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Prognoza oddziaływania na środowisko 
Programu Ochrony Środowiska

dla Miasta  Łeba na lata 2012-2015 
z perspektywą do roku 2019

1. Prognoza oddziaływania Programu na środowisko

1.1. Podstawa prawna i cel opracowania Prognozy
Art. 51 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. 
Nr 199 poz. 1227 ze zm.) nakłada na organy administracji opracowujące projekty polityk, strategii, planów lub 
programów obowiązek przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko 
skutków realizacji tych dokumentów. Związane jest to z przeniesieniem do prawodawstwa polskiego 
postanowień Dyrektywy 2001/42/WE z 27 czerwca 2001 roku w sprawie oceny wpływu niektórych planów i 
programów na środowisko.

Głównym celem niniejszej Prognozy oddziaływania na środowisko (zwanej dalej Prognozą) jest 
określenie możliwych skutków w środowisku, jakie mogą wystąpić w wyniku realizacji zaktualizowanego 
Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Łeba na lata 2012-2015 z perspektywą do roku 2019. Prognoza 
przedstawia zalecenia dotyczące przeciwdziałania ewentualnym negatywnym skutkom oraz przedstawia 
sposoby ich minimalizacji.

W Programie Ochrony Środowiska dla Miasta Łeba określone zostały cztery główne priorytety, w 
obrębie których określono cele realizacji Programu. 

• Priorytet pierwszy –  Środowisko dla zdrowia –  dalsza poprawa jakości środowiska 
i bezpieczeństwa ekologicznego;

• Priorytet drugi –  Wzmocnienie systemu zarządzania środowiskiem oraz podniesienie 
świadomości ekologicznej społeczeństwa;

• Priorytet trzeci –  Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne wykorzystanie zasobów 
przyrody;

• Priorytet czwarty – Zrównoważone wykorzystanie materiałów, wody i energii.

Tabela 1 Przyjęte priorytety i cele w Programie Ochrony Środowiska dla Miasta Łeba na lata 2012-
2015 z perspektywą do roku 2019

Priorytety Cele

Priorytet pierwszy – Środowisko 
dla zdrowia – dalsza poprawa 
jakości środowiska 
i bezpieczeństwa ekologicznego

• Rozwój i utrzymanie gospodarki wodnej 
• Rozwój i utrzymanie gospodarki ściekowej
• Ochrona wód
• Ochrona przeciwpowodziowa
• Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza pochodzącego 

ze spalania kopalin,
• Osiągnięcie dobrego stanu technicznego dróg i 

pozostałej infrastruktury transportowej
• Wdrażanie rozwiązań na rzecz ograniczenia hałasu
• Ochrona przed polami elektromagnetycznymi
• Prowadzenie racjonalnej gospodarki odpadami
•

Priorytet drugi – Wzmocnienie 
systemu zarządzania 
środowiskiem oraz podniesienie 
świadomości ekologicznej 
społeczeństwa

• Zapobieganie poważnym awariom
• Integracja aspektów środowiskowych z planowaniem 

przestrzennym
• Szkody w środowisku
• Zapewnienie mieszkańcom dostępu do informacji o 

środowisku
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•

Priorytet trzeci – Ochrona 
dziedzictwa przyrodniczego i 
racjonalne wykorzystanie 
zasobów przyrody

• Ochrona obszarów cennych przyrodniczo
• Ochrona lasów
• Utrzymanie i pielęgnacja terenów zieleni miejskiej
• Zrównoważony rozwój turystyczno-rekreacyjny
• Ochrona gleb
• Ochrona brzegu morskiego

Priorytet czwarty – Zrównoważone 
wykorzystanie materiałów, wody i 
energii

• Zmniejszenie zużycia zasobów naturalnych

1.2. Informacje o zawartości Prognozy
Zakres Prognozy wynika z art. 51 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 ze zm.) i w związku z tym powinien:
1) zawierać:
a) informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego powiązaniach z innymi 
dokumentami,
b) informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy,
c) propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień projektowanego 
dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania,
d) informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,
e) streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym;

2) określać, analizować i oceniać:
a) istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji 
projektowanego dokumentu,
b) stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem,
c) istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego dokumentu, w 
szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 
ochronie przyrody,
d) cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym, istotne 
z punktu widzenia projektowanego dokumentu, oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska 
zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu,
e) przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, 
skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i 
negatywne, na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, a także na 
środowisko, a w szczególności na:

– różnorodność biologiczną,
– ludzi,
– zwierzęta,
– rośliny,
– wodę,
– powietrze,
– powierzchnię ziemi,
– krajobraz,
– klimat,
– zasoby naturalne,
– zabytki,
– dobra materialne
– z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i między oddziaływaniami na 
te elementy;

3) przedstawiać:
a) rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych 
oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektowanego dokumentu, 
w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru,
b) biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 
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2000 oraz integralność tego obszaru – rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym 
dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego 
wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych, w tym wskazania napotkanych trudności 
wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy.

Analizie poddano aktualny i prognozowany stan środowiska na terenie miasta Łeba oraz 
proponowane kierunki działań w tym zakresie. Wynikające z przeprowadzonej analizy wnioski odniesiono do 
stanu środowiska w gminie i przeanalizowano możliwe skutki środowiskowe realizacji aktualizacji Programu.

1.3. Powiązanie Prognozy z innymi dokumentami
Podstawowym i najważniejszym dokumentem krajowym w zakresie ochrony środowiska jest 

Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2009 - 2012 z perspektywą do roku 2016. Zgodnie z ustawą prawo 
ochrony środowiska Polityka opiera się na zasadzie zrównoważonego rozwoju, dlatego jej zalecenia 
muszą być uwzględniane we wszystkich dokumentach strategicznych oraz programach, których realizacja 
może mieć wpływ na stan środowiska (art.17).

Prognoza powiązana jest również z opracowaniami planistycznymi szczebla wojewódzkiego: 
Programem Ochrony Środowiska Województwa Pomorskiego na lata 2007-2010 z uwzględnieniem 
perspektywy 2011-14 oraz z opracowaniami lokalnymi: Strategią rozwoju powiatu lęborskiego i Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łeba.

1.4. Ocena zgodności projektu Programu z celami ochrony środowiska ustanowionymi na 
szczeblu wspólnotowym, krajowym i regionalnym

1.4.1. Polityka Unii Europejskiej
Podstawowym dokumentem określającym cele ochrony środowiska na szczeblu Unii Europejskiej 

jest VI Wspólnotowy Program Działań w Zakresie Środowiska Naturalnego. Na najbardziej ogólnym poziomie 
zostały w nim określone następujące priorytetowe pola aktywności:

• zmiany klimatu;
• przyroda i różnorodność biologiczna;
• środowisko i zdrowie;
• zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i odpadami.

System prawny Unii Europejskiej obejmuje szeroki zestaw przepisów z zakresu ochrony środowiska, 
których realizacja, w związku z trwającym procesem dostosowywania się Polski do wymogów unijnych, 
powinna także być traktowana jako priorytet. O ile VI Wspólnotowy Program Działań w Zakresie Środowiska 
Naturalnego, podobnie jak poprzednie programy, spełni rolę katalizatora dla działalności organizacyjnej i 
legislacyjnej Wspólnoty w zakresie ochrony środowiska, to proces harmonizacji polskiego prawa i 
standardów środowiskowych z regulacjami unijnymi trwa już wiele lat i będzie w przyszłości przebiegać w 
drodze dalszej implementacji zapisów dyrektyw Unii Europejskiej. Najpoważniejsze konsekwencje dziś i w 
przyszłości dla ochrony środowiska, ale i dla funkcjonowania podmiotów gospodarczych, samorządów, 
administracji mają dyrektywy odnoszące się do:

• standardów imisji SO2, NOX, pyłów zawieszonych i dopuszczalnych emisji tych substancji 
przez instalacje przemysłowe, energetyczne (w tym spalarnie odpadów) oraz transport,

• zanieczyszczeń emitowanych przez silniki (samochodów, pociągów, samolotów),
• jakości wody pitnej,
• redukcji zanieczyszczeń wód powierzchniowych przez nawozy i pestycydy,
• ochrony zasobów wodnych i ekosystemów od wody zależnych,
• oczyszczania i odprowadzania ścieków,
• instalacji do przerobu lub utylizacji odpadów,
• gospodarowania odpadami przemysłowymi,
• użytkowania i składania odpadów niebezpiecznych i toksycznych,
• opakowań i gospodarki odpadami opakowaniowymi,
• ograniczania różnych rodzajów hałasu,
• zintegrowanego zapobiegania i kontroli zanieczyszczeń oraz zarządzania ryzykiem 

ekologicznym,
• ochrony przyrody, w tym powstrzymania utraty różnorodności biologicznej, m. in. 

utworzenia europejskiej sieci obszarów Natura 2000.
Traktat Akcesyjny nawiązuje do priorytetów polityki środowiskowej Unii Europejskiej, ale w wielu 

przypadkach wykracza poza ten zakres. W dziedzinie zrównoważonego wykorzystania surowców, 
podstawowym problemem w zakresie zaopatrzenia ludności w wodę jest mała dostępność wody o dobrej 
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jakości. Perspektywicznym zagrożeniem mogą natomiast stać się zjawiska o charakterze globalnym, z 
możliwym, wpływem zmian klimatycznych na dyspozycyjność zasobów wodnych. Zużycie nośników energii 
obniża się, lecz nie uda się osiągnąć wzrostu gospodarczego bez przyrostu zużycia energii. 

W odniesieniu do priorytetu dotyczącego różnorodności biologicznej będzie rosnąć nacisk na 
zwiększoną ochroną obszarów o znaczeniu wspólnotowym i włączanie cennych obszarów do europejskiej 
sieci Natura 2000. Przewiduje się konieczność ochrony obszarów wodno-błotnych oraz skutecznej 
rekultywacji terenów zdegradowanych. W przypadku priorytetu dotyczącego wpływu środowiska na zdrowie 
konieczne będzie dostosowanie emisji zanieczyszczeń powietrza do ostrych limitów emisji dwutlenku siarki, 
tlenków azotu, amoniaku i pyłu zawieszonego z obiektów energetycznych, przemysłu i transportu drogowego. 
Konieczne będzie przestrzeganie limitów emisyjnych gazów cieplarnianych oraz węglowodorów z 
przeładunków paliw płynnych. Ze względu na wpływ zasobów wodnych na równoważenie rozwoju, 
zapewnienie poprawy jakości zasobów wód powierzchniowych i podziemnych oraz ekosystemów od wody 
zależnych należy uwzględnić wymagania związane z wdrażaniem ustaleń Ramowej Dyrektywy Wodnej.

1.4.2. Polityka Ekologiczna Państwa
Cele i zadania dotyczące ochrony środowiska i gospodarki odpadami, wskazujące 

z reguły na konieczność zmniejszenia presji na środowisko, zawarte są w szeregu krajowych i regionalnych 
dokumentów strategicznych, obejmujących szeroko rozumiane kwestie planowania gospodarczego, 
przestrzennego i społecznego. Najważniejszym dokumentem, z którym musi być zgodna Aktualizacja 
Programu jest Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2009 – 2012 z perspektywą do roku 2016 (M.P. z 2009 
r., Nr 34, poz. 501).

Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016 bierze pod uwagę 
zobowiązania wynikające z przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Przy jej opracowywaniu uwzględniono 
nie tylko strategiczne i programowe dokumenty rządu Rzeczpospolitej Polskiej, ale także Wspólnoty 
Europejskiej. Polska Polityka Ekologiczna opiera się na konstytucyjnej zasadzie zrównoważonego rozwoju. 

Rysunek 1 Główne cele Polityki Ekologicznej Państwa

Polityka ekologiczna to dokument strategiczny, który przez określenie celów i priorytetów 
ekologicznych wskazuje kierunek działań koniecznych dla zapewnienia właściwej ochrony środowisku 
naturalnemu.

Najważniejsze działania priorytetowe na najbliższe lata, to m.in.:
• zamknięcie wysypisk nie spełniających wymogów UE,
• wprowadzenie w życie tzw. zielonych zamówień,
• wzmocnienie kadry inspekcji ochrony środowiska, która usprawni ochronę środowiska i 

pozwoli na kontrolę przestrzegania prawa,
• wspieranie platform technologicznych i ekoinnowacyjności w ochronie środowiska,

Główne cele Polityki Ekologicznej na lata 2009-2012 
z perspektywą do roku 2016

Poprawa jakości środowiska

Realizacja zasady zrównoważonego rozwoju

Powstrzymywanie niekorzystnych zmian klimatu

Ochrona zasobów naturalnych, w tym 
różnorodności biologicznej
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• przywrócenie podstawowej roli miejscowym planom zagospodarowania przestrzennego 
jako podstawy lokalizacji inwestycji,

• zwiększenie retencji wody,
• opracowanie krajowej strategii ochrony gleb,
• ochrona atmosfery (w tym realizacja założeń dyrektywy unijnej CAFE, dotyczącej ograni-

czenia emisji pyłów),
• ochrona wód (w tym redukcja o 75 % ładunku azotu i fosforu w oczyszczanych ściekach 

komunalnych),
• gospodarka odpadami,
• modernizacja systemu energetycznego,
• ochrona przed hałasem (w tym sporządzanie map akustycznych dla wszystkich miast po-

wyżej 100 tysięcy mieszkańców i opracowania planów walki z hałasem),
• działania związane z nadzorem nad chemikaliami dopuszczonymi na rynek.
W zakresie ochrony powietrza zadania wynikające z PEP skoncentrowane będą na osiągnięciu 

dalszej redukcji emisji SO 2, NOx i pyłu drobnego z procesów wytwarzania energii, modernizacji systemów 
energetycznych oraz w dalszym ciągu opracowywanie i wdrażanie przez właściwych marszałków 
województw Programów naprawczych w strefach, w których notuje się przekroczenia standardów dla pyłu 
drobnego PM10 i PM2,5 zawartych w Dyrektywie CAFE, poprzez eliminację niskich źródeł emisji oraz 
zmniejszenia emisji pyłu ze środków transportu. 

Dla dziedziny ochrony zasobów naturalnych PEP formułuje cel średniookresowy w sposób 
następujący: „racjonalizacja gospodarowania zasobami wód powierzchniowych i podziemnych w 
taki sposób, aby uchronić gospodarkę narodową od deficytów wody i zabezpieczyć przed skutkami powodzi 
oraz zwiększyć samofinansowanie gospodarki wodnej”. Wskazuje się również, że „naczelnym zadaniem 
będzie dążenie do maksymalizacji oszczędności zasobów wodnych na cele przemysłowe i konsumpcyjne, 
zwiększenie retencji wodnej oraz skuteczna ochrona głównych zbiorników wód podziemnych przed 
zanieczyszczeniem”. Ponadto, zgodnie z PEP naczelnym celem w zakresie ochrony zasobów wodnych jest 
utrzymanie lub osiągnięcie dobrego stanu wszystkich wód, w tym również zachowanie i przywracanie 
ciągłości ekologicznej cieków i ekosystemów od nich zależnych. Wskazuje się, że „cel ten będzie 
realizowany przez opracowanie dla każdego wydzielonego w Polsce obszaru dorzecza planu 
gospodarowania wodami oraz Programu wodno-środowiskowego kraju”. 

Pod kątem gospodarki odpadami, PEP ustanowiła cele średniookresowe do 2016 r. są to m.in. 
utrzymanie tendencji oddzielenia ilości wytwarzanych odpadów od wzrostu gospodarczego kraju, 
zwiększenie odzysku energii z odpadów komunalnych w sposób bezpieczny dla środowiska, 
zamknięcie wszystkich składowisk, które nie spełniają standardów UE i ich rekultywacja, 
sporządzenie spisu zamkniętych oraz opuszczonych składowisk odpadów wydobywczych, a także eliminacja 
kierowania na składowiska zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii i 
akumulatorów. PEP wskazuje także na konieczność pełnego zorganizowania krajowego systemu zbierania 
wraków samochodów i demontaż pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także sugeruje zorganizowanie 
systemu preselekcji sortowania i odzysku odpadów komunalnych, tak aby na składowiska nie 
trafiało ich więcej niż 50% w stosunku do odpadów wytworzonych w gospodarstwach domowych. 

W zakresie ochrony przyrody w PEP jako priorytetowe określono zachowanie bogatej 
różnorodności biologicznej polskiej przyrody, dokończenie inwentaryzacji i waloryzacji różnorodności 
biologicznej Polski, które stworzy podstawę do ustanowienia pełnej listy obszarów ochrony ptaków i ochrony 
siedlisk w europejskiej sieci Natura 2000, szczególnie szybko na obszarach, na których planowane są 
inwestycje infrastrukturalne przewidziane do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej, a także 
kontynuacja tworzenia krajowej sieci obszarów chronionych (nowych parków narodowych, rezerwatów, 
parków krajobrazowych i pozostałych form i obiektów ochrony przyrody), z uwzględnieniem korytarzy 
ekologicznych, jako miejsc dopełniających obszarową ochronę przyrody. 

PEP wskazuje, że konieczne są dalsze prace w kierunku racjonalnego użytkowania zasobów 
leśnych przez kształtowanie ich właściwej struktury gatunkowej i wiekowej, z zachowaniem bogactwa 
biologicznego, co oznacza rozwijanie idei trwale zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej. 
Konieczna jest także realizacja przez Lasy Państwowe „Krajowego Programu zwiększenia 
lesistości”, z naciskiem na tworzenie spójnych kompleksów leśnych połączonych korytarzami ekologicznymi 
oraz dostosowanie gospodarki leśnej do wymogów wynikających z ochrony sieci obszarów Natura 2000 
(zalesienia nie mogą zagrozić utrzymaniu ekstensywnego użytkowania łąk i pastwisk). 

W zakresie ochrony przed hałasem PEP wskazuje na konieczność dokonania wiarygodnej oceny 
narażania społeczeństwa na ponadnormatywny hałas i podjęcie kroków do zmniejszenia tego 
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zagrożenia tam, gdzie jest ono największe, a także pilne sporządzenie map akustycznych dla miast 
powyżej 100 tys. mieszkańców oraz dla dróg krajowych i lotnisk i wynikających z nich Programów 
ochrony przed hałasem. W PEP proponuje się, aby likwidacja źródeł hałasu została osiągnięta poprzez 
tworzenie stref wolnych od transportu, ograniczenie szybkości ruchu, wymianę taboru tramwajowego na 
mniej hałaśliwy, a także budowę ekranów akustycznych. Konieczny jest także rozwój systemu monitoringu 
hałasu. 

PEP nakłada konieczność stworzenia systemu prewencyjnego, mającego na celu zapobieganie 
szkodom w środowisku i sygnalizującego możliwość wystąpienia szkody. W przypadku wystąpienia 
szkody w środowisku koszty naprawy muszą w pełni ponieść jej sprawcy.

W zakresie pól elektromagnetycznych, powodowanych nie tylko przez linie wysokiego napięcia, 
ale także przez liczne stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej PEP wskazuje na konieczność 
prowadzenia monitoringu.

1.4.3. Dokumenty regionalne
Najważniejszymi dokumentami, z jakimi spójny musi być POŚ, są:

• Program Ochrony Środowiska Województwa Pomorskiego na lata 2007-2010 z 
uwzględnieniem perspektywy 2011-14,

• Plan Gospodarki Odpadami Województwa Pomorskiego 2010, 
• Strategia rozwoju województwa Pomorskiego,
• Pomorski regionalny program operacyjny na lata 2007-2013,
• Strategia rozwoju powiatu lęborskiego. Aktualizacja na lata 2007-2013,
• Strategia rozwoju turystyki i budowy marki Miasta Łeba,
• Studium programowo-przestrzenne uzdrowiska Łeba (2008).

1.4.4. Priorytety wyznaczone w programach szczebla wyższego
Priorytety w zakresie ochrony środowiska wyznaczone w programie ochrony środowiska muszą 

pozostawać w ścisłej korelacji z priorytetami wyznaczonymi w programach ochrony środowiska na szczeblu 
wyższym, w tym przypadku z „Programem Ochrony Środowiska Województwa Pomorskiego na lata 2007-
2010 z uwzględnieniem perspektywy 2011-2014”  i „Programem Ochrony Środowiska dla Powiatu 
Lęborskiego i gmin Powiatu Lęborskiego na lata 2008-2011 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2012-
2015. Na podstawie Programu Ochrony Środowiska Województwa Pomorskiego do sporządzenia aktualizacji 
Programu (jako wytyczne) przyjęto następujące cele:

Tabela 2 Cele i działania POŚ (wojewódzki i powiatowy)

Cele 
perspektywiczne

Program Ochrony Środowiska 
Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 
2010 z uwzględnieniem perspektywy 2011 

– 2014

Program Ochrony Środowiska dla Powiatu 
Lęborskiego i Gmin Powiatu Lęborskiego 

na lata 2008 – 2011 z uwzglednieniem 
perspektywy na lata 2012-2015

1 cel 
perspektywiczny

Środowisko dla 
zdrowia - dalsza 
poprawa jakości 

środowiska i 
bezpieczeństwa 
ekologicznego

Identyfikacja środowiskowych zagrożeń 
zdrowia, zahamowanie ich narastania oraz 
minimalizacja powodowanych przez nie 
skutków 

Brak celów

Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód 
podziemnych i powierzchniowych, w tym wód 
przybrzeżnych

- Ochrona wód podziemnych i 
powierzchniowych
- Uregulowanie gospodarki wodno - 
ściekowej

Poprawa warunków zdrowotnych poprzez 
osiągnięcie i utrzymanie standardów jakości 
powietrza

- Zmniejszenie spalania paliw stałych
- Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza
- Zmniejszenie zużycia energii
- Kontrola stanu jakości powietrza
- Poprawa jakości powietrza
- Ochrona jakości powietrza
- Likwidacja pokryć dachowych azbestowych

Budowa systemu gospodarki odpadami, który 
w pełni realizuje zasadę zapobiegania i 
minimalizacji ilości wytwarzanych odpadów, 
zapewnia wysoki stopień ich odzysku oraz 
bezpieczne dla środowiska unieszkodliwianie

- Ograniczenie uciążliwości odpadów
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Ochrona mieszkańców województwa i ich 
mienia przed zagrożeniami naturalnymi i 
skutkami katastrof naturalnych

- Ochrona przed klęskami żywiołowymi

Zmniejszanie ryzyka wystąpienia poważnej 
awarii z udziałem substancji niebezpiecznych, 
a w przypadku jej wystąpienia eliminacja i 
ograniczenie jej skutków dla mieszkańców i 
środowiska

- Ochrona przed poważnymi awariami
- Bezpieczny transport substancji 
niebezpiecznych

Ochrona mieszkańców województwa przed 
hałasem zagrażającym zdrowiu lub jakości 
życia

- Ograniczenie emisji hałasu
- Ograniczenie emisji hałasu w pobliżu lini 
kolejowych i dróg
- Ograniczenie emisji hałasu przemysłowego

Ochrona mieszkańców województwa przed 
szkodliwym oddziaływaniem pól 
elektromagnetycznych

- Wzrost bezpieczeństwa przed 
promieniowaniem elektromagnetycznym

2 cel 
perspektywiczny:

Wzmocnienie 
systemu 

zarządzania 
środowiskiem oraz 

podniesienie 
świadomości 
ekologicznej 

społeczeństwa

Wykształcenie u mieszkańców województwa 
pomorskiego postaw i nawyków 
proekologicznych oraz poczucia 
odpowiedzialności za stan środowiska - Podniesienie świadomości ekologicznej 

mieszkańców
Rozwój świadomego uczestnictwa 
społecznego w podejmowaniu decyzji 
związanych z wykorzystaniem zasobów 
środowiska
Stworzenie skutecznego systemu prawnych, 
ekonomicznych i finansowych instrumentów 
polityki ekologicznej zapewniających 
efektywne realizowanie  jej celów

Brak celów

Aktywizacja rynku działań na rzecz 
środowiska, zwiększenie roli 
ekoinnowacyjności w procesie rozwoju 
regionu

- Działania na rzecz rozwoju gospodarczego 
jako elementu rozwoju zrównoważonego

3 cel 
perspektywiczny:

Ochrona 
dziedzictwa 

przyrodniczego i 
racjonalne 

wykorzystanie 
zasobów przyrody

Ochrona różnorodności biologicznej i 
krajobrazowej, powstrzymanie procesu jej 
utraty oraz poprawa spójności systemu 
obszarów chronionych ze szczególnym 
uwzględnieniem obszarów Natura 2000

-Zwiększenie bioróżnorodności
-Objęcie ochroną wszystkich wartościowych 
obszarów i obiektów
- Zachowanie dla przyszłych pokoleń 
najcenniejszych obiektów przyrody
- Udostępnienie i regulacja ruchu na 
obszarach przyrodniczo cennych
- Minimalizacja obciążenia środowiska 
przedsięwzieciami uciążliwymi
- Świadoma ochrona zasobów przyrody

- Zapewnienie odpowiedniego nawodnienia 
gleb
- Ograniczenie korzystania z wód podziemnych 
przez przemysł

Racjonalizacja wykorzystania zasobów wód 
podziemnych, ochrona głównych zbiorników 
wód podziemnych stanowiących ważne 
źródło zaopatrzenia ludności w wodę

Zwiększenie powierzchni i zasobów leśnych 
regionu oraz wzrost ich różnorodności 
biologicznej

- Przeciwdziałanie erozji, tworzenie łączników 
ekologicznych
- Powstrzymanie postępującej degradacji 
lasów
- Zwiększanie udziału obszarów leśnych
- Realizacja założeń polityki leśnej państwa

Zachowanie wysokich walorów ekologicznych 
obszarów rolniczych

- Wdrażanie w rolnictwie dobrych praktyk
- Poprawa efektywności ekonomicznej 
gospodarstw, realizacja zadań prog. rolno-
środow.

Zrównoważone użytkowanie zasobów 
kopalin, zminimalizowanie niekorzystnych 
skutków ich eksploatacji oraz eliminacja 
nielegalnego wydobycia

- Ochrona gruntów
- Przekształcanie gleb najniższych klas 
bonitacyjnych,
- Rozpoznanie i zapobieganie degradacji 
gleb,
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4 cel 
perspektywiczny:

Zrównoważone 
wykorzystanie 

materiałów, wody, 
energii

Wzrost efektywności wykorzystania 
surowców, ze szczególnym uwzględnieniem 
zasobów wodnych i surowców 
energetycznych wykorzystywanych w 
gospodarce

- Oszczędność energii, ochrona powietrza
- Oszczędność surowców nieodnawialnych

Promocja i wspieranie wykorzystywania 
energii ze źródeł odnawialnych

- Zmiana, na ekologiczne nośniki energii, 
ograniczenie jej zużycia,
- Ograniczenie zużycia energii, ochrona 
powietrza,

Zapobieganie i ograniczanie powstawania 
odpadów u źródła, a także zmniejszenie ich 
negatywnego oddziaływania na środowisko

- Ograniczenie zużycia energii, wody i 
wytwarzania odpadów

Wdrażanie zrównoważonego zarządzania 
zasobami wodnymi w regionach wodnych, 
ograniczającego prawdopodobieństwo 
wystąpienia powodzi i ochronę przed 
skutkami suszy

- Ochrona przed powodzią
- Ochrona przeciwpowodziowa, 
zabezpieczenie przed skutkami suszy

1.5. Metody zastosowane przy sporządzaniu Prognozy
Prognozę sporządzono przy zastosowaniu: metod opisowych, analiz jakościowych opartych na 

danych dostępnych z państwowego monitoringu środowiska, danych literaturowych.
W Prognozie analizowano oddziaływanie zaproponowanych przedsięwzięć do realizacji w ramach 

aktualizacji Programu na poszczególne aspekty środowiska, w tym na zdrowie człowieka, z uwzględnieniem 
zależności między tymi aspektami. 

1.6. Przewidywane metody analizy skutków realizacji postanowień projektowanego dokumentu 
oraz częstotliwość jej przeprowadzania

Ustala się, iż prognoza powinna obejmować obszar gminy, wraz z obszarami pozostającymi w 
zasięgu oddziaływania wynikającego z realizacji ustaleń programu ochrony środowiska. Jest zatem 
oczywiste, że obszar objęty prognozą nie może być mniejszy od obszaru będącego przedmiotem tego 
dokumentu, co jest konieczne zważywszy na wzajemne powiązania poszczególnych elementów środowiska.

W celu dokonania obiektywnej weryfikacji i modyfikacji celów i projektów proponowanych w ramach 
Programu konieczne jest prowadzenie monitoringu, który dostarczy danych niezbędnych do realizacji tych 
działań. Monitoring ten – ze względu na częstotliwość gromadzenia, a w szczególności udostępniania danych 
– powinien być prowadzony w cyklu rocznym, a sprawozdania z postępów realizacji ustaleń prawa ochrony 
środowiska powinny być udostępniane, zgodnie z wymogami ustawy prawo ochrony środowiska, co najmniej 
w cyklu dwuletnim, w postaci raportów. 

Nadrzędną zasadą realizacji niniejszego opracowania powinna być realizacja wyznaczonych zadań 
przez określone jednostki, którym poszczególne zadania przypisano. Z punktu widzenia Programu w 
realizacji poszczególnych zadań będą uczestniczyć:

• podmioty uczestniczące w organizacji i zarządzaniu programem,
• podmioty realizujące zadania programu,
• podmioty kontrolujące przebieg realizacji i efekty programu,
• społeczność gminy, jako główny podmiot odbierający wyniki działań programu.

Realizacja Założeń Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Łeba to poprawa stanu środowiska na 
terenie gminy. Zmiany wartości wskaźników i mierników charakteryzujących elementy środowiska będą 
stanowiły wymierny efekt realizacji założeń aktualizacji Programu.

Ponadto zgodnie z art. 18 ustawy prawo ochrony środowiska organ wykonawczy gminy jest 
zobowiązany sporządzać co dwa lata raporty z wykonania programów ochrony środowiska, które następnie 
przedstawia Radzie Miejskiej.

W cyklach czteroletnich będzie oceniany stopień realizacji celów ekologicznych. Ocena ta będzie bazą 
do ewentualnej korekty celów i strategii ich realizacji. Taka procedura pozwoli na spełnienie wymagań 
zapisanych w ustawie prawo ochrony środowiska, dotyczących okresu na jaki jest przyjmowany program 
ochrony środowiska i systemu raportowania o stanie realizacji programu. 

Wdrażanie programu ochrony środowiska powinno podlegać regularnej ocenie w zakresie:
• efektywności wykonania zadań,
• aktualności zidentyfikowanych problemów ekologicznych oraz adekwatności podjętych działań,
• stopnia realizacji programu w odniesieniu do stopnia realizacji założonych działań i przyjętych 

celów,
• rozbieżności pomiędzy założonymi celami i działaniami, a ich wykonaniem,
• przyczyn ewentualnych rozbieżności pomiędzy założonymi celami i działaniami, 
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a ich wykonaniem,
• niezbędnych modyfikacji programu.

Dla prawidłowego przebiegu monitoringu realizacji celów i zadań Programu Ochrony Środowiska 
Miasta Łeba niezbędna jest okresowa wymiana informacji, zwłaszcza pomiędzy jednostkami miasta, 
dotycząca stanu środowiska oraz stopnia zaawansowania realizacji poszczególnych zadań. 

Monitoring obejmuje dwa podstawowe rodzaje kontrolowania zmian, które najogólniej można określić 
jako:

• monitoring ilościowy,
• monitoring jakościowy.

Ujęcie ilościowe – obrazuje prognozę zmian konkretnych wielkości (wskaźników). Nie do wszystkich 
elementów środowiska da się przypisać wskaźniki (nie wszystkie dane są dostępne), aby dokonać prognozy 
ilościowej w niektórych elementach środowiska. Do prognozowania zmian wskaźników w przyszłości 
wykorzystano informacje o dynamice zmian tych wskaźników w przeszłości, nakładów w okresach 
poprzednich i planowanych do poniesienia (uwzględniono fakt, iż część zaplanowanych nakładów w 
poprzednim okresie nie została zrealizowana) oraz wymogi UE.

Ujęcie jakościowe –  dla elementów środowiska, dla których nie można prognozować określonych 
wskaźników lub jest to utrudnione, wykorzystano ocenę jakościową, która stanowi jednocześnie uzupełnienie 
do oceny ilościowej. Listę tę można ewentualnie w przyszłości uzupełnić o pojedyncze nowe wskaźniki 
dotyczące jakości środowiska. Wskazane byłoby także podanie, które wskaźniki służą do monitorowania, 
których celów Programu.

2. Istniejący stan środowiska w gminie

2.1. Położenie i uwarunkowania z nim związane
Według podziału fizyko-geograficznego Miasto Łeba położone jest w makroregionie Pobrzeża 

Koszalińskiego w pasie przylegającym bezpośrednio do Bałtyku (Wybrzeże Słowińskie) składającym się z 
plaż, nadmorskich wydm, jezior przybrzeżnych (Łebsko, Sarbsko) oraz terenów bagiennych. Miasto 
podzielone jest rzeką Łebą na część wschodnią i zachodnią.

Jeziora Łebsko i Sarbsko charakteryzują sie dużymi powierzchniami: Łebsko 7 140 ha (trzecie pod 
wzgledem wielkosci jezioro w Polsce) Sarbsko 651 ha oraz małymi głębokościami: średnia głębokość 
Łebska to 2,7 m, a Sarbska 1,2 m. Jeziora Łebsko i Sarbsko są oddzielone od morza piaszczystymi 
mierzejami.

Teren gminy jest stosunkowo płaski a różnice wysokosci nie przekraczają 2,5 m, jedynie w pasie 
wydm nadmorskich dochodzą do wartości 10 m. Na przeważającej części terenu gminy rzędne oscylują 
od 0,5 m do 2,0 m n.p.m. wykazując tendencje do obniżania w nieckach pojeziornych, w których poziom 
wody jest regulowany systemem rowów melioracyjnych i przepompowni.

Administracyjnie miasto Łeba położona jest w północnej części województwa pomorskiego, w 
powiecie lęborskim, na Wybrzeżu Słowińskim. Łeba graniczy od południa z Gminą Wicko, od zachodu z 
gminą Smołdzino (powiat słupski) a od wschodu z Gminą Choczewo (powiat wejherowski). Powierzchnia 
gminy miejskiej Łeba wynosi 1.480,96 ha, podział gruntów w zależności od przeznaczenia przedstawia 
tabela poniżej:

Tabela 3 Użytkowanie gruntów w mieście Łeba
Podział powierzchni gminy wg przeznaczenia gruntów
Rodzaj gruntu Jednostka

[ha] [%]
Rolne 262,87 18
Leśne 681,54 46
Budowlane 249,42 17
Grunty pod wodami 14,24 1
Nieużytki 208,48 14
Tereny różne 64,41 4
Źródło: Program ochrony środowiska dla maista Łeba na lata 2008-2011

W strukturze użytkowania gruntów miasta Łeba przeważają lasy i grunty lesne (ok. 46%) natomiast 
użytki rolne zajmują ok. 18% terenu gminy i składają się na nie głównie łąki i pastwiska. Na terenie miasta 
Łeba nie prowadzi sie typowej gospodarki rolnej. 

Powierzchnia Łeby obejmuje swym zasięgiem 12 km linii brzegowej wybrzeża morskiego, z czego 
na 3 km znajdują się urządzone kąpieliska. 
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Przez teren miasta przepływa rzeka Łeba oraz kanał Chełst, który łączy kanał portowy z Jeziorem 
Sarbsko. Granice miasta obejmują swym zasięgiem także część jeziora Łebsko i Czarny Staw. Na terenie 
gminy znajduje się obszar aktywnych wydm nadbrzeżnych, które charakteryzują się zmienną rzeźbą w 
zależności od reżimu wiatrowego. 

W skład powierzchni gminy wchodzi także część Słowińskiego Parku Narodowego, część rezerwatu 
przyrody – „Mierzeja Sarbska” oraz obszary zaliczone do sieci „NATURA 2000”.

Przez teren Łeby przebiegają takie trasy komunikacyjne o znaczeniu ponadlokalnym jak:
• droga wojewódzka DW 214 Łeba – Lębork – Sierakowice – Kościerzyna – Warlubie,
• droga powiatowa DP 39301 relacji Łeba - Szczenurze,
• linia kolejowa Kartuzy – Lębork – Łeba,
Ponadto na terenie miasta znajduje się port morski oraz port jachtowy.

2.2. Klimat
   Pobrzeże Łebskie wyróżnia się wspaniałym morskim klimatem ze średnią roczną temperaturą 

7,4 – 7,5 °C, najzimniejszy miesiąc to styczeń – 0,5 °C a najcieplejszy to lipiec 16,5 °C. Na tym terenie 
notuje się wyjątkowo duża ilość dni słonecznych w sezonie letnim. Wiatry wieją przeważnie z zachodu i 
południowego-zachodu. Często występują wiatry sztormowe, które powstrzymują proces degradacji wód 
Bałtyku, wspomagają proces samooczyszczania wody i  nasycają powietrze dobroczynnymi związkami 
jodu. Różnica temperatur powierzchni lądu i morza w najcieplejszej porze roku powoduje powstawanie 
lokalnej bryzy, która stwarza atrakcyjne warunki dla wypoczynku. W ciągu dnia wieje bryza morska z 
morza na 10 km w głąb lądu łagodząc upały letnich dni. Wieczorem zaś zaczyna wiać bryza lądowa. 
Tworzy to dogodne warunki dla uprawiania i rozwoju sportów morskich, takich jak np. windsurfing. 

2.3. Społeczność
Liczba ludności Łeby wynosiła 3 785 osób (stan na dzień 31 grudnia 2010 r.). W tym kobiety stanowiły 

52,8 %. Gęstość zaludnienia wynosiła 253 osób/km2 i jest wyższa niż średnia dla wojewodztwa pomorskiego, 
która wynosi 122 os/km2 i niższa niż średnia dla powiatu lęborskiego, która wynosi 91 os/km2. Porównując 
lata ubiegłe, liczba ludności w mieście spada. W stosunku do roku 2005 spadek wyniósł 2,4%. Przyrost 
naturalny był dodatni, czyli nadwyżka liczby urodzeń nad liczbą zgonów i wynosiła 1,1. 

Tabela 4 Liczba mieszkańców w mieście Łeba w latach 2005-2010
Jednostka 
terytorialna 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Miasto Łeba 3879 3847 3797 3783 3780 3785
Źródło: GUS

Ludność w wieku produkcyjnym stanowiła 65,5%. Wzrasta odsetek mieszkańców w wieku 
poprodukcyjnym.

2.4. Gospodarka
Według stanu na koniec 2010 r. w mieście zarejestrowanych było 1455 podmiotów gospodarki 

narodowej. W porównaniu do roku 2005 zanotowano wzrost liczby podmiotów gospodarczych o 6,9%. 

Tabela 5 Ilość przedsiębiorstw działających na terenie miasta Łeba
Jednostki zarejestrowane wg 

PKD 2005 2010

ogółem 1354 1455
sektor publiczny 11 11
sektor prywatny 1343 1444
Źródło: GUS

Doskonałe położenie na mapie turystycznej Polski predysponuje Łebę do rozwoju funkcji 
turystyczno-usługowej. Łeba jest jedną z najczęściej odwiedzanych miejscowości nadmorskich. 
Zdecydowana większość mieszkańców miasta deklaruje znaczne dochody płynące z działalności 
turystycznej.

Na terenie Łeby funkcjonuje port rybacki, w związku z tym dość dobrze prosperującą dziedziną 
gospodarki stało się rybołówstwo. Do większych zakładów zlokalizowanych na terenie gminy należą: 
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Zakład Przetwórstwa Rybnego „DOS”, Zakład Przetwórstwa Rybnego „TERNAEBEN PI”, Zakłady Rybne 
„Morfish”, Stocznia „Gryf” przy ul. Turystycznej. 

Na terenie Łeby działa również Spółka Rybacka „Sandacz”, która prowadzi gospodarkę na wodach 
jeziora Łebsko dzierżawionych od Słowińskiego Parku Narodowego. Połowy są też prowadzone przez 
rybaków indywidualnych na przybrzeżnych wodach.

Na terenie miasta funkcjonuje port jachtowy, który jest pierwszym tego typu kompleksowym 
przedsięwzięciem zrealizowanym na polskim wybrzeżu. Może przyjąć ponad 120 jednostek różnych klas, 
w tym także jachty żaglowe o długości do 18 m i motorowe do 24 m długości. Miejsca postojowe 
umożliwiają skorzystanie z przyłączy wody i energii elektrycznej. Stanowiska postojowe zlokalizowane są 
przy trapach pomostów pływających, co jest rozwiązaniem nowoczesnym i zapewniającym możliwości 
ewentualnej przebudowy wyposażenia basenu jachtowego oraz prowadzenia niezbędnych prac 
portowych.

2.5. Turystyka
Łeba jest jedną z najmodniejszych destynacji turystycznych Polski Północnej, zarówno jako 

centrum wypoczynku letniego, jak i popularne miejsce przyjazdów zdrowotnych, profilaktycznych oraz 
wypoczynku aktywnego. Miasto posiada także wiodący port żeglarski Wybrzeża Bałtyckiego, z 
nowoczesną bazą żeglarską i niezbędnym zapleczem. Rozwinięta marina stanowi miejsce spotkań, regat, 
imprez żeglarskich, stanowiąc atrakcyjną przystań dla żeglarzy zarówno z Polski, jak i zagranicy. Łeba 
jest postrzegana jako lider w innowacyjnych rozwiązaniach, w tym w obszarze infrastruktury turystycznej, 
kreowania produktów, niekonwencjonalnej oferty wypoczynkowej oraz dbania o poziom i kwalifikacje 
zasobów ludzkich. Jest miastem wielu atrakcji, szerokiej oferty usługowo–wypoczynkowej, 
konkurencyjnych rynkowo produktów turystycznych oraz profesjonalnej kadry w zakresie zarządzania i 
obsługi obiektów bazy turystycznej. Dzięki skutecznemu wykorzystywaniu środków z UE w mieście 
dynamicznie rozwija się infrastruktura turystyczna i paraturystyczna.1

Największe atrakcje turystyczne Łeby:
• ruchome wydmy w Słowińskim Parku Narodowym,
• szerokie plaże z wyjatkowo jasnym, miękkim i czystm piaskiem,
• Allegro Cup – cykliczne zawody w windsurfingu zaliczane do klasyfikacji Pucharu Europy w 

Formule Windsurfing (Euro-Cup). Zawody w 2008 roku znalazły się wśród sześciu najwyżej 
punktowanych w światowym rankingu,

• barokowy kościół z 1683 roku z wieżą szachulcową z XVIII w. Do budowy świątyni użyto 
częściowo materiałów z kościoła św. Mikołaja zniszczonego przez sztormy w 1558 r.

• pozostałości murów gotyckiego kościoła św. Mikołaja z XIV w. (w Starej Łebie) na 
zachodnim brzegu rzeki Łeby,

• stare domki rybackie nad kanałem portowym i przy głównej ulicy miasta,
• w Rąbce - dzielnicy Łeby - na Mierzei Łebskiej w okresie II wojny światowej działał 

doświadczalny poligon niemieckiej broni rakietowej Rheintochter,
• kanał portowy,
• największy w Polsce park dinozarów ,,Łebapark" otwarty w 2010 r.

2.6. Gospodarka odpadami
Zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych na terenie gminy objętych jest 79% mieszkańców, 

natomiast selektywną zbiórką u źródła – 100% mieszkańców. 
Na odbiór zmieszanych odpadów komunalnych w 2010 r. zawartych było 2460 umów.
Zbiórką zmieszanych odpadów komunalnych jest podstawowym systemem zbierania odpadów 

komunalnych na terenie gminy. Do gromadzenia odpadów stosuje się pojemniki o różnej pojemności 
zależnej od typu zabudowy.

W poniższej tabeli zamieszczono wykaz i ilości odebranych odpadów w latach 2009-2010.

Tabela 6 Odebrane odpady komunalne w latach 2009-2010

Rodzaj odpadu

Odpady 
odebrane

kod
Masa [Mg]

2009 2010

1 Źródło: na podstawie Strategii Rozwoju Turystyki i Budowy Marki Łeby, Warszawa 2004/2005
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20 01 10 odzież 0,36 -

20 01 39 tworzywa sztuczne 0,02 -

20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie - 0,26

20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji - 61,02

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 2483,93 2129,39

20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów 2,58 -

20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych 26,32 -

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 1,34 0,56

20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych 
podgrupach 0,74 -

Suma 2515,29 2191,23
Źródło: Sprawozdanie z PGO dla miasta Łeba za lata 2009-2010

Ponadto selektywnie zbierane są odpady opakowaniowe z papieru, tworzyw sztucznych i szkła. 
Ilości zebranych poszczególnych odpadów opakowaniowych przedstawia poniższa tabela.  

Tabela 7 Odpady zebrane selektywnie

Kod odpadu Nazwa odpadu Masa [Mg]
2009 2010

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 17,22 3,07
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 36,79 19,48
15 01 03 Opakowania z drewna 2,43 -
15 01 05 Opakowania wielomateriałowe - 1,07
15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe - 6,1
15 01 07 Opakowania ze szkła 5,44 28,67

suma ogółem 61,88 86,02
Źródło: Sprawozdanie z PGO dla miasta Łeba za lata 2009-2010

Obecnie podstawowym sposobem postępowania z odpadami niesegregowalnymi z terenu Miasta 
Łeba jest ich unieszkodliwianie na terenie Przedsiębiorstwa Składowania i Przerobu Odpadów Sp. z 
o.o."Czysta Błękitna Kraina", w Czarnówku (gm. Nowa Wieś Lęborska). 

W zakresie gospodarki odpadami zaklada się następujące cele na lata 2012-2015:
• doskonalenie organizacji systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Mieście,
• dalszy rozwój selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
• dalszy rozwój świadomości ekologicznej i społecznej mieszkańców,
• promowanie nowoczesnych technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów,
• dalszy rozwój odzysku i unieszkodliwiania odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i 

niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych a także odpadów 
elektrycznych i elektronicznych na terenie Miasta.

2.7. Infrastruktura inżynieryjno-techniczna
2.7.1. Zaopatrzenie mieszkańców w wodę

Według danych początku roku 2012 sieć wodociągowa z przyłączami w Łebie miała długość 39,8 
km, natomiast długość przyłączy wynosi 8,9 km. Do zabudowań prowadzi 804 szt. przyłączy. Z sieci 
wodociągowej korzystało 3648 mieszkańców. Stopień zwodociągowania gminy wynosi 100%. 

Liczba przyłączy do budynków wzrosła o 3,6% w porówaniu z rokiem 2006, natomiast nie zmienila 
się długość sieci wodociągowej.

Ujęcia     wód  
Ujęcia wody eksploatuje Przedsiębiorstwo Wodociągowe Łeba-Wicko sp. z o.o.. Eksploatowane 

jest głębinowe ujęcie wody w Łebieńcu, składające się z trzech studni S-1, S-2, S-3, o zatwierdzonych 
zasobach eksploatacyjnych w wysokości 520,0 m3/h i depresji 3,0-5,0 m. Pobór wody ograniczono do 
Qmax=260,0 m3/h oraz 5500 m3/dobę. W podziale na studnie zasoby przedstawiają się następująco: 
studni S1 - 260,0 m3/h, S2 - 200,0 m3/h, S3 - 60,0 m3/h. Przedsiębiorstwo eksploatuje tylko studnie S-
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1 i S-2, natomiast sudnia S-3 jest nie eksploatowana (nie uzbrojony odwiert). 
Na terenie miasta Łeba nie ma stacji uzdatniania wody. Stacja Uzdatniania Wody Nowęcin 

zaopatruje następujące miejscowości: Łeba, Nowęcin, Żarnowska, Steknica, Łebieniec, Szczenurze, 
Dychlino, Sarbsk. (dane z Przedsiębiorstwa Wodociągowego Łeba–Wicki sp. z o.o.).

2.7.2. Odprowadzanie ścieków komunalnych
Długość sieci kanalizacyjnej wynosi 20,1 km i podłączonych jest 3846 mieszkańców. Miasto 

skanalizowane jest w 99%. Ilość przyłączy kanalizayjnych prowadzących do budynków wynosiła 885 szt. 
Miasto Łeba tworzy aglomerację Łeba o liczbie RLM 50 000. Rocznie do oczyszczalni w Łebie 

dopływa 1 268 486 m3 ścieków i tyle samo odprowadzanych jest po oczyszczeniu. Oczyszczalnia oprócz 
Łeby obsługuje również m. Wicko i Żarnowska w gminie Nowęcin. Oczyszczalnia w Łebie jest 
oczyszczalnią biologiczną z podwyższonym usuwaniem związków azotu (N) i fosforu (P) o 
przepustowości 8600 m3/d. Bezpośrednim odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Łeba.

Oczyszczalnia ścieków nie spełnia wymagania załącznika 1 do rozporządzenia w sprawie 
warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie 
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Dlatego w najbliższych latach planowana 
jest modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łebie.

Gospodarką ściekową na terenie miasta zajmuje się Spółka Wodna Łeba.

Tabela 8 Efekt oczyszczania ścieków 
Średnie roczne wartości wskaźników w ściekach 

dopływających do oczyszczalni ścieków
Średnie roczne wartości wskaźników w 
ściekach odpływających z oczyszczalni Redukcja

BZT5 ChZT Zaw. 
Ogólna Azot Fosfor BZT5 ChZT Zaw. 

Ogólna Azot Fosfor Azotu Fosforu

mgO2/l mgO2/l mg/l mg/l mg/l mgO2/l mgO2/l mg/l mg/l mg/l % %
608,8 879,8 799,2 82,2 21,1 2,43 35,6 3,73 11,53 0,72 86 96,6
Źródło: Spółka Wodna Łeba

Na terenie miasta funkcjonuje 7 przepompowni wód deszczowych:
• Przepompownia wód deszczowych w ul. Jachtowej,
• Przepompownia wód deszczowych w rondzie w drodze 214,
• Przepompownia wód deszczowych przy ul. Mickiewicza,
• Przepompownia wód deszczowych przy ul. Łąkowej,
• Przepompownia wód deszczowych na przedłużeniu ul. Tysiąclecia,
• Przepompownia wód deszczowych przy ul. Abrahama,
• Przepompownia wód deszczowych w Parku Oblatów,

2.7.3. Charakterystyka zaopatrzenia gminy w energię elektryczną
Dostawcą energii elektrycznej na obszarze miasta Łeba jest ENERGA S.A.
Zużycie energii elektrycznej w mieście Łeba szacowane jest na około 6 028 MWh/rok, co w 

przeliczeniu na jednego mieszkańca daje średnią, wynoszącą około 1603 kWh.
Wraz ze wzrostem liczby odbiorców, wzrosło zużycie energii elektrycznej – średnio o 5,4%.

Tabela 9 Zaopatrzenie w energię elektryczną w mieście Łeba w latach 2005 i 2010
Energia elektryczna w gospodarstwach domowych jednostka 2005 2010

odbiorcy energii elektrycznej na niskim napięciu, w tym: szt. 1436 1519
zużycie energii elektrycznej na niskim napięciu ogółem MWh 4998 6028
zużycie energii elektrycznej w mieście na 1 mieszkańca kWh 1292,5 1603,2
zużycie energii elektrycznej w mieście na 1 korzystającego / odbiorcę kWh 3480,5 3968,5

Źródło: GUS 

2.7.4. Charakterystyka zaopatrzenia gminy w gaz
Na terenie Łeby obecnie trwa I etap gazyfikacji, w wyniku którego do sieci gazowej podłączonych 

zostanie 100 obiektów.

2.8. Formy ochrony przyrody
Obszary objęte ochroną prawną zajmują 653,4 ha powierzchni miasta, co stanowi ponad 44% 
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powierzchni Łeby. Na terenie miasta znajdują się następujące formy ochrony przyrody:
• Słowiński Park Narodowy (SPN),
• część rezerwatu przyrody Mierzeja Sarbska,
• jeden pomnik przyrody. 

2.8.1. Park narodowy
Słowiński Park Narodowy (SPN) utworzony został w 1967 roku rozporządzeniem  Rady 

Ministrów z dnia 23 września 1966 r. (które weszło w życie 1 lipca 1967 r. – Dz. U. z dnia 8 października 
1966 r.). Powierzchnia parku na terenie miasta Łeba wynosi 361,18 ha.  Jest jednym z 23 parków 
narodowych w Polsce i jednym z 2 parków nadmorskich. Został on utworzony dla zachowania w 
niezmienionym pięknie systemu jezior przymorskich, bagien, torfowisk, łąk, nadmorskich borów, i lasów, 
a przede wszystkim wydmowego pasa mierzei z unikatowymi w Europie wydmami ruchomymi. 

Unikatowość przyrody Słowińskiego Parku Narodowego (SPN) znalazła uzasadnienie w decyzjach 
o objęciu obszaru Parku międzynarodowymi konwencjami i porozumieniami w zakresie ochrony 
przyrody. W 1977 roku SPN został objęty programem UNESCO MAB "Człowiek i Biosfera", którego 
celem jest utworzenie globalnej sieci rezerwatów biosfery. Obecnie funkcjonuje prawie 500 takich 
obiektów w 102 krajach świata. Rezerwaty Biosfery służą zachowaniu różnorodności biologicznej i pełnią 
funkcję punktów odniesienia w analizie zmian globalnych w obszarze całej planety. Cel, który przyświeca 
tej idei to także pobudzanie społecznej świadomości powiązań istniejących pomiędzy różnorodnością 
ekologiczną i kulturową.  

Kolejną konwencją ważną dla statusu SPN jest "Konwencja o obszarach wodno-błotnych 
mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego, zwana 
także Konwencją Ramsarską. Realizacja postanowień tej umowy polega na zapewnieniu trwałej ochrony 
i racjonalnym użytkowaniu terenów, w kształtowaniu których dominującą rolę odgrywają ekosystemy 
wodne i bagienne. Biorąc pod uwagę, że niemal 80% obszaru Parku stanowią wody (morze, jeziora, 
torfowiska, bagna) oraz to, że tereny te są miejscem życia szeregu gatunków ptaków chronionych, 
objęcie tego terenu od 1995 roku dodatkowymi postanowieniami prawa międzynarodowego wydaje się 
być uzasadnione. 

Najmłodszą formą ochrony, którą objęto w 2004 roku wybrane ekosystemy Parku jest 
ogólnoeuropejska sieć ekologiczna Natura 2000. Podstawowym założeniem tego przedsięwzięcia jest 
zachowanie dziedzictwa przyrodniczego krajów członkowskich Unii Europejskiej. Cel ten realizowany 
będzie poprzez: ochronę siedlisk zagrożonych i/lub reprezentatywnych dla wyróżnionych regionów 
biogeograficznych oraz ochroną roślin i zwierząt zagrożonych oraz rzadkich na terytorium Wspólnoty 
albo poprzez ochronę wybranych gatunków i ich biotopów. Aktualnie Słowiński Park Narodowy to także 
Międzynarodowa Ostoja Ptaków, ustanowiona zgodnie z przyjętymi przez BirdLife International 
naukowymi kryteriami dotyczącymi składu gatunkowego i liczebności awifauny występującej na danym 
terenie. SPN to wreszcie trzon "Ostoi Słowińskiej" i "Pobrzeża Słowińskiego" - obszarów wyznaczonych 
według tych samych założeń we wszystkich krajach Unii Europejskiej, z mocy Dyrektywy Ptasiej oraz 
Dyrektywy Siedliskowej.

Przedmiotem działania Słowińskiego Parku Narodowego jest:

1.ochrona przyrody która ma na celu przede wszystkim:
• utrzymanie procesów ekologicznych i stabilności ekosystemów,
• zachowanie różnorodności biologicznej,
• zachowanie dziedzictwa geologicznego,
• zapewnienie ciągłości istnienia gatunków roślin lub zwierząt wraz z siedliskami poprzez 

utrzymywanie lub przywracanie ich do właściwego stanu,
• utrzymywanie lub przywracanie do właściwego stanu siedlisk przyrodniczych, a także 

innych zasobów przyrody i jej składników,  a w szczególności: dziko występujących roślin 
lub zwierząt,  siedlisk przyrodniczych,  siedlisk gatunków chronionych roślin lub zwierząt,  
zwierząt prowadzących wędrowny tryb życia,  roślin lub zwierząt, objętych ochroną na 
podstawie odrębnych przepisów,  przyrody nieożywionej,  krajobrazu,

• kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody.
2. udostępnianie SPN do prowadzenia wielokierunkowych badań naukowych
3. udostępnianie Parku dla dydaktyki i turystyki
4.zabezpieczenie prawnych, organizacyjnych, materialnych, personalnych i technicznych podstaw 

jego funkcjonowania.
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2.8.2. Rezerwat przyrody
Rezerwat przyrody Mierzeja Sarbska utworzony został w 1976 r., na mocy Zarządzenia MLiPD z 

dnia 10 listopada 1976 r. (MP Nr 42 z 1976 r., poz. 206) w celu ochrony naturalnych zbiorowisk 
wydmowych i bagiennych wykształconych w specyficznych warunkach wąskiej (ok. 1 km) mierzei 
nadmorskiej. Poza SPN, jest to jedyne miejsce na polskim wybrzeżu z ruchomymi wydmami 
parabolicznymi. Rezerwat zajmuje powierzchnię 546,63 ha, w tym na terenie miasta Łeba ok. 299,7 ha. 
Rezerwat posiada plan ochrony.

Większą część rezerwatu, bo prawie 400 ha pokrywają    zbiorowiska leśne, należące głównie do 
różnych postaci zespołu boru bażynowego (Empetro nigri - Pinetum). W zagłębieniach 
międzywydmowych wykształcają się mokre wrzosowiska wierzbowo-wrzoścowe, zbiorowiska mające w 
Polsce zanikające, nieliczne stanowiska. Walor tego terenu podnoszą zarośla z woskownicą europejską 
(Myrica gala), prawnie chronionym gatunkiem atlantyckim, który w Polsce jest bardzo rzadki i zagrożony.

Flora rezerwatu wykazuje nieprzeciętne wartości przyrodnicze ze względu na wyjątkowo duże 
nagromadzenie gatunków rzadkich, ginących i zagrożonych w skali Pomorza, a nawet Polski. Są to np: 
Fiołek torfowy, Wełnianeczka darniowa, Wątlik błotny, Rosiczka długolistna i pośrednia, Turzyca 
bagienna, Woskownica europejska, Długosz królewski. 

Stanowi ostoję puchacza.

2.8.3. Pomnik przyrody
W Łebie znajduje się jeden pomnik przyrody. Ustanowiony przez Wojewódzką Radę Narodową w 

Słupsku w dniu 15 czerwca 1984r r. w Dzienniku Urzędowym nr 8 - Dąb szypułkowy „Dąb Samotnik" o 
obwodzie 342cm. wysokości 15,5m. przy ul. Mickiewicza 13, oznaczony symbolem 297/163 z 16.05.1984r. 
administrowany przez Urząd Miejski w Łebie.

2.9. Obszary Natura 2000
W granicach miasta znajdują się cztery obszary sieci Natura 2000:
PLH220018 Mierzeja Sarbska –  (zał. Nr 1 do POŚ) Obszar obejmuje wąską mierzeję między 

Bałtykiem a kryptodepresyjnym Jez. Sarbsko, ponadto położoną na wschód od niego równinę błot 
przymorskich oraz samo jezioro, które jest jednym z 11 występujących w Polsce jezior przybrzeżnych. 
Ostoja stanowi unikatowy kompleks wydm wałowych i parabolicznych (w części ruchomych) oraz 
zróżnicowanych wilgotnościowo, porastających je borów bażynowych. Zagłębienia międzywydmowe są 
wypełnione torfem. Często wykształcają się w nich mokre wrzosowiska wierzbowo-wrzoścowe, 
zbiorowiska mające w Polsce zanikające, nieliczne stanowiska. Dużą część obszaru pokrywają 
zbiorowiska leśne. Oprócz borów bażynowych występują tu olsy i brzeziny bagienne. Obszar obejmuje 
przybrzeżne Jezioro Sarbsko będące siedliskiem priorytetowym 1150 (laguny), wąską mierzeję 
stanowiącą unikatowy kompleks wydm wałowych i parabolicznych oraz zróżnicowanych wilgotnościowo 
borów bażynowych. Jest to jedyny na polskim wybrzeżu, poza Słowińskim Parkiem Narodowym, fragment 
mierzei z wydmami ruchomymi, w ramionach których występują niecki deflacyjne z bardzo rzadkimi 
zbiorowiskami torfowiskowymi i napiaskowymi. Ponad 60% obszaru zajmują siedliska z Załącznika I 
Dyrektywy Rady 92/43/EWG, których zidentyfikowano tu 11 rodzajów. Walor tego terenu podnoszą 
zarośla z woskownicą europejską (Myrica gala), prawnie chronionym gatunkiem atlantyckim, który w 
Polsce jest bardzo rzadki i zagrożony, oraz dobrze zachowane kwaśne i żyzne olsy, brzeziny i bory 
bagienne. Jest to jedno z nielicznych w Polsce stanowisk Linaria loeselii. Wyjątkowo licznie 
reprezentowane są populacje gatunków roślin naczyniowych oraz zwierząt zagrożonych i prawnie 
chronionych w Polsce. Ma tu stanowisko lęgowe Bubo bubo oraz jest to miejsce stałego pobytu takich 
gatunków jak Haliaëtus albicilla, Pandion haliaeetus. Obszar charakteryzuje się ogromnymi walorami 
krajobrazowymi.

Zagrożenie stanowi nadmierny, niekontrolowany rozwój turystyki powodujący wydeptywanie i 
degradację chronionych siedlisk, zanieczyszczenie wód w jeziorze, prowadzenie prac odwodnieniowych, 
wycinanie drzew i pożary

Obszar w większości na terenie Nadmorskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (15 238,6 ha; 
1994); obejmuje rezerwat przyrody Mierzeja Sarbska (546,63 ha; 1976). Projektuje się utworzenie 
rezerwatu Wydmy w Stilo. 

PLH220023 Ostoja Słowińska (obszar ochrony siedliskowej zał. Nr 2 do POŚ) - Obszar chroni 
krajobraz i różnorodność form morfologicznych obserwowanych na Mierzei Gardneńsko-Łebskiej, w tym 
unikatowe barchany nadmorskie (do 40 m npm, wędrujące w tempie 3-10 m rocznie), dwa największe 
słonawe przymorskie jeziora: Łebsko (7140 ha, maks. gł. 6,3 m) oraz Gardno (2468 ha, maks. gł. 2,6 m) 
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wraz z przylegającymi łąkami, torfowiskami, lasami i borami bagiennymi. Łącznie, w skład obszaru 
wchodzi: główny kompleks Słowińskiego PN (wraz z włączonymi do parku w 2004 r. wodami morskimi), 
kompleks Rowokół i koryto rzeki Łupawy łączącej Rowokół z głównym kompleksem. W zagłębieniach 
międzywydmowych, zwanych polami deflacyjnymi, obserwowana jest pierwotna sukcesja roślinna, 
przebiegająca od inicjalnych zbiorowisk psammofilnych po bór bażynowy. Obszar zajmują dobrze 
zachowane, wykształcone typowo i na dużych powierzchniach, siedliska charakterystyczne dla terenów 
nadmorskich, w tym 26 typów siedlisk znajduje się na Załączniku I Dyrektywy Rady 92/43/EWG. W 
obszarze stwierdzono stanowiska wielu rzadkich i zagrożonych gatunków, w tym 23 z Załącznika II 
Dyrektywy Rady 92/43/EWG (w tym 8 gatunków ryb, a także jedną z bogatszych w Polsce populację lnicy 
wonnej (również gatunku z Załącznika II tej Dyrektywy) i wiele objętych ochroną prawną roślin 
naczyniowych. Z tego terenu podawane są także interesujące gatunki bezkręgowców, m. in. pijawek 
Hirudinae: Haementria costata, Haemopsis sanguisuga, Piscicola geometra i pajęczaków Arachnidae: 
Arctosa sp., Dolomedes fimbriatus. Chroniony tu jest unikatowy krajobraz ruchomych wydm. Morska 
część obszaru jest siedliskiem morświna. Jest to ważna ostoja ptasia o randze europejskiej E 09 
(Słowiński PN). Obszar wpisany na listę obszarów Konwencji Ramsar znajduje się też w obrębie 
Słowińskiego Rezerwatu Biosfery. Występuje co najmniej 28 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy 
Ptasiej, 11 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). W okresie lęgowym obszar zasiedla co najmniej 
1% populacji krajowej (C3 i C6) następujących gatunków ptaków: bielik (PCK), orzeł przedni (PCK), 
rybołów (PCK), puchacz (PCK), biegus zmienny (schinzii) (PCK), sieweczka obrożna (PCK); w 
stosunkowo wysokim zagęszczeniu (C7) występuje błotniak łąkowy, kormoran czarny. W okresie 
wędrówek występuje co najmniej 1% populacji szlaku wędrownego (C2 i C3) następujących gatunków 
ptaków: bielaczek (c. 2%), żuraw (>3%), gęś zbożowa (>4%) i nurogęś; w stsunkowo dużych 
zagęszczeniach (C7) występują gęś białoczelna i świstun. Gatunki wymienione w p. 3.3. z motywacją D to 
gatunki prawnie chronione w Polsce. Zagrożenie stanowi ograniczenie, a w wielu miejscach zaprzestanie 
wypasu łąk i pastwisk powoduje zanikanie dużych, otwartych powierzchni wokół dwóch największych 
jezior przymorskich Parku. Skutkiem tego jest zmniejszanie miejsc lęgowych ptaków charakterystycznych 
dla obszarów wodno-błotnych (siewkowatych) oraz zanik zbiorowisk roślinnych związanych z gospodarką 
człowieka. Bardzo duża presja turystyczna w najbardziej uczęszczanych miejscach Parku w obrębie plaży 
i wydm przednich niszczy zbiorowiska psammofitów i miejsca lęgowe ptaków tam bytujących. Duże 
wahania poziomu wód gruntowych i nieuregulowana gospodarka ściekowa powodują niekorzystne zmiany 
w strukturze ekosystemów jeziornych i torfowiskowych (obniżanie poziomu wody, eutrofizacja).

PLB220003 Ostoja Słowińska (obszar ochrony ptaków Zał. Nr 3 do POŚ) - Obszar chroni 
krajobraz i różnorodność form morfologicznych obserwowanych na Mierzei Gardneńsko-Łebskiej, w tym 
unikatowe barchany nadmorskie (do 40 m npm, wędrujące w tempie 3-10 m rocznie), dwa największe 
słonawe przymorskie jeziora: Łebsko (7140 ha, maks. gł. 6,3 m) oraz Gardno (2468 ha, maks. gł. 2,6 m) 
wraz z przylegającymi łąkami, torfowiskami, lasami i borami bagiennymi. Łącznie, w skład obszaru 
wchodzi: główny kompleks Słowińskiego PN (wraz z włączonymi do parku w 2004 r. wodami morskimi), 
kompleks Rowokół i koryto rzeki Łupawy łączącej Rowokół z głównym kompleksem. W zagłębieniach 
międzywydmowych, zwanych polami deflacyjnymi, obserwowana jest pierwotna sukcesja roślinna, 
przebiegająca od inicjalnych zbiorowisk psammofilnych po bór bażynowy Jest to ważna ostoja ptasia o 
randze europejskiej E 09 (Słowiński PN). Obszar wpisany na listę obszarów Konwencji Ramsar; znajduje 
się też w obrębie Słowińskiego Rezerwatu Biosfery. Występuje co najmniej 25 gatunków ptaków z 
Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 15 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). W okresie lęgowym 
obszar zasiedla co najmniej 1% populacji krajowej (C3 i C6) następujących gatunków ptaków: bielik 
(PCK), orzeł przedni (PCK), rybołów (PCK), puchacz (PCK), biegus zmienny (schinzii) (PCK), sieweczka 
obrożna (PCK); w stosunkowo wysokim zagęszczeniu (C7) występuje błotniak łąkowy, kormoran czarny. 
W okresie wędrówek występuje co najmniej 1% populacji szlaku wędrownego (C2 i C3) następujących 
gatunków ptaków: bielaczek (c. 2%), żuraw (>3%), gęś zbożowa (>4%) i nurogęś; w stosunkowo dużych 
zagęszczeniach (C7) występują gęś białoczelna i świstun. Zagrożenie stanowi ograniczenie, a w wielu 
miejscach zaprzestanie wypasu łąk i pastwisk powoduje zanikanie dużych, otwartych powierzchni wokół 
dwóch największych jezior przymorskich Parku. Skutkiem czego jest zmniejszanie miejsc lęgowych 
ptaków charakterystycznych dla obszarów wodno-błotnych (siewkowatych) oraz zanik zbiorowisk 
roślinnych związanych z gospodarką człowieka. Bardzo duża presja turystyczna w najbardziej 
uczęszczanych miejscach Parku w obrębie plaży i wydm przednich niszczy zbiorowiska psammofitów i 
miejsca lęgowe ptaków tam bytujących. Duże wahania poziomu wód gruntowych i nieuregulowana 
gospodarka ściekowa powodują niekorzystne zmiany w strukturze ekosystemów jeziornych i 
torfowiskowych (obniżanie poziomu wody, eutrofizacja).

22



Prognoza oddziaływania na środowisko 
Programu Ochrony Środowiska

dla Miasta  Łeba na lata 2012-2015 
z perspektywą do roku 2019

PLB990002 Przybrzeżne wody Bałtyku (obszar morski) - Obszar o powierzchni 
211 741,2 ha. Obejmuje pas wód przybrzeżnych Bałtyku o około 15 kilometrowej szerokości i głębokości 
osiągającej od 0 do 20 m. Rozciąga się na odcinku 200 km, poczynając od nasady Półwyspu Helskiego 
po granicę z ostoją Zatoki Pomorskiej przebiegającą prostopadle do zachodnich krańców jeziora Bukowo 
(Łazy). Dno morskie jest nierówne, deniwelacje dna sięgają 3 m. W faunie bentosowej dominują drobne 
skorupiaki. Rzadko obserwowane są morskie ssaki duże - foki szare i obrączkowane oraz morświny. 
Obszar stanowi ostoję ptasią o randze europejskiej. Na obszarze zimują w znaczących ilościach 2 gatunki 
ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej: nur czarnoszyi i nur rdzawoszyi. Podstawowym zagrożeniem dla 
tego ekosystemu są plany lokowania tu farm elektrowni wiatrowych oraz pewne formy rybołówstwa - sieci 
stawne i sznury hakowe.

2.10. Pozostałe obszary cenne przyrodniczo
Miasto posiada opracowaną Inwentaryzację i waloryzację przyrodniczo-krajobrazową miasta 

Łeba, według której zbadane zostały poszczególne kompleksy przyrodnicze. Uznano, że obszary o 
najwyższych walorach przyrodniczo-krajobrazowych to dobrze zachowane postaci nadmorskiego boru 
bażynowego. Terenami o dużych walorach to wydmy nadmorskie, oraz nieznacznie przekształcona 
postać boru bażynowego i szuwar. Na terenie miasta występuje wiele mikroobszarów uznanych za 
tereny o średnim walorze. 

Na wielu mikroobszarach stwierdzono występowanie licznych gatunków objętych ochroną prawną 
całkowitą, bądź częściową., m.in. wrzosiec bagienny (Erica tetralix), konwalia majowa (Convalaria 
majalis), kocanki piaskowe (Helichrysum arenarium), kosaciec żółty (Iris pseudoacorus), bagno 
zwyczajne (Ledum palustre) torfowiec błotny (Sphagnum palustre), bielistka sina (Leucobryum glaucum), 
płonnik pospolity (Polytrichum commune), paptotka zwyczajna (Polypodium vulgare).

Władze odpowiedzialne za działania związane z ochroną przyrody powinny uczynić wszystko, aby 
przyroda miasta zachowała swój niepowtarzalny charakter. Konieczne jest zatem podjęcie stosownych 
postanowień, co do tworzenia nowych terenów ochronnych na terenie miasta. Ważna jest również 
kontrola i utrzymanie w dotychczasowym stanie istniejących obszarów chronionych.

2.11. Zieleń urządzona
Istotne znaczenie zwłaszcza dla terenów zurbanizowanych ma zieleń urządzona. Zieleń urządzona 

to przede wszystkim obiekty przyrodnicze o formach naturalnych, półnaturalnych i przetworzonych oraz 
rozmaite założenia ogrodowe istniejące samoistnie lub towarzyszące budowlom. Tereny zieleni 
urządzonej pełnią funkcje rekreacyjne, ekologiczne i zdrowotne – wpływają na złagodzenie lub eliminację 
uciążliwości życia w miastach, kształtowanie układów urbanistycznych, wprowadzają ład przestrzenny 
oraz nadają specyficzny i indywidualny charakter miastu. 

2.12. Lasy
Tereny leśne koncentrują się w północnej części Łeby, w pasie mierzejowym. Występują tu typowe 

postacie boru bażynowego na siedliskach boru swieżego, lasy brzozowo-dębowe na siedliskach boru 
mieszanego swieżego oraz lasy na siedlisku brzeziny bagiennej i olsu. Wysokość pozyskania drewna jest 
niewielka i wynika głównie z potrzeb sanitarnych i hodowlanych drzewostanów. Całość lasów zalicza się 
do ochronnych (wodochronnych i glebochronnych).

Grunty leśne zajmują 710,4 ha, w tym lasy 691,5 ha. Wskaźnik lesistości gminy wynosi 46,7% i jest 
wyższy od średniej dla powiatu lęborskiego, która wynosi 39,7% i średniej wojewódzkiej - 36,2 %. 

Lasy Łeby położone są w I Krainie przyrodniczo-leśnej zwanej Bałtycką, dzielnicy Pasa 
Nadmorskiego zwanej mezoregionem Wybrzeża Słowińskiego i stanowią otulinę Słowińskiego Parku 
Narodowego. Całość lasów zaliczono do lasów ochronnych, w tym:

• lasy glebochronne o powierzchni - 77,03 ha,
• lasy wodochronne o powierzchni - 32,07 ha,

Ekosystemy leśne reprezentowane są głównie przez siedliska borowe i kilka typów lasu 
wyróżnionych ze względu na zróżnicowany stopień żyzności i wilgotności: Bs –  bór suchy, Bśw - bór 
świeży, Bw - bór wilgotny, Bmśw – bór mieszany świeży, Bmw – bór mieszany wilgotny.

W mieście przeważają lasy publiczne będące własnością Skarbu Państwa, które stanowią 97% 
lasów. Pozostałe znajdują się w rękach prywatnych.

Tabela 10 Powierzchnia lasów i gruntów leśnych na terenie miasta Łeba według formy własności w 
latach 2005 i 2010

Lasy 2005 2010
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Grunty leśne ogółem [ha] 690,6 710,4
Lasy publiczna [ha] 686,7 688,7
Lasy prywatne [ha] 3,9 21,7
Źródło: GUS 

W zarządzie Nadleśnictwa Lębork znajduje się 306,48 ha lasów, w tym:
• lasy glebochronne - 56,02 ha (Decyzja Ministra Środowiska nr BOA-lplo-287/2344/2002 z 

dn. 03.10.2002 r.)
• lasy wchodzące w skład rezerwatu przyrody „Mierzeja Sarbska”: 248,11 ha.

Powierzchnia lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa (lasy komunalne oraz wł. osób 
fizycznych) zajmują powierzchnię ok. 129 ha

Ze względu na położenie oraz statut ochronności lasów nie prowadzono nowych zalesień i 
odnowień w latach 2009-2011. Do czasu zatwierdzenia „Planu Ochrony rez. Mierzeja Sarbska” 
jakiekolwiek udostępnienie tego terenu uzależnione jest od decyzji RDOŚ w Gdańsku.

2.13. Zasoby naturalne występujące na terenie gminy
2.13.1. Wody podziemne

Ramowa Dyrektywa Wodna, ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki 
wodnej, zobowiązuje kraje Unii Europejskiej do skoordynowanych działań w zakresie wód śródlądowych, 
w tym wód podziemnych. Na jej mocy w Polsce wyodrebniono 161 jednolitych części wód podziemnych 
(JCWPd), z ang. Groundwater Bodies (GWB), tj. jednostek, dla ktorych określony bedzie stan ilościowy i 
chemiczny (jakościowy) oraz prowadzone będą analizy presji antropogenicznych.

W celu monitorowania ilości i jakości wód podziemnych oraz sporządzania raportów o ich stanie, 
w regionie wodnym Dolnej Wisły, wyodrębniono 20 jednolitych części wód podziemnych. W obrebie tych 
regionów wydzielono JCWPd 12, który obejmuje obszar Słowińskiego Parku Narodowego wraz z 
otoczeniem. Ekosystemy gruntowo-wodne parku występują w bezpośredniej więzi hydraulicznej z 
wodami podziemnymi. Warunki hydrodynamiczne wód podziemnych i stany morza decydują o trwałości i 
nienaruszalności środowiska gruntowo-wodnego obszarów podmokłych i wydm ruchomych. W rejonie 
Łeby i Rowów warstwy wodonośne czwartorzędu zostały zasolone na skutek ingresji wód morskich i 
ascenzji mineralizowanych wód z podłoża.2

2.13.2. Wody powierzchniowe
Miasto Łeba leży w zlewni rzeki Łeba, jej końcowy odcinek przepływający przez miasto łączy J. 

Łebsko z Morzem Bałtyckim. Powierzchnia dorzecza Łeby to 1 801 km2, a jej długość wynosi 117 km. 
Łeba jest rzeka pobrzeża bałtyckiego, płynaca przez pojezierze kaszubskie i pobrzeże słowinskie. 
Wypływa z terenów na zachód od Kartuz, ze zródła położonego 170 m n.p.m. koło wsi Borzestowo w 
okolicach Chmielna. Do rzeki Łeby uchodzi 11 większych dopływów, wtym na terenie gminy rzeka 
Chełst. 

Na terenie gminy znajdują się również dwa kanały: Kanał Mielnicki i Kanał Nowęciński.
Granice miasta obejmują swym zasięgiem także część jeziora Łebsko i Czarny Staw.
Jezioro Łebsko jest największym akwenem w Słowińskim Parku Narodowym, największym 

jeziorem przymorskim oraz trzecim pod względem wielkości w Polsce. Duża powierzchnia zbiornika 
(7140 ha), niewielka średnia głębokość wynosząca 1,6 m oraz częste nasilone wiatry powodują, iż 
jezioro to jest zbiornikiem wodnym niestratyfikowanym. Wody akwenu mają charakter eutroficzny. 
Płaskie brzegi jeziora porośnięte są szerokim pasem trzcin, który utrudnia dostęp do wody a 
jednocześnie stanowi schronienie dla wielu gatunków ptaków. Na jeziorze Łebsko szerokość tego pasa 
w niektórych miejscach przekracza 100 m. Poza tym niewielka głębokość i duże ilości osadów 
naniesionych przez dopływy powodują szybkie zamulanie, a to z kolei przyspiesza zarastanie jeziora i 
opanowanie brzegów przez roślinność bagienną. Od strony północnej stopniowe zmniejszanie i 
zanikanie jeziora następuje w wyniku zasypywania go przez piasek wydmowy.  Jezioro Łebsko jest 
zbiornikiem eutroficznym i polimiktycznym. Podobnie jak w przypadku jeziora Gardno także w rejonie 
ujścia rzeki Łeby z jeziora mają miejsce okresowe wlewy wód morskich. Wody jeziora Łebsko ulegają 
mieszaniu nie tylko na skutek oddziaływujących wiatrów, ale również na podchodzeniu wody morskiej 
przy dnie w górę estuarium i odpływie powierzchniowym wody słodkiej w kierunku morza. Dzięki temu 
zjawisku w jeziorze oprócz flory i fauny typowych dla wód śródlądowych można spotkać organizmy 
charakterystyczne dla wód Bałtyku.

Przez jezioro biegną trasy migracyjne takich ryb jak sieja, łosoś, troć wędrowna, węgorz. W 

2 Źródlo: www.pgi.gda.pl 
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wodach jeziora spotykamy również okresowo parposza, rybę znajdująca się w Czerwonej Księdze 
gatunków zagrożonych wyginięciem i objętych ścisłą ochroną.

2.13.3. Gleby
Miasto Łeba leży głównie na utworach moreny czołowej w postaci piasków na warstwie glin i gliny 

zwałowe lekkie, a w części północnej występują grunty akumulacji polodowcowej w postaci piasków 
luźnych. Gleby na tym obszarze wykazują duże zróżnicowanie. Jest to związane ze zróżnicowaniem 
stosunków wodnych oraz ich różnym wiekiem. Na północ i południe od jeziora łebsko wystepują głównie 
piaski wydmowe. Na przeważającym obszarze zlewni Łeby wytworzyły się gleby bielicowe i brunatne. 
Doliny rzeczne zbudowane są z torfów i madów.

W ostatnich latach nie przeprowadzano badań zasobności gleb w składniki pokarmowe, ani 
zawartości metali ciężkich.

3. Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji projektu Programu 
Ochrony Środowiska dla Miasta Łeba
Działania zaproponowane do realizacji w ramach Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Łeba 

mają z założenia na celu poprawę stanu środowiska na terenie gminy i tym samym pozytywnie wpływać 
będą na zdrowie człowieka. 

W związku z rozwojem gospodarczym, masowej turystyki i rekreacji, wzrostem poziomu konsumpcji, 
zwiększającą się presją na obszary cenne przyrodniczo i niezurbanizowane, zwiększeniem 
zapotrzebowania na surowce brak realizacji zapisów Programu prowadzić będzie do znaczącego 
pogorszenia wszystkich elementów środowiska. 

W przypadku braku realizacji zapisów Programu istnieje zagrożenie zmiany stanu środowiska:
• utrata różnorodności ekologicznej i cennych przyrodniczo terenów zwłaszcza na terenach 

SPN, 
• degradacja walorów krajobrazu w tym cennych wydm, 
• pogorszenie jakości wód powierzchniowych i podziemnych w związku ze zwiększonym 

wytwarzaniem ścieków i niewłaściwym stosowaniem nawozów i gnojowicy,
• zagrożenie zanieczyszczenia plaż i kąpielisk substancjami chemicznymi, w szczególności 

ropopochodnymi pochodzącymi z jednostek przepływających na wysokości Łeby oraz 
napływ zanieczyszczeń rzeką Łebą.

• zanieczyszczenie wybrzeża morskiego spowodowane masową i niekontrolowaną turystyką 
i rekreacją,

• zwiększone wytwarzanie odpadów kierowanych do unieszkodliwiania,
• brak selektywnej zbiórki odpadów u źródła, 
• degradacja powierzchni ziemi związana z nielegalną eksploatacją zasobów naturalnych,
• zmniejszanie się zasobów wodnych, 
• zagrożenie powodziowe, 
• zwiększenie skutków występowania suszy,
• pogorszenie jakości powietrza,
• zwiększająca się liczba mieszkańców narażonych na ponadnormatywne natężenie hałasu, 
• pogorszenie jakości życia mieszkańców, 

W przypadku, gdy POŚ nie zostanie wdrożony, negatywne trendy będą się pogłębiać, a 
zanieczyszczenie środowiska wzrastać. Realizacja Programu jest więc konieczna.

4. Analiza stanu środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem

4.1. Stan gleb
W ostatnich latach nie przeprowadzano badań zasobności gleb w składniki pokarmowe, ani 

zawartości metali ciężkich, dlatego ciężko określić aktualny stan gleb. Proponuje się prowadzenie 
okresowego monitoringu gleb pod względem zakwaszenia, zawartości składników pokarmowych i metali 
ciężkich.

4.2. Jakość wód
Wody     płynące  
W 2009 r. przeprowadzono ocenę stanu biologicznego dla punktu pomiarowego w Łebie, przy 

uwzględnieniu elementów właściwych dla poszczególnych typów wód, tj. chlorofilu „a”, makrofitów lub 
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fitobentosu. Wody rzeki Łeby charakteryzowały się umiarkowaną kondycją biologiczną. O stanie 
zadecydowały wskaźniki: BZT5, ChZT-Mn, ogólny węgiel organiczny (OWO), przewodność elektrolityczna 
właściwa (PE), substancje rozpuszczone (SR), azot Kjeldahla (NK).

Konfrontacja biologicznej i fizykochemicznej jakości monitorowanych wód, stanowiąca wyznacznik 
stanu/potencjału ekologicznego, wykazała umiarkowany potencjał ekologiczny wód rzeki Łeby.

Ocena elementów fizykochemicznych przyujściowych odcinków Łeby w 2010 r. wskazała na 
przekroczenia wartości granicznych stanu dobrego i odzwierciedlała wzrost koncentracji związków 
organicznych i biogennych, a także spadek natlenienia obserwowany latem. 

Na podstawie oceny przeprowadzonej pod kątem przydatności wód do bytowania ryb, wody rzeki 
Łeby zostały zdyskwalifikowane, jako środowisko życia ryb zarówno łososiowatych, jak i karpiowatych ze 
względu na odczyn pH, BZT5, zawiesiny ogólnej, azotyny i fosfor ogólny. 

Wody rzeki na stanowisku pomiarowym w m. Cecenowo nie były zanieczyszczone (powyżej 50 mg 
NO3/l) ani zagrożone zanieczyszczeniem (40-50 mg NO3/l) azotanami ze źródeł rolniczych. 

W oparciu o wyniki badań z lat 2008-2010 przeprowadzono trzecią już ocenę stanu wskazującego 
na eutrofizację komunalną wód płynących. Podstawą klasyfikacji rzeki Łeby były elementy 
fizykochemiczne: BZT5, ogólny węgiel organiczny, azot Kjeldahla. Do eutroficznych zaliczono wody, które 
zgodnie z przeprowadzoną oceną przekroczyły w uwzględnianym zakresie warunki określone dla stanu 
dobrego. W zakresie obciążenia sanitarnego, określanego w 2010 r. w wodach najniekorzystniej 
prezentował się stopień skażenia dolnego biegu Łeby, który jako ekstremalnie wysoki przekraczał 110000 
bakt./100 ml. Wyniki wskazał na eutrofizację komunalną wód, gdyż do eutroficznych zalicza się wody, 
które zgodnie z przeprowadzoną oceną przekroczyły w uwzględnianym zakresie warunki określone dla 
stanu dobrego.

Ramowa Dyrektywa Wodna zakłada osiągnięcie dobrego stanu wód powierzchniowych (stan 
ekologiczny i chemiczny) do roku 2015. Realizacja tego celu jest uzależniona od postepów we wdrażaniu 
planów zarządzania zlewniami oraz KPOŚK.

Kąpieliska     morskie  
Każdego roku nadzór nad kąpieliskami nadmorskimi sprawuje Powiatowa Stacja Sanitarno-

Epidemiologiczna w Lęborku. Nadzór prowadzony jest nad 3 kąpieliskami morskimi w Łebie (plaża „A”- na 
wschód od kanału, plaża „B”- lewa strona i prawa strona, plaża „C”- przy OW „Górnik”). Ze względu na 
wybrzeże morskie z kąpieliskami ze specyficznym mikroklimatem i krajobrazem wydmowym (wydmy 
ruchome, liczne formy eoliczne, rzadka roślinność), z kompleksami lasów otaczających wydmy, a co za 
tym dużym ruchem migracyjnym ludności w okresie sezonu letniego nakłada na miejscową Inspekcję 
Sanitarną okresowo dodatkowe obowiązki, w zakresie przygotowania danych do oceny ich przydatności 
jako kąpieliska morskiego przed danym sezonem turystycznym. W badanym zakresie pomiarowym wody 
w kąpielisku odpowiadały wymaganiom załącznika nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 
października 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda w kąpieliskach (Dz. U. Nr 
183, poz.1530), czyli wody te nadawały się do celów rekreacyjnych, uprawiania sportów wodnych oraz do 
urządzania zorganizowanych kąpielisk. Stan sanitarny kąpielisk w 2009 r., identycznie jak w 2008 r. nie 
budził zastrzeżeń. W 2009 i 2010 r. nie stwierdzono przypadku zakwitu sinic.

W związku z tym, że woda z kanału "Chełst" zwyczajowo nie jest wykorzystywana do w/w celów, 
powyższych badań nie wykonuje się w tym miejscu oraz w obrębie 50 m od kanału z obu stron od 2001 r. 

Wyniki te stały się podstawą wydania w 2010 r. przez Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora 
Sanitarnego w Gdańsku komunikatu o dopuszczeniu organizowania kąpielisk w miejscowościach 
nadmorskich woj. pomorskiego m.in. w Łebie. 

W sezonie letnim 2010 roku nadzorem sanitarnym objęto zjeżdżalnię wodną zlokalizowaną na 
plaży w Łebie przy plaży B (zasilane wodą morską). Jakość wody na zjeżdżalni odpowiadała 
wymaganiom sanitarnym.

Wody     podziemne  
Monitoring wód podziemnych, prowadzony w ramach sieci krajowej przez Państwowy Instytut 

Geologiczny, wykazał znaczny udział wód V klasy (złej jakości) w ogółem badanym punkcie Rąbka. O 
złym stanie wód decydowały wskaźniki HCO3, HPO4, K, OWO. W punkcie pomiarowym w Łebie 
stwierdzono II klasę (wody dobrej jakości).

Wody     przeznaczone     do     spożycia  
Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 

zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. 2005, Nr 85, poz. 729 późn. zm.) wynika, że burmistrz jest 
obowiązany do informowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
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Badania jakości ujmowanych wód prowadzi Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w 
Lęborku. Prowadzi ona ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w ramach nadzoru 
sanitarnego. Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny stwierdza przydatność wody w przypadku 
urządzeń wodociągowych dostarczających wodę na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
29 marca 2007 roku w sprawie wymagań bakteriologicznych, fizykochemicznych i organoleptycznych 
dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2007, Nr 61, poz. 417). Badania 
jakości wody przeprowadzone w ramach nadzoru sanitarnego obejmowały swym zakresem badania 
fizyczno-chemiczne oraz mikrobakteriologiczne w ramach monitoringu przeglądowego i kontrolnego. PPIS 
w Lęborku sprawuje nadzór nad jakością wody z wodociągów sieciowych zaopatrujących mieszkańców. 
W badanych wodociągach w 2010 r., woda była przydatna do spożycia dla ludzi.

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

z uwzględnieniem przepływów transgranicznych i przemian fizykochemicznych zachodzących 
w atmosferze. Przestrzenny rozkład emisji na terenie województwa pomorskiego jest zróżnicowany. 
Największe skupiska emitorów punktowych, jak i znaczna emisja liniowa związane są z obszarami 
zurbanizowanymi dużych miast.

Zgodnie z danymi GUS za 2010 r. w województwie pomorskim emisja gazów do atmosfery 
wyniosła ok. 6 523 874 tony, emisja zanieczyszczeń pyłowych 3 357 ton. Pomimo, że od kilku lat notuje 
się spadek emisji (zwłaszcza gazowych) z dużych źródeł, to w 2010 roku ponownie nastąpił ich wzrost w 
stosunku do ub. roku.  W skali kraju emisja gazów w województwie to 3,02 % łącznej ilości gazów w 
Polsce (11 miejsce). Emisja pyłu stanowi 5,37 % emisji krajowej (8 miejsce).

Głównym źródłem emisji gazów do powietrza w województwie jest energetyczne spalanie paliw. 
Udział emisji ze źródeł technologicznych w ogólnej emisji gazów jest niewielki, wzrasta natomiast udział 
tzw. „niskiej emisji” (paleniska domowe) oraz emisja ze źródeł liniowych (emisja komunikacyjna).

Inaczej przedstawia się sytuacja w powiecie lęborskim, gdzie zanotowano spadek zanieczyszczeń 
gazowych o 27% w stosunku do 2005 r., w przypadku zanieczyszczeń pyłowych nie odnotowano zmian.

Tabela 11 Emisja zanieczyszczeń powietrza z zakładów szczególnie uciążliwych na terenie powiatu 
lęborskiego
Emisja zanieczyszczeń pyłowych

2005 2010
ogółem t/r 41 41
ze spalania paliw t/r 26 28
krzemowe t/r 7 0
węglowo-grafitowe, sadza t/r 6 5
Emisja zanieczyszczeń gazowych
ogółem t/r 87 087 63 385
ogółem (bez dwutlenku węgla) t/r 797 841
nie zorganizowana t/r 4 0
dwutlenek siarki t/r 237 365
tlenki azotu t/r 68 73
tlenek węgla t/r 471 395
dwutlenek węgla t/r 86 290 62 544
Zanieczyszczenia zatrzymane lub zneutralizowane w urządzeniach do redukcji zanieczyszczeń
pyłowe t/r 98 90
gazowe t/r 3 3
Źródło: Bank Danych Regionalnych, GUS 

Wielkość emisji zanieczyszczeń z zakładów przemysłowych zlokalizowanych na obszarze miasta 
Łeba przedstawiono na podstawie wydanych i aktualnie obowiązujących decyzji o dopuszczalnej emisji.

Tabela 12 Wielkość emisji zanieczyszczeń z zakładów przemysłowych na terenie miasta Łeba

Podmiot gospodarczy Wielkość emisji 
[Mg/rok]

Udział 
w emisji [%]

Ternaeben Polska Sp. z o.o. ul. Wspólna 3, 84-360 Łeba 29,65 83,9
DOS Sp. z o.o. ul. Kopernika 2 84-360 Łeba 5,5855 15,8
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Firma Handlowo- Usługowa „A.B.” ul. Wybrzeże 11, 84-360 Łeba 0,050408 0,2
Portowa Stacja Paliw ul. Wybrzeże 11, 84-360 Łeba 0,0475 0,1
Razem 35,33341 100
Źródło: Starostwo Powiatowe w Lęborku

Źródłem zanieczyszczeń powietrza w mieście Łeba są: paleniska domowe, kotłownie lokalne oraz 
pojazdy mechaniczne. Łeba, jako miejscowość turystyczna, jest poddawana w szczególności wpływom 
negatywnego oddziaływania ruchu komunikacyjnego. Szkodliwymi substancjami pochodzenia 
antropogenicznego najczęściej emitowanymi do powietrza są przede wszystkim: tlenek siarki, tlenek 
węgla, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA), benzo-a-piren, sadza, kadm oraz drobne 
pyły powstające w wyniku spalania węgla, oleju opałowego oraz materiałów pędnych. Zanieczyszczenie 
powietrza powyżej wymienionymi substancjami chemicznymi ma negatywny wpływ na jakość życia 
i zdrowie człowieka, a także zaburza prawidłowe funkcjonowanie ekosystemów.

Całe województwo pomorskie w tym i miasto Łeba objęte jest monitoringiem powietrza 
prowadzonym przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku. 

Roczna ocena jakości powietrza za 2010 r. została wykonana w nowym układzie stref, zgodnie z 
zaleceniem Ministerstwa Środowiska oraz wytycznymi, opracowanymi na zlecenie Głównego Inspektoratu 
Ochrony Środowiska przez Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie dla dwóch wydzielonych stref: 
aglomeracja trójmiejska i strefa pomorska

Tabela 13 Wyniki klasyfikacji strefy pod kątem ochrony zdrowia w 2010 r. 

St
re

fa

Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń dla obszaru całej strefy

SO2 NO2
PM 
2,5 PM10 C6H6 CO Pb

As 
(PM1

0)
Cd Ni 

B/a/P 
(PM1

0)

O3

* **

po
m

or
sk

a

A A A C A A A A A A C A D2

*Poziom docelowy
** poziom celu długoterminowego
klasa C –  stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne powiększone o 
margines tolerancji, w przypadku gdy margines tolerancji nie jest określony –  poziomy dopuszczalne i 
poziomy docelowe,
klasa B –  stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne lecz nie 
przekraczają poziomów dopuszczalnych powiększonych o margines tolerancji,
klasa A – stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy nie przekraczają poziomów dopuszczalnych i poziomów 
docelowych oraz dla ozonu,
klasa D2 – stężenia ozonu przekraczają poziom celu długoterminowego.

Źródło: Ocena roczna jakości powietrza w województwie pomorskim w 2010 r.

Tabela 14 Wyniki klasyfikacji strefy pod kątem ochrony roślin w 2010 r.

strefa

Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń dla obszaru całej 
strefy

SO2

O3 (poziom 
docelowy do 2010 

r.)

O3 (poziom celów 
długoterminowych 

do 2020)
NOx

Strefa 
pomorska A A D2 A

Źródło: Raport o stanie środowiska w województwie pomorskim w 2010 r., WIOŚ

Z oceny jakości powietrza za rok 2010 wynika, że pod względem ochrony zdrowia wskaźniki: SO2, 
NO2, PM2,5, C6H6, CO, Pb, As, Cd, Ni, O3 klasyfikują strefę lęborsko-słupską do klasy A. Wyjątkiem jest 
poziom benzo-a-pirenu i pyłu zawieszonego, które kwalifikują strefę do klasy C. 
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Pod względem ochrony roślin strefę zakwalifikowano do klasy A, pod względem poziomu SO2, NOx 
i O3.

W 2011 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku opracował kolejną roczną ocenę 
jakości powietrza w powiecie lęborskim ma podstawie badań przeprowadzonych przez Powiatową Stację 
Sanitarno-Epidemiologiczną w Lęborku w 2010 r. Przedmiotowa ocena sporządzona została zgodnie z 
art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska. Oceny dokonano dla obu miast w 
powiecie z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych ze względu na ochronę zdrowia ludzi i ze względu 
na ochronę roślin. Na terenie powiatu lęborskiego jako części strefy lęborsko-słupskiej o kodzie 
PL.22.06.z.02 objęte badaniami zostały dwa miasta –  m. Lębork i m. Łeba. Miasta te poddano ocenie 
jakości powietrza ze względu na ochronę zdrowia i ochronę roślin w badanym zakresie. 

W ocenie uwzględniono następujące substancje: 
• dwutlenek azotu, dwutlenek siarki i pył zawieszony PM10dla kryteriów ochrony zdrowia, 
• dwutlenek siarki dla kryterium ochrony roślin. 

Średnioroczne wartości stężeń SO2 na stacjach zlokalizowanych w powiecie lęborskim wykazywały 
ogólną tendencję malejącą w latach 1994 - 2010. W roku 2006 nastąpił wzrost stężeń w stosunku do 2005 
roku w obu miastach. Natomiast w roku 2007 nastąpił powrót do trendu spadkowego na analizowanych 
stacjach pomiarowych. Po 2008 roku obserwuje tendencją wzrostową oznaczanych stężeń w obu 
miastach. W roku 2010 na obu stanowiskach nastąpił wzrost wartości średniej rocznej dwutlenku siarki. 
Wzrost ten wynosił odpowiednio w Lęborku o ok. 22,7 μg/m3 i w Łebie ok. 15,1 μg/m3. Podobnie jak w 
roku 2009, na obu stacjach monitoringowych w 2010 roku nie wystąpiły przekroczenia wartości 
normatywnych określonych dla stężeń 24-godzinnych.

Wartości stężeń średnich rocznych NO2 na obu stacjach w latach 1994-2004 wykazywały ogólną 
tendencję malejącą. Wzrosty stężeń notowane w poszczególnych latach miały związek ze wzrostem 
liczby pojazdów poruszających się po drogach oraz z niekorzystnymi warunkami meteorologicznymi. 
Wiązało się to ze zwiększoną dodatkową emisją z procesów spalania paliw w celach grzewczych. W roku 
2008, głównie w wyniku korzystniejszej sytuacji meteorologicznej na stacjach stężenia średnie roczne NO2 

spadły w porównaniu do roku poprzedniego. W roku 2009 w stosunku do 2008 roku na stanowiskach tych 
wystąpił nieznaczny wzrost tego parametru (od 5,7 i 5,9 odpowiednio do 8,0 μg/m3). W 2010 r. 
obserwowane stężenie średnioroczne wynosiło odpowiednio 11,8 μg/m3 na stacji monitoringowej w 
Lęborku i 11,3 μg/m3 na stacji w Łebie. 

Najwyższy średnioroczny poziomy stężenia dwutlenku azotu zanotowany na stacji monitoringowej 
w Łebie w 2010 r. wynosił 25 μg/m3. Na terenie powiatu lęborskiego poziom dopuszczalny określony dla 
stężenia średniego rocznego NO2 nie został przekroczony.

Średnie roczne stężenia pyłu zawieszonego PM10 w latach 1994-2009 wykazywały ogólną 
tendencję malejącą. Zauważalne wzrosty stężenia pyłu w poszczególnych latach należy łączyć z 
wystąpieniem w sezonie zimowym bardzo niekorzystnych warunków meteorologicznych. Niższe wartości 
stężenia w 2008 r. to wynik na pewno lepszych warunków meteorologicznych w sezonie chłodnym w 
stosunku do roku poprzedniego. W styczniu 2008 nie wystąpiły tak znaczące spadki temperatur powietrza 
(stymulujące emisje pyłu związaną z ogrzewaniem) jak w styczniu 2006 r., nie występowały też 
długotrwałe sytuacje inwersyjne sprzyjające kumulowaniu się zanieczyszczeń w przyziemnej warstwie 
atmosfery. W 2009 roku stężenia średnie roczne były zbliżone do wartości z roku 2007. Tendencja ta 
została utrzymana w 2010 r. W 2010 r. na badanych stanowiskach nie zanotowano stężenia 
średniorocznego przekraczającego roczną wartość dopuszczalną. Na obu stanowiskach obliczony roczny 
poziom stężeń dobowych nie przekraczał wartości 50 ug/m3, co zarazem odpowiada braku przekroczeń 
wartości 50 ug/m3 przez mniej niż dozwolone 35 dni w roku.

W 2010 r. średnie roczne stężenia dopuszczalne pyłu zawieszonego PM10 ze względu na ochronę 
życia ludzi nie zostało przekroczone. Stężenia pyłu w 2010 r. były zbliżone do wartości notowanych w 
2007 r. Wartość średnia ze stężeń rocznych dla obu stacji wynosiła 7 μg/m3. Zanotowano spadek o ok. 40 
% w stosunku do 2007 r.

4.4. Oddziaływanie hałasu
Do najbardziej uciążliwych źródeł hałasu w środowisku należy komunikacja drogowa. Co roku odno-

towuje się szybki wzrost liczby pojazdów, w województwie pomorskim. Powoduje to, że hałas drogowy staje 
się głównym czynnikiem degradującym środowisko.  Skutki powyższego odczuwane są przez coraz większą 
liczbę mieszkańców.

Źródłem hałasu komunikacyjnego mieście Łeba jest sieć ulic i dróg przelotowych. W mieście 
rozpoczyna się szlak komunikacyjny drogi wojewódzkiej nr 214, która w okresie letnim staje się obciążona ze 
względu na ruch turystyczny. 

W 2010 roku został wykonany ponowny Generalny Pomiar Ruchu. W czasie pomiaru rejestracji 
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podlegały wszystkie pojazdy silnikowe korzystające z dróg publicznych. 
Średniodobowy pomiar ruchu obliczony dla całego województwa pomorskiego wyniósł 3599 pojazdów/ dobę. 
Na terenie Łeby wykonano pomiary w jednym miejscu, miedzy Łebą, a Wickiem.

Tabela 15 Ruch kołowy na drodze wojewódzkiej nr 214 w  2010 r.
Nr drogi

woj.
Opis odcinka Rodzajowa struktura ruchu pojazdów silnikowych

Nazwa O M SoM Lsc Scbp Sczp A C
214 Łeba - Wicko 6383 57 5778 300 89 51 89 19

Źródło: ZDW w Gdańsku
O - ogółem; M - motocykle; SoM - samochody osobowe (mikrobusy); Lsc - lekkie samochody ciężarowe; 
Scbp - samochody ciężarowe bez przyczepy; Sczp - samochody ciężarowe z przyczepą; A - autobusy; C - 
ciągniki rolnicze; R – rowery

W 2005 na tym samym odcinku drogi ruch kołowy był niższy o 36%. 
W latach 2009-2010 nie prowadzono monitoringu hałasu na terenie miasta Łeba. Należy 

uwzględnić, że po oddaniu do użytku nowej obwodnicy Łeby w 2010 r. ruch w centrum zmniejszył się, co 
pozytywnie wpłynie na poziom komfortu akustycznego mieszkańców miasta.

4.5. Oddziaływanie pól elektromagnetycznych
Źródłami pól elektromagnetycznych emitujących szkodliwe dla ludzi i zwierząt promieniowanie 

niejonizujące są m.in. linie energetyczne o napięciu powyżej 110kV, nadajniki radiowe i telewizyjne oraz 
nadajniki telefonii komórkowej.

Na terenie miasta Łeba źródłem promieniowania elektromagnetycznego jest 11 stacji bazowych 
telefonii komórkowej. Stacje zlokalizowane są przy:

• ul. Łąkowa 8 - na wieży kościoła Parafii św. Jakuba Apostoła w Łebie, 
• ul. Morska 1, 
• ul. Nadmorska 12 a, 
• ul. Wybrzeże,
• ul. Nadmorska 10,

Na terenie miasta w ostatnich latach nie prowadzono pomiarów promieniowania 
elektromagnetycznego. Jednak w trakcie prowadzonych przez WIOŚ w latach 2008-2010 pomiarów na 
terenie województwa pomorskiego w żadnym punkcie pomiarowym nie stwierdzono przekroczeń 
dopuszczalnych poziomów wartości pól elektromagnetycznych.

5. Analiza i ocena istniejących problemów ochrony środowiska istotnych z punktu widzenia 
projektu Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Łeba w szczególności dotyczących 
obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o 
ochronie przyrody

5.1. Zasoby przyrodnicze
Problemy w zakresie ochrony przyrody: 

• zagrożenie w skali lokalnej dla roślinności seminaturalnej i naturalnych układów 
przyrodniczych, na terenach stale w różnym stopniu wykorzystywanych i przekształcanych 
przez człowieka,

• zagrożenie dla obszaru Natura 2000 PLH220018 Mierzeja Sarbska stanowi nadmierny, 
niekontrolowany rozwój turystyki powodujący wydeptywanie i degradację chronionych 
siedlisk, zanieczyszczenie wód w jeziorze, prowadzenie prac odwodnieniowych, wycinanie 
drzew i pożary

• zagrożenie dla obszaru Natura 2000 Ostoja Słowińska stanowi ograniczenie, a w wielu 
miejscach zaprzestanie wypasu łąk i pastwisk powoduje zanikanie dużych, otwartych 
powierzchni wokół dwóch największych jezior przymorskich Parku. Skutkiem tego jest 
zmniejszanie miejsc lęgowych ptaków charakterystycznych dla obszarów wodno-błotnych 
(siewkowatych) oraz zanik zbiorowisk roślinnych związanych z gospodarką człowieka. 
Bardzo duża presja turystyczna w najbardziej uczęszczanych miejscach Parku w obrębie 
plaży i wydm przednich niszczy zbiorowiska psammofitów i miejsca lęgowe ptaków tam 
bytujących. Duże wahania poziomu wód gruntowych i nieuregulowana gospodarka 
ściekowa powodują niekorzystne zmiany w strukturze ekosystemów jeziornych i 
torfowiskowych (obniżanie poziomu wody, eutrofizacja).
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• podstawowym zagrożeniem dla obszaru morskiego Natura 2000 Przybrzeżne wody Bałtyku 
są plany lokowania tu farm elektrowni wiatrowych oraz pewne formy rybołówstwa - sieci 
stawne i sznury hakowe.

• problemem może być lokalizacja nowej zabudowy w tym rekreacyjnej oraz przekształcenia 
rzeźby terenu, 

• priorytetem na obszarach Natura 2000 jest utrzymanie istniejących warunków 
siedliskowych oraz zachowanie ciągłości systemu powiązań ekologicznych. Może to 
powodować utrudnienia w realizacji Programu związane z ograniczeniem możliwości 
gospodarczego wykorzystania terenu,  w tym:

o zagospodarowanie terenów zalewowych, zwłaszcza w dolinach rzecznych,
o lokalizację nowej zabudowy, w szczególności obiektami mogącymi znacząco 

oddziaływać na środowisko,
o dopuszczanie realizacji sieci urządzeń infrastruktury technicznej,
o możliwości budowy i przebudowy dróg publicznych,
o regulacje rzek i mniejszych cieków, 

• powierzchnie leśne również mogą ulec degradacji wskutek masowego pojawienia się 
szkodliwych owadów (głównie brudnicy mniszki, barczatki sosnówki, strzygoni choinówki, 
osnui gwiaździstej i boreczników) niszczących igły i liście drzew; chorób grzybowych 
powodowanych przez hubę korzeni i opieńkę miodową (głównie w drzewostanach 
rosnących na gruntach porolnych); pożary, którym sprzyja wysoki udział suchych siedlisk z 
jednowiekowymi drzewostanami sosnowymi.

• prawie 20% zbiorowisk roślin wydmowych, borowych, torfowiskowych i łąkowych nie 
występuje poza terenem SPN lub ma w nim główne centrum rozmieszczenia w Polsce. 
Torfy wysokie położone w obrębie SPN zostały objęte rezerwatem przyrody o ogólnej 
powierzchni 314,63 ha z czego 30,76 ha znajduje się w powiecie lęborskim. Park obfituje 
w miejsca lęgowe i żerowiska około 250 gatunków ptaków, co stanowi prawie 75% 
awiafauny Polski. Kompleksy leśne i łąki są miejscem występowania bardzo licznej 
populacji jelenia, sarny, dzika, lisa i kuny. Rzadziej można spotkać gronostaje, wydry, 
daniele i łososie. W strefie przybrzeżnej Bałtyku obserwowane bywają zagrożone 
wyginięciem foki i morświny. 

• nieprzestrzeganie ogólnie przyjętych zasad i regulaminów poruszania się turystów na 
obszarach chronionych,

W ramach ochrony przyrody na terenie miasta Łeba proponuje się:
• rozwój i bieżąca ochrona obszarów i obiektów cennych przyrodniczo,
• ustanawianie nowych form ochrony przyrody na terenie gminy (np. pomników przyrody, 

użytków ekologicznych),
• utrzymanie, wymiana i wprowadzanie zadrzewień i zakrzewień śródpolnych oraz zadrze-

wień przydrożnych,
• lokalizacja zalesień i zadrzewień w miejscowych planach zagospodarowania przestrzenne-

go,
• stały monitoring środowiska leśnego w celu przeciwdziałania stanom niepożądanym (poża-

ry, choroby, szkody przemysłowe, degradacja),
• monitoring procesu zwiększania zalesień,
• wzbogacanie wartości i walorów środowiska przyrodniczego poprzez urządzanie terenów 

zieleni (izolacyjnej, krajobrazowej i o funkcji rekreacyjnej);
• skanalizowanie i koncentracja wypoczynku w celu ochrony słabszych i cenniejszych 

elementów środowiska przyrodniczego (urządzanie terenów rekreacyjnych w istniejących 
lasach komunalnych na najbardziej odpornych siedliskach);

• działania na rzecz umocnienia ekosystemów przyrodniczych:
o zachowanie dolin Łeby i rzeki Chełst jako korytarzy ekologicznych, łączących dwa 

unikatowe w skali kraju jeziora przybrzeżne (Łebsko i Sarbsko);
o zachowanie kompleksów leśnych ochronnych, ze szczególną ochroną lasów mało 

odpornych, jako korytarza ekologicznego, łączącego Słowiński Park Narodowy 
z rezerwatem „Mierzeja Sarbska”;

• przy nowoprojektowanej zabudowie należy przewidzieć rezerwę terenu na pas zieleni 
izolacyjnej od strony dróg, a zabudowę mieszkaniową oddzielać od dróg usługami;
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5.2. Powierzchnia ziemi
Problemy w zakresie ochrony gleb:

• „dzikie” wysypiska śmieci
• masowa turystyka i rekreacja w miejscach atrakcyjnych, gdzie występują braki 

infrastruktury sanitarnej,  
• chemizacja rolnictwa,
• postępująca urbanizacja i osadnictwo w tym również rozbudowa infrastruktury turystycznej, 

między innymi ze względu na zmianę sposobu użytkowania gleby, powstawanie odpadów, 
wytwarzanie ścieków. 

Działania, które ukierunkowane są na poprawę stanu jakości gleb:
• ochrona gleb przed degradacją i rekultywacja gleb zdegradowanych,
• likwidacja dzikich wysypisk odpadów na bieżąco,
• rozbudowa infrastruktury sanitarnej w miejscach do tego koniecznych,
• ochrona gleb przed negatywnym wpływem transportu i infrastruktury transportowej,
• racjonalne zużycie środków ochrony roślin i nawozów oraz używanie sprawnego sprzętu 

rolniczego;
• monitoring gleb.

5.3. Wody podziemne i powierzchniowe
Główne problemy w zakresie ochrony wód podziemnych i powierzchniowych w mieście Łeba to:

• punktowe i obszarowe źródła zanieczyszczeń wód powierzchniowych i podziemnych 
stanowiące głównie zanieczyszczenia spływające z pól (azot i fosfor), szczególnie w 
okresach po nawożeniu gruntów rolnych,

• odprowadzanie do wód i do ziemi nie oczyszczonych ścieków komunalnych w ilościach 
zagrażających jakości wód powierzchniowych i podziemnych,

• na stan jakości wód rzeki Łeby w głównej mierze decydują zanieczyszczenia dopływające 
z miast zlokalizowanych wzdłuż biegu rzeki: w górnym biegu Lębork i Łeba, 

• zagrożenie zanieczyszczenia plaż i kąpielisk substancjami chemicznymi, w szczególności 
ropopochodnymi pochodzącymi z jednostek przepływających na wysokości Łeby oraz 
napływ zanieczyszczeń rzeką Łebą,

• możliwość przypadku zakwitu sinic w kąpieliskach morskich,
• nieszczelne zbiorniki bezodpływowe powodujące zanieczyszczenie wód podziemnych,
• spływy zanieczyszczonych wód opadowych, zwłaszcza z terenów komunikacyjnych 

(kanalizacja deszczowa w mieście jest w złym stanie technicznym, a na wielu terenach jej 
brak).

Działania na rzecz poprawy jakości wód powierzchniowych i podziemnych:
• wyznaczone do realizacji zadania inwestycyjne w zakresie uporządkowania gospodarki 

ściekowej, które przyczynią się do poprawy jakości wód powierzchniowych i podziemnych 
zgodnie z założeniami Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków. Podjęte działania 
będą miały też wpływ na zmniejszenie w dużym stopniu zanieczyszczenia wód 
podziemnych, a w perspektywie długoterminowej przyczynią się do poprawy ich jakości, co 
ma ogromne znaczenie przy wykorzystaniu wód podziemnych do zaopatrzenia ludności w 
wodę pitną,

• modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łebie, w celu dopełnienia obowiązków 
ustawowych dotyczących poprawy jakości wód powierzchniowych i podziemnych, 

• budowa indywidualnych oczyszczalni przydomowych w miejscach gdzie systemy kanaliza-
cji zbiorczej nie przyniosłyby korzyści dla środowiska lub powodowałaby nadmierne koszty 
finansowe,

• wymiana niesprawnej sieci wodociągowej,
• monitoring wód powierzchniowych i podziemnych.

5.4. Ochrona brzegu morskiego
Główne problemy w zakresie ochrony brzegu morskiego:
• procesy abrazji morza, co prowadzi do cofania się lądu,
• zanikanie rekreacyjnych plaż z wysokowartościowym zapleczem,
Działania na rzecz ochrony brzegów morskich:
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• sztuczne zasilanie i modernizacja umocnień brzegowych,
• prowadzenie gospodarki terenami na ich zapleczu - bezwzględnie utrzymana zasada 

wyłączenia z zabudowy odpowiednio szerokiego pasa przybrzeżnego, 
• rygorystyczne przestrzeganie zasady gospodarki wodno-ściekowej w strefie bliskiej 

brzegów,

5.5. Zagrożenie powodziowe i przed skutkami suszy
Miasto Łeba jest zagrożona powodziami, wywołanymi cofaniem się wód morskich do rzeki Łeba 

oraz przez wystąpienie sztormowych wysokich stanów Bałtyku. Zmieniający się klimat ma wpływ na 
występowanie częstych anomalii pogodowych w tym wielotygodniowych suszy.

Działania zmierzające do ochrony przed powodzią oraz zmniejszenia skutków suszy:
• uwzględnienie zagrożenia powodzią i suszą planach reagowania kryzysowego 

opracowywanych na wszystkich szczeblach administracji,
• modernizacja urządzeń technicznych chroniących przed powodzią zgodna z zasadami 

zrównoważonego rozwoju, 
• modernizację umocnień brzegowych,
• modernizacja stacji pomp w Łebie, 
• stosowanie odpowiednich zabiegów rolniczych ograniczających skutki suszy,

5.6. Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego
Do najważniejszych niekorzystnych zjawisk wymuszających działania w zakresie ochrony powietrza 

przed zanieczyszczeniem zalicza się:
• emisję zorganizowaną pochodzącą ze źródeł punktowych (zakłady przetwórstwa rybnego, 

usługi, lokalne kotłownie, z ogrzewania budynków mieszkalnych tzw. niska emisja),
• emisję niezorganizowaną, tj. emisję substancji wprowadzanych do powietrza bez 

pośrednictwa przeznaczonych do tego celu środków technicznych np. spawanie czy 
lakierowanie wykonywane poza obrębem warsztatu czy spalanie na powierzchni ziemi jak 
wypalanie traw, itp.

• emisję ze źródeł liniowych i powierzchniowych (drogi, parkingi).
Działania, które ukierunkowane są na poprawę stanu jakości powietrza atmosferycznego:

• poprawa infrastruktury transportowej w tym oddana do użytku w 2010 r. nowej obwodnicy 
Łeby, która wpłynie na poprawę płynności ruchu w centrum miasta zwłaszcza w okresie 
letnim, przyspieszenie przejazdów, co wiąże się także z redukcją emisji spalin i 
oszczędnością w zużyciu paliw. Określenie stopnia redukcji zanieczyszczeń do powietrza 
uzależniona będzie od wielu czynników, m.in.: natężenia ruchu, stanu pojazdów, 
wprowadzonego systemu zarządzania ruchem (synchronizacja świateł), itp.,

• modernizacja systemu energetycznego, (modernizacja kotłowni, termomodernizacja),
• eliminacja niskich źródeł emisji, likwidacja palenisk węglowych i wymiana ich na gazowe 

oraz zmniejszenie emisji pyłu ze środków transportu leżąca w kompetencji władz 
samorządowych,

• kontrola miasta nad podpisywaniem przez mieszkańców umów na odbiór odpadów 
komunalnych (zapobieganie spalania odpadów w domowych paleniskach) oraz pod kątem 
spełniania wymagań w zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, 

W celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń pochodzącej z ogrzewania budynków zalecana jest:
• Termomodernizacja budynków poprzez, którą rozumiemy nie tylko bezpośrednie docieplenie 

budynków, ale także modernizację systemów ogrzewania zarówno 
u odbiorców indywidualnych, jak i w zbiorczych źródłach ogrzewania – kotłowniach. Podczas 
wykonywania prac termomodernizacyjnych należy zwrócić uwagę na gatunki chronione pta-
ków, w szczególności na jerzyka (Apus apus) i wróbla (Passer domesticus). Przed podjęciem 
prac należy przeprowadzić inwentaryzację budynków pod kątem występowania ww. gatun-
ków, termin i sposób wykonania prac należy dostosować do ich okresów lęgowych.

• Wymiana źródeł energii cieplnej zasilanych paliwem nieodnawialnym na urządzenia 
o mniejszym stopniu negatywnego oddziaływania na środowisko, w tym zastosowanie odna-
wialnych źródeł energii.

5.7. Hałas
Pojazdy poruszające się odcinkami dróg wojewódzkich przebiegających przez teren miasta 

generują hałas. Oprócz nadmiernego hałasu, ciężkie pojazdy stwarzają problem drgań, co negatywnie 
wpływa na konstrukcje budynków. Stan środowiska na terenie miasta Łeba w zakresie oddziaływań 
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akustycznych, spowodowany jest wieloma czynnikami m.in. jakością sieci drogowej, występowaniem 
zakładów przemysłowych i małych zakładów rzemieślniczych w jednostkach zabudowy mieszkaniowej. 

Hałas drogowy można zmniejszyć poprzez zapewnienie odpowiedniego stanu technicznego drogi 
oraz także poprzez:

• ograniczenie prędkości na określonych odcinkach dróg,
• poprawę płynności ruchu,
• ograniczenie możliwości wjazdu pojazdów ciężkich,
• budowa ekranów akustycznych,
• stosowanie specjalnej „cichej nawierzchni” wygłuszającej przejazd samochodów,
• prowadzenie nasadzeń roślinności ochronnej wzdłuż tras komunikacyjnych.

W zakresie ograniczenia hałasu podstawowe cele to:
• zmniejszenie narażenia mieszkańców na nadmierny, ponadnormatywny poziom hałasu, 

zwłaszcza emitowanego przez środki transportu,
• utrzymanie aktualnego poziomu hałasu w obszarach, gdzie sytuacja akustyczna jest korzystna,
• zintegrowanie działań w zakresie ochrony przed hałasem z planami zagospodarowania 

przestrzennego (mapowanie cyfrowe, strefy ograniczonego użytkowania, lokalizacja obiektów, 
przebieg szlaków transportu drogowego).

5.8. Pola elektromagnetyczne
Mimo wieloletnich badań w celu ustalenia czy długotrwała, chroniczna ekspozycja na pola o 

natężeniach nie wywołujących istotnych zmian krótkoterminowych może wpływać na stan zdrowia ludzi, 
wciąż brak ostatecznych rozstrzygnięć w tej sprawie. W związku z tym konieczne jest przeprowadzanie 
okresowej kontroli warunków ekspozycji oraz jej ograniczenie. 

6. Identyfikacja i ocena przewidywanych znaczących oddziaływań na środowisko, w tym 
oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, 
średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne
Ocenie możliwych oddziaływań na środowisko poddano zadania inwestycyjne jak i pozainwestycyjne 

ujęte do realizacji w ramach poszczególnych celów w aktualizacji Programu. Próbę oceny i identyfikacji 
znaczących oddziaływań na środowisko poszczególnych zadań dokonano w tabelach w tzw. macierzach 
skutków środowiskowych, które są syntetycznym zestawieniem możliwych pozytywnych, negatywnych, 
bezpośrednich, pośrednich, krótkoterminowych, długoterminowych oddziaływań tych zadań. W Prognozie 
przyjęto jedynie zidentyfikowane typy skutków środowiskowych oraz oceniono ich wpływ na poszczególne 
elementy środowiska z uwzględnieniem także wpływu na zdrowie ludzi, przyrodę, oraz dziedzictwo 
kulturowe, w tym zabytki.

Realizacja celów i zadań zaproponowanych w Programie ochrony środowiska dla Miasta Łeba, 
będzie polegała na zaplanowaniu oraz realizacji szeregu przedsięwzięć inwestycyjnych i planistycznych, 
które mogą ingerować w poszczególne elementy środowiska, głównie na etapie ich realizacji, powodując 
przejściowe uciążliwości. Na etapie późniejszego użytkowania należy spodziewać się braku oddziaływania 
na środowisko lub wręcz poprawy do stanu obecnego.

Przy tak przeprowadzonej ocenie możliwe było generalne określenie potencjalnych niekorzystnych 
skutków środowiskowych związanych z realizacją poszczególnych zadań. Ponadto ocenę tę dokonano 
przede wszystkim pod kątem oddziaływania na środowisko w fazie eksploatacji inwestycji, zakładając, że 
uciążliwości występujące w fazie budowy z reguły mają charakter przejściowy.

Oznaczenia:
(+) - pozytywne oddziaływania i skutki w zakresie analizowanego zadania,
(-) - negatywne oddziaływania i skutki w zakresie analizowanego zadania,
(0) – brak zauważalnego oddziaływania i skutków w zakresie analizowanego zadania, 
(+/-) - realizacja celu może spowodować zarówno pozytywne, jak i negatywne oddziaływania i skutki w 
zakresie analizowanego zagadnienia,
(N) – brak możliwości jednoznacznego określenia spodziewanego oddziaływania i skutków – są one 
zależne od wyboru szczegółowych rozwiązań lub innych niemożliwych obecnie do przewidzenia i 
uwzględnienia w symulacji, uwarunkowań.
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Tabela 16 Przewidywane znaczące oddziaływania (w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, 
średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne) na następujące zagadnienia i aspekty środowiska

Cele Zadania Jednostka 
odpowiedzialna

Przewidywane znaczące oddziaływania (w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, 
wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i 

chwilowe oraz pozytywne i negatywne) na następujące zagadnienia i aspekty środowiska:
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Priorytet pierwszy – Środowisko dla zdrowia – dalsza poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego

Rozwój i utrzymanie 
gospodarki wodnej

Budowa magistrali wodociągo-
wej przesyłowej D200 od cmen-
tarza do ul.Łąkowej

Miasto Łeba 0 0 + 0 0 + 0 -/0 0 0 0 0 0

Budowa sieci wodociągowo-ka-
nalizacyjnej działek osiedla Łe-
ba-Nowęcin

Miasto Łeba 0 0 + 0 0 + 0 -/0 0 0 0 0 0

Rozwój i utrzymanie 
gospodarki ściekowej

Budowa kanalizacji deszczowej 
w ul. 1-go Maja i ul. Teligi oraz 
modernizacja nawierzchni 
ul.Teligi

Miasto Łeba 0 0 + 0 0 + 0 -/0 0 0 0 0 0

Modernizacja gospodarki 
ściekowej w mieście Łeba

Spółka
Wodna Łeba 0 0 + 0 0 + 0 -/0 0 0 0 0 0

Ochrona wód
Renaturalizacja ,,Łabędziego 
Stawu" - etap I bagrowanie 
zbiornika

Miasto Łeba 0 -/+ + -/+ -/+ + + + + 0 + 0 0

Renaturalizacja ,,Łabędziego 
Stawu" - etap II zagospodaro-
wanie turystyczno-rekreacyjne 
zbiornika

Miasto Łeba 0 0 + 0 0 + 0 -/+ + 0 0 0 +

Ochrona wód przybrzeżnych 
poprzez zrealizowanie celów 
KPOŚK

Miasto Łeba, 
Spółka Wodna 

Łeba, 
Użytkownicy 
środowiska

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



Prognoza oddziaływania na środowisko 
Programu Ochrony Środowiska

dla Miasta  Łeba na lata 2012-2015 
z perspektywą do roku 2019

Cele Zadania Jednostka 
odpowiedzialna

Przewidywane znaczące oddziaływania (w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, 
wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i 

chwilowe oraz pozytywne i negatywne) na następujące zagadnienia i aspekty środowiska:

O
bs

za
r N

A
TU

R
A

 
20

00

R
óż

no
ro

dn
oś

ć 
bi

ol
og

ic
zn

a

Lu
dz

ie

Zw
ie

rz
ęt

a

R
oś

lin
y

W
od

ę

Po
w

ie
tr

ze Po
w

ie
rz

ch
ni

ę 
zi

em
i

K
ra

jo
br

az

K
lim

at

Za
so

by
 n

at
ur

al
ne

Za
by

tk
i

D
ob

ra
 m

at
er

ia
ln

e

Badania i ocena wód 
przybrzeżnych w zakresie 
elementów fizykochemicznych, 
chemicznych i biologicznych w 
ramach PMŚ (Państwowego 
Monitoringu Środowiska) 

WIOŚ + + + + + + 0 + 0 0 + 0 0

Prowadzenie stałego 
monitoringu wód 
powierzchniowych i 
podziemnych

WIOŚ + + + + + + 0 + 0 0 + 0 0

Ochrona 
przeciwpowodziowa

Systematyczna kontrola i 
modernizacja urządzeń 
przeciwpowodziowych ZZMiUW 0 0 + 0 0 0/+ 0 + 0 0 0 0 +

Wyznaczenie w planach 
zagospodarowania 
przestrzennego miejsc 
zalewowych

Miasto Łeba 0 0 + 0 0 + 0 + 0 0 0 + +

Modernizacja stacji pomp Łeba

ZMiUW 
Województwa 

Pomorskiego w 
Gdańsku

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

Ograniczenie 
zanieczyszczeń 
powietrza 
pochodzącego ze 
spalania kopalin

Termomodernizacja budynków 
mieszkalnych i zasobów Miasta 
Łeba

Miasto Łeba, 
właściciele 

nieruchomości
0 0 + 0 0 0 0 0 0 + 0 0 0

Opracowanie kampanii 
promocyjno-edukacyjnej 
zachęcającej mieszkańców do 
zmiany systemu ogrzewania

Miasto Łeba + + + + + + + + + + + + +
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Przewidywane znaczące oddziaływania (w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, 
wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i 

chwilowe oraz pozytywne i negatywne) na następujące zagadnienia i aspekty środowiska:
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Przebudowa pomieszczeń Gim-
nazjum na kotłownię i przyłącze 
CO

Gimnazjum im. 
Jana Pawła II 0 0 + 0 0 0 + + 0 + + + +

Wymiana, źródeł energii ciepl-
nej zasilanych paliwem nieod-
nawialnym na urządzenia, o 
mniejszym stopniu negatywne-
go oddziaływania na środowi-
sko

Miasto Łeba, 
właściciele 

nieruchomości
0 0 + 0 0 0 + + 0 + + + +

Promowanie wśród mieszkań-
ców miasta energię ze źródeł 
odnawialnych

Miasto Łeba, 
organizacje 

pozarządowe
+ + + + + + + + + + + + +

Wsparcie przedsięwzięć 
mających na celu rozwój sieci 
gazowej na terenie miasta

Miasto Łeba, 
zakład 

gazowniczy
0 0 + 0 0 0 + 0 0 + + + +

Rozwój sieci monitoringu 
jakości powietrza przez udział 
gminy i powiatu w monitoringu 
regionalnym

Miasto Łeba, 
Powiat Lęborski, 

WIOŚ
+ + + + + 0 + + 0 + + + +

Osiągnięcie dobrego 
stanu technicznego 
dróg i pozostałej 
infrastruktury 
transportowej

Koncepcja przebudowy drogi
214 od Białogardy do Łeby Miasto Łeba 0 -/0 + - - 0 -/+ -/+ -/+ -/0 0 + 0

Przebudowa drogi gminnej nr
104057G - ulica Nowęcińska Miasto Łeba 0 -/0 + - - 0 -/+ -/+ -/+ -/0 0 + 0

Budowa ciągu pieszo-jezdnego
przy ul. Kościuszki 8 i garażach Miasto Łeba 0 0 + 0 - 0 -/+ -/+ -/+ 0 0 + 0

Budowa ulic Starzyńskiego, 
Paderewskiego, 
Niedziałkowskiego

Miasto Łeba 0 0 + 0 - 0 -/+ -/+ -/+ 0 0 + 0
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dla Miasta  Łeba na lata 2012-2015 
z perspektywą do roku 2019

Cele Zadania Jednostka 
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chwilowe oraz pozytywne i negatywne) na następujące zagadnienia i aspekty środowiska:
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Modernizacja chodników wraz 
ze ścieżką rowerową wzdłuż ul.
Nadmorskiej oraz przeniesienie 
lamp

Miasto Łeba 0 0 + 0 - 0 -/+ -/+ -/+ 0 0 + 0

Modernizacja ul. Abrahama - II 
etap oraz ul. Wróblewskiego Miasto Łeba 0 0 + 0 - 0 -/+ -/+ -/+ 0 0 + 0

Modernizacja ulicy Brzozowej i 
Westerplatte Miasto Łeba 0 0 + 0 - 0 -/+ -/+ -/+ 0 0 + 0

Modernizacja ulicy Pocztowej, 
Nad Ujściem, Abrahama, Der-
dowskiego, Wróblewskiego

Miasto Łeba 0 0 + 0 - 0 -/+ -/+ -/+ 0 0 + 0

Wdrażanie rozwiązań 
na rzecz ograniczenia 
hałasu

Obsadzanie dróg drzewami, 
stosowanie pasów zieleni Zarządcy dróg + + + + + + + + + + + + +

Utrzymanie właściwego stanu 
technicznego dróg. Zarządcy dróg 0 0 + 0 0 0 + + + + + + +

Ochrona mieszkańców przed 
lokalnymi emisjami hałasu 
związanymi np. z działalnością 
usługową w tym turystyczną

Miasto Łeba,
WIOŚ + 0 + 0 0 0 + 0 0 + 0 0 +

Ochrona przed polami 
elektromagnetycznymi

Wybieranie niskokonfliktowych 
lokalizacji źródeł 
promieniowania 
elektromagnetycznego

Miasto Łeba 0 0 + 0 0 0 + 0 0 0 0 0 0

Kontrola wprowadzania do 
środowiska nowych urządzeń 
emitujących promieniowanie 
elektromagnetyczne 

Miasto Łeba 0 0 + 0 0 0 + 0 0 0 0 0 0
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chwilowe oraz pozytywne i negatywne) na następujące zagadnienia i aspekty środowiska:
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Prowadzenie 
racjonalnej 
gospodarki odpadami

Prowadzenie selektywnej 
zbiórki odpadów 
biodegradowanych

Miasto Łeba
Przedsiębiorcy 

odbierający 
odpady

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

Rozwój systemu zbiórki 
surowców wtórnych i odpadów 
niebezpiecznych 

Miasto Łeba,
Przedsiębiorcy 

odbierający 
odpady

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

Usuwanie wyrobów 
zawierających azbest

Miasto Łeba,
Właściciele 

nieruchomości
+ + + + + + -/+ -/+ + + + + +

Prowadzenie akcji 
ekologicznych dotyczących 
prawidłowego postępowania z 
odpadami

Miasto Łeba + + + + + + + + + + + + +

Zakup prasy do makulatury. Miasto Łeba 0 0 + 0 0 + + + 0 + + + +

Budowa kompostownika dla 
mieszkańców Gminy Miasto Łeba 0 0 + 0 0 0 0 + 0 + + 0 +

Priorytet drugi – Wzmocnienie systemu zarządzania środowiskiem oraz podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa
Zapobieganie 
poważnym awariom

Doposażanie w sprzęt 
ratowniczo-gaśniczy Miasto Łeba 0 0 + 0 0 + + + 0 0 + + +

Nadzór zakładów i instalacji 
stanowiących potencjalne 
źródło poważnych awarii 

WIOŚ 0 + 0 0 0 0 0 0 0 + 0 0 +

Usuwanie skutków poważnych 
awarii

Miasto Łeba,
WIOŚ + + + + + + + + + + + + +

Integracja aspektów 
środowiskowych z 
planowaniem 
przestrzennym

Uwzględnianie w planach 
zagospodarowania 
przestrzennego wymagań 
ochrony środowiska i 
gospodarki wodnej

Miasto Łeba + + 0 + + + + + + + + 0 0
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wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i 

chwilowe oraz pozytywne i negatywne) na następujące zagadnienia i aspekty środowiska:
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Szkody w środowisku Wzmocnienie egzekwowania 
przepisów ochrony środowiska

Miasto Łeba, 
WIOŚ, PSSE + + + + + + + + + + + + +

Stworzenie bazy danych o 
szkodach w środowisku i 
dzialaniach naprawczych

Miasto Łeba 0 0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Prowadzenie szkoleń na temat 
odpowiedzialności sprawcy za 
szkody wyrządzone w 
środowisku 

Miasto Łeba,
Organizacje 

pozarządowe
0 0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zapewnienie 
mieszkańcom dostępu 
do informacji o 
środowisku

Tworzenie systemu elektronicz-
nej bazy danych, opracowanie 
systemu udostępniania danych 
społeczeństwu

Miasto Łeba + + + + + + + + + + + + +

Prowadzenie stałych akcji 
edukacyjno-oświatowych tj. 
festyny, konkursy

Miasto Łeba,
Starostwo 

Powiatowe,
Nadleśnictwo
Organizacje 

pozarządowe

+ + + + + + + + + + + + +

Informowanie mieszkańców o 
zasadach dostępu do informacji 
o środowisku i formach 
społecznego udziału w 
procesach decyzyjnych

Miasto Łeba + + + + + + + + + + + + +

Współpraca z organizacjami 
pozarządowymi w zakresie 
prowadzenia szkoleń

Miasto Łeba,
Placówki 

oświatowe
+ + + + + + + + + + + + +

Priorytet trzeci – Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne wykorzystanie zasobów przyrody

Ochrona obszarów 
cennych przyrodniczo

Uwzględnianie w planach 
zagospodarowania 
przestrzennego ograniczonego 
dostępu do terenów cennych 
przyrodniczo

Miasto Łeba + + + + + + 0 + + 0 0 0 0
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chwilowe oraz pozytywne i negatywne) na następujące zagadnienia i aspekty środowiska:
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Opracowanie planów ochrony 
obszarów chronionych

Organy 
zarządzające 

obszarami 
chronionymi

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

Ochrona obszarów, zespołów i 
obiektów nie objętych jeszcze 
ochroną prawną, a 
prezentujących dużą wartość 
przyrodniczą

Miasto Łeba, 
organizacje 

pozarządowe
+ + 0 + + + 0 + + 0 + 0 0

Ochrona lasów
Zmiana struktury gatunkowej i 
wiekowej lasów, odnowienie 
uszkodzonych ekosystemów 
leśnych

Nadleśnictwa
Prywatni 

właściciele 
lasów

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

Identyfikacja zagrożeń lasów i 
zapobieganie ich skutkom

Nadleśnictwa
Prywatni 

właściciele 
lasów

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

Edukacja leśna społeczeństwa 
oraz dostosowanie lasów do 
pełnienia zróżnicowanych 
funkcji przyrodniczych i 
społecznych 

Miasto Łeba,
Nadleśnictwo + + + + + + + + + + + + +

Udzielanie informacji 
właścicielom lasów w sprawie 
prawidłowych zasad gospodarki 
leśnej

Miasto Łeba,
Nadleśnictwa + + + 0 0 0 0 + + + + 0 0

Utrzymanie i 
pielęgnacja terenów 
zieleni miejskiej

Urządzenie parku Misjonarzy 
Oblatów Miasto Łeba 0 + + + + + + + + + + + +

Pielęgnacja zieleni miejskiej, 
nasadzenia drzew i krzewów w 
ciągach komunikacyjnych

Miasto Łeba + + + + + + + + + + + + +
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chwilowe oraz pozytywne i negatywne) na następujące zagadnienia i aspekty środowiska:
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Zrównoważony rozwój 
turystyczno-
rekreacyjny

Rozbudowa sieci ścieżek rowe-
rowych i szlaków pieszych, zor-
ganizowanie punktów widoko-
wych, tablic informacyjnych do-
tyczących wartości ekologicz-
nych i osobliwości przyrody;

Zarząd parku 
narodowego, 

gmina/ 
organizacje 

gospodarcze 
organizatorów 

turystyki

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

Utrzymanie infrastruktury tury-
stycznej na odpowiednim pozio-
mie, w tym zapewnienie miesz-
kańcom i turystom dobrej jako-
ści wody, możliwość odprowa-
dzenia ścieków komunalnych i 
odbioru odpadów od właścicieli 
nieruchomości.

Miasto Łeba, 
Spółka Wodna 

Łeba, 
właściciele 

nieruchomości, 
przedsiębiorstw

a

+ + + + + + + + + + + + +

Ochrona gleb Rekultywacja terenów 
zdegradowanych

Właściciele 
terenów + + + + + + + + + 0 + 0 +

Ochrona gleb przed erozją 
poprzez wprowadzenie 
zadrzewień i zakrzewień 
śródpolnych i przydrożnych

Właściciele 
gruntów 0 + 0 + + + + + + + + 0 0

Promowanie stosowania 
dobrych praktyk rolniczych

Miasto Łeba,
ARiMR 0 0 + 0 + + + + + + + 0 0

Utrzymanie czystości i 
porządku oraz utrzymanie 
zimowe terenów gminnych na 
obszarze miasta Łeby

Miasto Łeba 0 + + + + + + + + + + + +

Prowadzenie okresowego 
monitoringu gleb pod względem 
zakwaszenia, zawartości 
składników pokarmowych i 
metali ciężkich

OSChR, 
Właściciele 

użytków rolnych
0 0 + 0 + 0 0 + 0 0 + 0 0
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Cele Zadania Jednostka 
odpowiedzialna

Przewidywane znaczące oddziaływania (w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, 
wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i 

chwilowe oraz pozytywne i negatywne) na następujące zagadnienia i aspekty środowiska:
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Likwidacja nielegalnych 
wysypisk odpadów Miasto Łeba + + + + + + + + + + + + +

Ochrona brzegu 
morskiego

Sztuczne zasilanie brzegu 
morskiego na odcinku Łeba km 
181,1 -180,95, 

Urząd Morski w 
Słupsku N N + 0 0 + 0 + + 0 + + +

Modernizacja umocnień 
brzegowych, zgodnie z 
zapisami „Programu ochrony 
brzegów morskich”

Urząd Morski w 
Słupsku 0 0 + 0 0 + 0 + + 0 + + +

Utrzymanie zasady wyłączenia 
z zabudowy odpowiednio 
szerokiego pasa 
przybrzeżnego.

Miasto Łeba + + + + + + 0 + + 0 + + +

Priorytet czwarty – Zrównoważone wykorzystanie materiałów, wody i energii
Zmniejszenie zużycia 
zasobów naturalnych 

Przebudowa i rozbudowa 
oświetlenia ulicznego w gminie Miasto Łeba 0 0 + 0 0 0 0 0 0 0 + + +

Promowanie odnawialnych 
źródeł energii

Miasto Łeba,
Powiat Lęborski, 

organizacje 
pozarządowe

+ + + + + + + + + + + + +

Inwestycje w energię 
pochodzącą ze źródeł 
odnawialnych

Miasto Łeba, 
prywatni 

właściciele
+ + + + + + + + + + + + +

Zapobieganie i ograniczanie 
powstawania odpadów u 
źródła, a także zmniejszenie ich 
negatywnego oddziaływania na 
środowisko

Miasto Łeba + + + + + + + + + + + + +
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6.1. Podsumowanie przewidywanych oddziaływań na poszczególne aspekty środowiska
W niniejszej Prognozie przeprowadzono analizę wpływu na środowisko planowanych 

przedsięwzięć w ramach realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Łeba na lata 2012-
2015 z perspektywą do roku 2019, przy założeniu, że wszystkie przedsięwzięcia będą spełniały 
wszystkie obowiązujące obecnie wymagania przepisów Prawa ochrony środowiska. Zakres i forma 
przedstawionych niżej przewidywanych znaczących oddziaływań na środowisko jest zgodna z 
ustaleniami art. 51 ust. 2 pkt. 2e ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko. Przedstawiona ocena ma charakter poglądowy, gdyż dla 
przedsięwzięć faktycznie oddziałujących na środowisko powinny zostać opracowane szczegółowe 
raporty o oddziaływaniu na środowisko na etapie ubiegania się o pozwolenie na budowę. 

Miasto realizuje zadania związane z rozbudową sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. 
Inwestycje w zakresie wodociągów i stacji uzdatniana wody przyczynią się do poprawy jakości 
wody pitnej oraz do podniesienia standardu życia mieszkańców i do spełnienia wymagań 
Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, który jest podstawowym instrumentem 
wdrożenia postanowień dyrektywy 91/271/EWG. Realizacja inwestycji kanalizacyjnych spowoduje 
pozytywny wpływ na środowisko m.in. poprzez zmniejszenie ilości odprowadzanych do środowiska 
ścieków nie oczyszczonych ze źródeł komunalnych i przemysłowych oraz ograniczenie spływu 
zanieczyszczeń obszarowych. Doprowadzi do polepszenia parametrów jakościowych wód w 
wyniku redukcji ładunku zanieczyszczeń biodegradowalnych w ściekach komunalnych.

Działania te przyczynią się do poprawy jakości wód powierzchniowych i podziemnych 
poprzez bezpieczne zorganizowanie odprowadzenia ścieków na oczyszczalnię. Realizacja tych 
działań jest niezbędna i w efekcie korzystna dla środowiska.

Należy jednak pamiętać, że oddziaływanie inwestycji wod-kan na etapie realizacyjnym 
(budowy) będzie rodzić niedogodności związane z ograniczeniami komunikacyjnymi dla 
mieszkańców oraz pewne skutki w środowisku przyrodniczym (ingerencja w środowisko wodno-
gruntowe, wpływ na krajobraz). Wymienione oddziaływania będą występować tylko w krótkim 
okresie czasu (realizacja), a spodziewana wartość korzyści związanych ze skanalizowaniem czy 
zwodociągowaniem miejscowości przewyższy wielokrotnie sumę strat ekologicznych. Na zmiany 
klimatu związane będzie przede wszystkim ze sposobami prowadzenia gospodarki osadami. 
Powstające w wyniku ich fermentacji gazy (metan i dwutlenek węgla) należą do kategorii tzw. 
gazów szklarniowych. Wykorzystanie biogazu do celów energetycznych powinno efekt ten 
ograniczać. Przeprowadzenie wszystkich planowanych inwestycji liniowych spowoduje 
konieczność przemieszczenia gruntu. Praktycznie cały wykopany grunt zostanie wykorzystany na 
miejscu do niwelacji wykopów. Oddziaływania akustyczne występować będą podczas prowadzenia 
robót budowlanych, a ich zasięg ograniczony będzie do placu budowy oraz jego bezpośredniego 
sąsiedztwa.

Podniesienie standardów ścieków wpłynie na ogólny wzrost bezpieczeństwa sanitarnego i 
ekologicznego.

Realizacja tych działań jest niezbędna i w efekcie korzystna dla środowiska. Sieci 
kanalizacyjne będą przedsięwzięciem liniowym, realizowanym na obszarach zainwestowanych. 
Kanały poprowadzone zostaną w pasach drogowych lub w ich pobliżu.

Przedsięwzięcie związane z renaturalizacją Łabędziego Stawu pozytywnie doprowadzą do 
zahamowania zarastania i zamulania stawu. Zarastanie i zamulane powoduje zmniejszanie się 
wielkości zbiornika oraz występuje także problem z brzydkim mulistym zapachem unoszącym się 
niedaleko takiego zbiornika. Bagrowanie jest czynnością wieloetapową. Początkowym etapem jest 
konieczność wybrania większości wody ze zbiornika za pomocą pomp. Następnie należy wybrać 
wszelkiego rodzaju roślinność z dna zbiornika i wywieźć ją na wysypisko odpadów organicznych. 
Kolejną czynnością jest pogłębienie zbiornika poprzez wybranie odpowiedniej ilości mułu –  ten 
także przewozi się na wysypisko materiałów biologicznych, gdzie jest on utylizowany. Następnie 
wpuszcza się wodę z powrotem do zbiornika i kontroluje jakość poprawy wody. 

W celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza i obniżenia poziomu hałasu 
prowadzone są przebudowy dróg. Modernizacje, przebudowy i budowy dróg niosą ze sobą 
korzyści zarówno ekonomiczne jak i społeczne odnoszone przez mieszkańców i użytkowników 
drogi, które mogą obejmować: zmniejszenie strat czasu i redukcję czasu podróży, poprawę 
bezpieczeństwa ruchu, zwiększenie przepustowości oraz zmniejszenie przeciążenia istniejących 
odcinków dróg i skrzyżowań, zmniejszenie kosztów ruchu i kosztów utrzymania drogi, możliwość 
skoncentrowania ruchu ciężkich pojazdów na drogach przebiegających przez mniej wrażliwe 
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otoczenie, pobudzenie aktywności gospodarczej osiedli i miejscowości usytuowanych wzdłuż drogi. 
Zidentyfikowano znaczące oddziaływania o charakterze lokalnym, związane z zaburzeniem 
stosunków wodnych (melioracja, budowa systemów odwadniających), przekształceniami 
powierzchni ziemi, degradacją krajobrazu, hałasem. Emisja substancji z silników pojazdów jest 
znaczna i oddziałuje na stan czystości powietrza szczególnie w najbliższym otoczeniu dróg, jednak 
ich wpływ maleje wraz z odległością. Ponadto w bezpośrednim sąsiedztwie drogi mogą wystąpić 
zmiany w ekosystemach, co jest spowodowane zanieczyszczeniami gleb i wód, gdzie głównym 
źródłem zanieczyszczeń są spływy z drogi substancji chemicznych stosowanych przy ich 
utrzymaniu, wycieki z pojazdów, a także wytwarzane odpady (remonty dróg, ale też ich 
eksploatacja, np. zmiotki z oczyszczania ulic, odpady z koszy przy miejscach postojowych lecz 
także „dzikie śmietniki”  oraz odpady powstałe w wyniku zdarzeń losowych, w tym wypadków i 
kolizji drogowych). Budowa dróg wiąże się również z przerwaniem korytarzy migracyjnych zwierząt, 
które uniemożliwią lub utrudnią przemieszczanie się zwierząt oraz ich śmiertelność w wyniku 
wypadków komunikacyjnych.

Realizowanie inwestycji drogowych związane jest również z prowadzeniem nasadzeń zieleni 
wzdłuż ciągów komunikacyjnych, oraz wprowadzanie ekranów akustycznych, które mają za 
zadanie wyciszać hałas drogowy, ponadto modernizowane drogi wyposażane są w instalacje 
odwadniające, wody opadowe odprowadzane są zgodnie z wymogami ochrony środowiska.

W celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do powietrza likwidowane będą źródła niskiej 
emisji oraz prowadzona będzie modernizacja nieefektywnych systemów grzewczych. Działania te 
przyczynią się do mniejszego udziału zanieczyszczeń z palenisk indywidualnych, co wpłynie na 
poprawę jakości powietrza w gminie.

Usunięcie wyrobów azbestowych wpłynie na poprawę stanu powietrza, jednak niewłaściwe 
postępowanie z azbestem może przyczynić się do zapylenia powietrza i zagrożenia zdrowia ludzi.

Zagrożenie promieniowaniem elektromagnetycznym występuje przede wszystkim w 
bezpośrednim otoczeniu jego źródła (np. stacje elektroenergetyczne, linie elektroenergetyczne, 
stacje bazowe telefonii komórkowej). Dlatego, aby ograniczać negatywne oddziaływanie 
promieniowania elektromagnetycznego na ludzi i środowisko, konieczne jest rozważanie 
problematyki oddziaływania pól elektromagnetycznych na etapie planowania przestrzennego (przy 
wyborze lokalizacji nowych inwestycji). Istotne jest by z jednej strony ograniczyć rozwój zabudowy 
w sąsiedztwie źródeł promieniowania elektromagnetycznego, a z drugiej strony zabezpieczyć 
tereny zabudowy mieszkaniowej przed lokalizowaniem tych źródeł w ich najbliższym sąsiedztwie.

Korzystne oddziaływanie na gleby będą miały przedsięwzięcia podejmowane w obrębie 
rekultywacji gleb zdegradowanych oraz związanych z niewłaściwym składowaniem odpadów - 
likwidacja dzikich wysypisk. Działania te przyczynią się do zachowania właściwego chemizmu gleb 
i zapobiegać będą ich degradacji. Rekultywacja terenów zdegradowanych pozwala przywrócić 
teren do produkcji rolniczej, leśnej czy na cele rekreacyjne. Prowadzenie kontroli szczelności 
zbiorników bezodpływowych oraz podpisanych umów na odbiór odpadów może zapobiec skutkom 
wywołanym przedostawaniem się zanieczyszczeń do wód i gleb.

Specyficzne położenie miasta nad Bałtykiem oraz niszczycielska działalność morza i cofanie 
się lądu wymusza realizacje przedsięwzięć związanych z ochroną brzegu morskiego. Zaplanowane 
działania mają na celu zahamowanie lub spowolnienie abrazji morskiej oraz zapewnienia 
bezpieczeństwa dla infrastruktury zlokalizowanej w najbliższym zasięgu oddziaływania morza. 
Zabezpieczenie wydm przed zagładą polega na instalowaniu specjalnych opasek brzegowych. 
Wykonane są one z żelbetonowych lub kompozytowych pali. Buduje się także podwodne 
kamienne progi, żeby powstrzymać cofanie się klifu. Zniszczone plaże i wydmy odtwarzane są za 
pomocą piasku wydobywanego z dna morskiego w procesie tzw. refulacji. Wszystkie te zabiegi 
muszą być zastosowane w zgodzie z prawem ochrony środowiska tak, żeby nie zakłócały harmonii 
nadmorskiego krajobrazu. W przypadku sztucznego zasilania brzegu piaskiem mogą zaistnieć 
problemy związane z niszczeniem siedlisk w miejscach poboru materiału.

Racjonalne użytkowanie zasobów naturalnych przyczyni się do wolniejszego ich zużywania 
i ograniczania presji na środowisko. Zrealizowanie tych postulatów ma umożliwić wykorzystywanie 
energii odnawialnej. Wzrost udziału energii z odnawialnych źródeł przełoży się na różnorodność 
oddziaływań na środowisko. Poza wykorzystaniem biomasy, zaletą energii odnawialnej jest 
eliminacja wytwarzania odpadów i emisji do powietrza na etapie eksploatacji systemu. Wielkość 
oddziaływania zależy przede wszystkim od rodzaju wykorzystywanego paliwa, którym mogą być 
słoma, zrębki, brykiet drewna.

Planowane i realizowane inwestycje w zakresie gospodarki odpadami mają istotny wpływ
na kształtowanie środowiska. Należy zatem dążyć do prawidłowego i racjonalnego zastosowania 
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urządzeń technologicznych, poprzez:
• wdrażanie nowoczesnych technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów;
• tworzenie punktów dobrowolnego gromadzenia odpadów niebezpiecznych stałych i 

mobilnych;
• systematyczne przejmowanie przez gminy strumienia odpadów wytwarzanych na 

jej terenie;
• edukację społeczeństwa (szczególnie dzieci i młodzieży) w zakresie segregacji 

odpadów;
• systematyczne wprowadzanie bezodpadowych i mało odpadowych technologii 

produkcji oraz wprowadzenie zasady stosowania najlepszych dostępnych 
technologii.

Istotne z punktu widzenia ochrony przyrody na terenie gminy Łeba są przedsięwzięcia 
związane z optymalnym wykorzystaniem przestrzeni przyrodniczej. 

Planowane przedsięwzięcia inwestycyjne w głównej mierze polegają na urządzaniu terenów 
zielonych. Tereny zielone zapewniają mozaikowatość typów pokrycia terenu w strefach 
zurbanizowanych, poprawiają warunki higieniczne, estetyczne oraz topoklimatyczne przyczyniając 
się jednocześnie do podniesienia standardu życia.

Istotnym zagadnieniem jest również podejmowanie wspólnych inicjatyw na rzecz obszarowej 
ochrony przyrody oraz ochrony lokalnych i ponadlokalnych korytarzy ekologicznych, co przyczyni 
się do zachowania ciągłości ekologicznej obszarów cennych przyrodniczo i pozytywnie wpłynie na 
wszystkie komponenty środowiska.

Zalesianie gruntów nieprzydatnych rolniczo, powinno zostać poprzedzone rozpoznaniem 
przyrodniczym terenów przeznaczonych do zalesienia, ze względu na występowanie 
niebezpieczeństwa zniszczenia cennych siedlisk przyrodniczych i siedlisk chronionych gatunków 
zwłaszcza na terenach ekstensywnie użytkowanych łąkach i pastwiskach.

Działania związane z edukacją ekologiczną i zwiększeniem dostępu do informacji o 
środowisku mają pośrednie pozytywne oddziaływanie na środowisko, ponieważ zwiększają wiedzę 
społeczeństwa o tym, jakie zagrożenia niesie ze sobą działalność człowieka i jakie są tego 
konsekwencje dla środowiska i zdrowia człowieka. Kształtowanie postaw proekologicznych jest 
więc ważną działalnością w ramach ochrony przyrody i zapobiegania degradacji środowiska.

7. Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą 
negatywnych oddziaływań na środowisko

7.1.1. Inwestycje wodno-kanalizacyjne
W celu ograniczenia negatywnych oddziaływań i kompensacji przyrodniczej w przypadku 

budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na etapie prac budowlanych należy warstwę gleby 
zdjętą z pasa robót odpowiednio zdeponować i po zakończeniu prac ponownie wykorzystać do 
rekultywacji terenu. Należy ograniczać przestrzenne zagospodarowanie i przekształcenie 
istniejącego środowiska przyrodniczego do niezbędnego minimum, w trakcie budowy o ile to 
możliwe maksymalnie zawęzić pas budowy, co pozwoli ograniczyć bezpośrednie zniszczenie drzew 
i krzewów.

7.1.2. Inwestycje drogowe
Modernizacja dróg związana jest m.in. ze zmianą nawierzchni drogi na tzw. cichobieżną, co 

w znaczny sposób ograniczy emisję hałasu. Duże znaczenie ma również prawidłowe osadzenie w 
nawierzchni drogi studzienek kanalizacyjnych. Poprawa infrastruktury transportowej powoduje 
poprawę płynności ruchu, przyspieszenie przejazdów, co wiąże się także ze zmniejszeniem emisji 
spalin i oszczędnością w zużyciu paliw. Rozwój infrastruktury transportowej ma także wpływ na 
dziedzictwo kulturowe w tym zabytki. 

Znaczące oddziaływanie związane z realizacją zadań związanych z przebudową/budową 
dróg będą przejściowe (krótkotrwałe), odwracalne i wystąpią jedynie w czasie prowadzonych robót. 
Ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko na etapie realizacji poszczególnych 
zadań leży w gestii wykonawcy i dotyczy sprzętu (hałas, emisja spalin wycieki), organizacji prac 
(np. koordynacja prac w pasie drogowym, unikanie prac będących źródłem znacznego hałasu w 
porze wieczornej). Minimalizowaniu znaczących oddziaływań na środowisko będzie służyło 
przestrzeganie obowiązujących zasad w zakresie gospodarki odpadami. Ograniczeniu emisji pyłu 
przy pracach ziemnych sprzyjają: zwilżanie powierzchni terenu i zwilżanie sypkiego materiału 
składowanego na pryzmach (piasek), sztuczne bariery, jakimi są m. in. parkany okalające plac 
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budowy; ograniczenie emitowanego hałasu oraz wibracji jest możliwe poprzez:
• izolowanie głośnych procesów i ograniczanie dostępu do obszarów zagrożonych ha-

łasem,
• ograniczenie propagacji hałasu poprzez zastosowanie obudów i ekranów akustycz-

nych,
• stosowanie materiałów dźwiękochłonnych w celu zmniejszenia odbić dźwięku,
• organizację pracy, ograniczającą czas przebywania w obszarach zagrożonych hała-

sem,
• planowanie hałaśliwych prac w takim czasie, aby narażona na hałas była jak naj-

mniejsza liczba mieszkańców,
• stosowanie harmonogramów prac, ograniczających narażenie na hałas. 

W celu zwiększenia bezpieczeństwa pieszych podczas prowadzenia robót, sugeruje się 
rozważenie podjęcia środków zaradczych dla skutecznego uspokojenia ruchu oraz ewentualne 
odgrodzenie chodnika od jezdni w pobliżu wyjścia z domów tam, gdzie odległość wyjścia od jezdni 
jest najmniejsza.

Kompensacja przyrodnicza w przypadku realizacji inwestycji drogowych związana jest 
z prowadzeniem nasadzeń zieleni wzdłuż ciągów komunikacyjnych, oraz wprowadzanie ekranów 
akustycznych, które mają za zadanie wyciszać hałas drogowy, ponadto modernizowane drogi 
wyposażane są w instalacje odwadniające, wody opadowe odprowadzane są zgodnie z wymogami 
ochrony środowiska oraz wyposażenie w urządzenia ochrony środowiska jak przejścia dla 
zwierząt.

Szczególne znaczenie mają także działania, które prowadzą do zidentyfikowania i 
zinwentaryzowania terenów, na których występują przekroczenia dopuszczalnych wartości hałasu, 
ponieważ dzięki temu można prowadzić efektywne działania ograniczające jego skutki np. poprzez 
wymianę okien na dźwiękoszczelne i modernizację dróg.

7.1.3. Rozwój energetyki odnawialnej
W przypadku rozwoju energetyki istnieją alternatywy wyboru pomiędzy: energią wiatrową, 

słoneczną, wodną, biomasą, a geotermią. Efekty związane z ograniczeniem emisji zanieczyszczeń 
do powietrza i użytkowaniem odnawialnych zasobów przyrody rekompensują ewentualne straty 
ekologiczne.

W celu zwiększenia wykorzystania energii odnawialnej i ograniczenia zużycia zasobów 
naturalnych zaproponowano budowę elektrowni wiatrowych. Lokalizacja elektrowni wiatrowych 
powinna być zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w celu uniknięcia 
konfliktów społecznych oraz zmniejszenia negatywnych skutków w przyrodzie zwłaszcza 
oddziaływania na przelatujące w pobliżu ptaki i nietoperze. Inwestycja wymaga przeprowadzenia 
dokładnej oceny oddziaływania na środowisko w tym na obszary chronione i sąsiadujące obszary 
Natura 2000. 

7.1.4. Modernizacja urządzeń przeciwpowodziowych 
Zaniedbania w zakresie melioracji mają niekorzystny wpływ na środowisko: zagniwanie 

związków roślinnych w korytach rowów i sukcesywne zamulanie powoduje zwiększenie się ilości 
zanieczyszczeń organicznych odprowadzanych do wód powierzchniowych, co również wpływa 
niekorzystnie na odpływ powierzchniowy.

Odpowiednio eksploatowane systemy wodno-melioracyjne kształtują zasoby małej retencji 
oraz jakość wód gruntowych i powierzchniowych. Poprzez odwadnianie terenów rowami 
następuje obniżenie poziomu wody gruntowej, zwiększa się zdolność retencyjna profilu i 
następuje wyrównanie przepływu w rzekach. Dodatkowe ilości deszczu spływają dzięki sieci 
melioracyjnej szybciej.

W wyniku melioracji następuje powolna, ale istotna zmiana struktury i poprawa właściwości 
fizycznych gleby, która staje się bardziej przewiewna, przepuszczalna i ma większą zdolność 
retencjonowania wody. Gleby maja większy zapas wilgoci w okresie suszy, zmniejsza się odpływ 
powierzchniowy powodujący erozje i zagrożenie powodziowe.

Sztuczne zasilanie brzegu piaskiem gwarantuje naturalny wygląd brzegu bez potrzeby 
wznoszenia budowli hydrotechnicznych. Piasek dopasowuje się do naturalnych procesów 
brzegowych. 
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7.1.5. Racjonalizacja gospodarki odpadami
Rozwój systemu selektywnej zbiórki odpadów oraz spełnianie wymogów odnośnie 

dopuszczonych limitów przyczyni się do stopniowego zmniejszania udziału odpadów o cechach 
surowców wtórnych (zwłaszcza odpadów opakowaniowych, biodegradowalnych, niebezpiecznych, 
a także wielkogabarytowych i budowlanych) w strumieniu odpadów kierowanych na składowiska. 
Dzięki temu nastąpi oszczędność wykorzystania pojemności składowisk. Wpłynie to bezpośrednio 
na zmniejszenie zapotrzebowania na zajmowanie nowych powierzchni pod deponowanie 
odpadów. 

Rozwój systemu selektywnej zbiórki i odzysku odpadów o charakterze niebezpiecznym z 
odpadów komunalnych przyczyni się do zmniejszenia potencjalnego zagrożenia dla środowiska 
zdeponowanych na składowiskach odpadów komunalnych. Zebrane selektywnie odpady 
niebezpieczne zostaną w bezpieczny sposób przetransportowane i unieszkodliwione w instalacjach 
posiadających stosowne zezwolenia. 

Odpowiednia edukacja przyczyni się do wzrostu świadomości wśród mieszkańców gminy w 
zakresie odpowiedniego postępowania z odpadami. 

Realizacja celów i zadań wynikających z niniejszego Programu będzie służyła poprawie 
jakości środowiska na obszarze Miasta Łeba.

7.1.6. Zarządzanie środowiskiem
Istotne z punktu widzenia ochrony przyrody na terenie miasta Łeba jest uwzględnianie w 

planach zagospodarowania przestrzennego wymagań ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 
Przyczyni się to do właściwej lokalizacji budynków mieszkalnych lub przemysłowych tak aby ich 
lokalizacja nie szkodziła środowisku przyrodniczemu.

Ważne jest także szkolenie społeczeństwa w zakresie odpowiedzialności za szkody 
wyrządzone w środowisku. Większa świadomość ludzi, które działania mogą zaszkodzić środowisku 
przyczyni się do spadku zanieczyszczeń i degradacji terenów często spowodowane brakiem 
podstawowej wiedzy o ochronie środowiska. Administracja samorządowa powinna konsekwentnie 
egzekwować przestrzeganie przepisów ochrony środowiska jak również karać sprawców adekwatnie 
do wyrządzonej szkody. 

Prowadzenie nadzoru nad instalacjami i zakładami, które potencjalnie mogą być źródłem 
poważnej awarii spowoduje zmniejszenie ryzyka wystąpienia awarii, a przez to zmniejszy koszty 
związane z usuwaniem skutków poważnych awarii.

7.2. Edukacja ekologiczna
Działania związane z edukacją ekologiczną i zwiększeniem dostępu do informacji o 

środowisku mają pośrednie pozytywne oddziaływanie na środowisko, ponieważ zwiększają wiedzę 
społeczeństwa o tym, jakie zagrożenia niesie ze sobą działalność człowieka i jakie są tego 
konsekwencje dla środowiska i zdrowia człowieka. Kształtowanie postaw proekologicznych jest więc 
bardzo istotną działalnością w ramach ochrony przyrody i zapobiegania degradacji środowiska.

8. Rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz 
z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego 
wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych w tym wskazania 
napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej 
wiedzy

Warunkiem prawidłowego wdrożenia założeń Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Łeba 
na lata 2012-2015 z perspektywą do roku 2019 jest zachowanie określonych terminów realizacji 
przyjętych zadań oraz dostępność środków finansowych jak i brak protestów społeczeństwa. 
Większość proponowanych do realizacji przedsięwzięć w ramach Programu ma zdecydowanie 
pozytywny wpływ na środowisko. Biorąc pod uwagę użyteczność działań odnoszącą się do 
uwarunkowań strategicznych, ekonomicznych, środowiskowych oraz stopnia zaawansowania już 
rozpoczętych działań o znaczeniu priorytetowym (wykonanie i rozbudowa sieci kanalizacyjnej, 
rozbudowa infrastruktury drogowej, modernizacja systemu grzewczego, termomodernizacje) 
planowane działania mają charakter optymalny dla realizacji ustalonej wizji rozwoju gminy. 
Proponowanie rozwiązań alternatywnych dla takich działań nie ma zatem uzasadnienia zarówno z 
formalnego jak i ekologicznego punktu widzenia. Ponadto, dokumenty te mają charakter strategiczny i 
w związku z tym brak jest możliwości precyzyjnego określenia działań alternatywnych dla wskazanych 
działań w tym napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej 
wiedzy.
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9. Informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko
Według zapisów ustawy Prawo Ochrony środowiska i ustaleń Konwencji o ocenach 

oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, sporządzonej w Espoo dnia 25 lutego 
1991 r. (Dz. U. z 1999 r., Nr 96, poz. 1110), jako oddziaływanie transgraniczne określa się 
"jakiekolwiek oddziaływanie, niemające wyłącznie charakteru globalnego, na terenie podlegającym 
jurysdykcji Strony, spowodowane planowaną działalnością, której fizyczna przyczyna jest w całości lub 
częściowo położona na terenie podlegającym jurysdykcji innej Strony; przy czym "oddziaływanie" 
oznacza jakikolwiek skutek planowanej działalności dla środowiska z uwzględnieniem: zdrowia i 
bezpieczeństwa ludzi, flory, fauny, gleby, powietrza, wody, klimatu, krajobrazu i pomników historii lub 
innych budowli albo wzajemnych oddziaływań miedzy tymi czynnikami; obejmuje ono również skutki 
dla dziedzictwa kultury lub dla warunków społeczno-gospodarczych spowodowane zmianami tych 
czynników”.

Transgraniczne oddziaływanie na środowisko przedsięwzięć ujętych w aktualizacji Programu 
Ochrony Środowiska dla miasta Łeba jest mało prawdopodobne ze względu na wielkość 
oddziaływania na środowisko (powietrze, wody, hałas). Powinno się jednak przeprowadzić 
szczegółową analizę na etapie planowania inwestycji mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko.

10. Wnioski końcowe
Prognoza oddziaływania na środowisko wykonana dla Programu Ochrony Środowiska dla 

Miasta Łeba na lata 2012-2015 z perspektywą do roku 2019 nie wskazała na występowanie zna-
czących zagrożeń dla środowiska w proponowanych działaniach. Stwierdza się, iż przyjęcie do 
realizacji na etapie planowania konkretnych przedsięwzięć rozwiązań, zapobiegających i 
ograniczających oddziaływanie na środowisko, wyeliminuje, bądź ograniczy ewentualne konflikty 
środowiskowe.

Program ze swej natury jest dokumentem ogólnym, planistycznym nie stanowi prawa 
miejscowego, a część jego zapisów ma charakter indykatywny. W związku z tym rekomenduje się, 
by w Programie sformułować ogólne zasady realizacji poszczególnych działań, zgodne z wymogami 
środowiskowymi.

Analiza macierzy wpływu realizacji zadań Programu pozwoliła wskazać na zasadniczą grupę 
działań o potencjalnym znaczącym oddziaływaniu na środowisko. Pozytywne oddziaływania 
Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Łeba na środowisko zdecydowanie przeważają nad 
negatywnymi. Wykryto, że potencjalne negatywne oddziaływania na zasoby środowiska będą miały 
charakter krótkoterminowy i mogą być związane z fazą realizacji inwestycji:

• Rozbudowa sieci wod-kan,
• Przebudowa dróg,
• Modernizacja oczyszczalni ścieków,
• Usuwanie azbestu,
• Sztuczne zasilanie brzegu,
• Bagrowanie zbiornika wodnego Łabędzi Staw,

Przeciwwagą do przedsięwzięć stricte budowlanych są działania związane z wydawaniem 
decyzji środowiskowych, pozwoleń na budowę itp. Na etapie administracyjnym powinna zostać 
opracowana niezbędna dokumentacja stwierdzająca słuszność planowanej inwestycji i potencjalne 
oddziaływanie jej na środowisko.

Dla większości przedsięwzięć przewidywanych do realizacji Programu bezpośrednie 
oddziaływanie na środowisko będzie lokalne i krótkotrwałe. Oddziaływania te mogą być także 
znacznie ograniczone poprzez wybór odpowiedniej lokalizacji, właściwą realizację oraz użytkowanie 
inwestycji. W przypadku realizacji zaplanowanych inwestycji na trenach cennych przyrodniczo, 
należy szczegółowo rozważyć wszystkie oddziaływania. 

Realizacja żadnego z proponowanych priorytetów nie pociągnie za sobą transgranicznego 
oddziaływania na środowisko. Szczegółowa analiza oddziaływań na środowisko poszczególnych 
inwestycji możliwa będzie na etapie wydawania decyzji środowiskowej. 

Zaniechanie realizacji zaplanowanych zadań prowadzić będzie do pogorszenia stanu 
środowiska i pogorszenia jakości życia mieszkańców. 

Przeprowadzona analiza i ocena wszystkich działań Programu Ochrony Środowiska pozwala 
na stwierdzenie, że generalnie ich realizacja spowoduje poprawę jakości środowiska, zachowanie 
różnorodności biologicznej oraz dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego, a także wpłynie na 
ograniczanie zużywania zasobów środowiskowych.
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11. Streszczenie w języku niespecjalistycznym
Art. 51 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) nakłada na organy administracji obowiązek 
na sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko aktualizacji niektórych planów i programów. 
Związane jest to z przeniesieniem do prawodawstwa polskiego postanowień Dyrektywy 2001/42/WE 
z 27 czerwca 2001 roku w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko.

W Programie Ochrony Środowiska dla Miasta Łeba na lata 2012-2015 z perspektywą  do 
roku 2019 określone zostały cztery główne priorytety:

• Priorytet pierwszy –  Środowisko dla zdrowia –  dalsza poprawa jakości środowiska 
i bezpieczeństwa ekologicznego;

• Priorytet drugi – Wzmocnienie systemu zarządzania środowiskiem oraz podniesienie 
świadomości ekologicznej społeczeństwa;

• Priorytet trzeci –  Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne wykorzystanie 
zasobów przyrody;

• Priorytet czwarty – Zrównoważone wykorzystanie materiałów, wody i energii.
W obrębie określonych priorytetów wyznaczono cele realizacji Aktualizacji Programu oraz 

zadania dążące do osiągnięcia założonych celów.
W Prognozie przeanalizowano możliwy wpływ wskazanych do realizacji w Programie zadań 

na następujące aspekty środowiska: różnorodność biologiczną, ludzi, zwierzęta, rośliny, wodę, 
powietrze, powierzchnię ziemi, krajobraz, klimat, zasoby naturalne, zabytki, dobra materialne. 
Określono czy oddziaływanie to może mieć kierunek negatywny, pozytywny czy obojętny na 
poszczególne elementy.

Przy tak przeprowadzonej ocenie możliwe było generalne określenie potencjalnych 
niekorzystnych skutków środowiskowych związanych z realizacją poszczególnych zadań. Ponadto 
oceny tej dokonano przede wszystkim pod kątem oddziaływania na środowisko w fazie eksploatacji, 
zakładając, że uciążliwości występujące w fazie budowy z reguły mają charakter przejściowy.

Analiza wpływu realizacji zadań Programu pozwoliła wskazać na zasadniczą grupę działań o 
potencjalnym znaczącym oddziaływaniu na środowisko. Pozytywne oddziaływania Programu na 
środowisko zdecydowanie przeważają nad negatywnymi. 

Większość proponowanych do realizacji przedsięwzięć w ramach Programu ma pozytywny 
wpływ na środowisko i proponowanie rozwiązań alternatywnych nie ma uzasadnienia. W przypadku 
inwestycji, których oddziaływanie na środowisko może być negatywne należy rozważać warianty 
alternatywne tak, aby wybrać ten, który w najmniejszym stopniu będzie niekorzystnie oddziaływać 
na środowisko. 

W przypadku, gdy Program nie zostanie wdrożony prowadzić to będzie do pogłębiania się 
problemów w zakresie ochrony środowiska, co negatywnie wpływać będzie na zdrowie 
mieszkańców. 

Przeprowadzona analiza i ocena wszystkich założonych kierunków działań w Programie 
pozwala na stwierdzenie, że generalnie ich realizacja spowoduje poprawę jakości środowiska, 
zachowanie różnorodności biologicznej oraz dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego, a także wpłynie 
na ograniczanie zużywania zasobów środowiskowych.
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• Programowanie ochrony środowiska w gminie, czyli jak skutecznie zaplanować i 
wdrożyć gminny program ochrony środowiska, Tom 1 –  podręcznik, 2009 r., Arnold 
Bernaciak, Marcin Spychała,

• Wytyczne do sporządzania programów ochrony środowiska na szczeblu regionalnym 
i lokalnym, Ministerstwo Środowiska, Warszawa, grudzień 2002r.,

• Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2009 – 2012 z uwzględnieniem perspektywy do 
roku 2016,

• Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2010,
• Krajowa strategia ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności 

biologicznej,
• Program Ochrony Środowiska Województwa Pomorskiego na lata 2007-2010 z 

uwzględnieniem perspektywy 2011-14,
• Plan Gospodarki Odpadami Województwa Pomorskiego 2010, 
• Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Lęborskiego i gmin Powiatu Lęborskiego 

na lata 2008-2011 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2012-2015,
• Strategia rozwoju powiatu lęborskiego. Aktualizacja na lata 2007-2013,
• Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu lęborskiego za 2010 r.,
• Studium Programowo – Przestrzenne Uzdrowiska Łeba, 2008 r.,
• Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodniczo–krajobrazowa miasta Łeba, 2005 r.,
• Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Łeba za lata 2009- 

2010
• Rocznik Hydrogeologiczny Państwowej Służby Hydrogeologicznej, Rok hydrologiczny 

2009
• Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych,
• Krajowy Program Zwiększania Lesistości,
• Raporty WIOŚ,
• Informacje z Miasta Łeba
• Dane Głównego Urzędu Statystycznego,
• Rocznik Statystyczny Województwa Pomorskiego,
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Programu Ochrony Środowiska

dla Miasta  Łeba na lata 2012-2015 
z perspektywą do roku 2019

• Strony internetowe Centrum Informacji o Środowisku: www.cios.gov.pl.,
• Strony internetowe Ministerstwa Środowiska: www.mos.gov.pl.,
• Strony internetowe Natura 2000: www.natura2000.mos.gov.pl/natura2000 i 

www.natura2000.org.pl. 
• Strony internetowe  www.panorama-miast.com.pl
• Strony internetowe www.cire.pl.
• Strony internetowe www.baza-oze.pl
• Strony internetowe www.energiaodnawialna.net
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