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Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska 
dla Powiatu Nowodworskiego za lata 2009-2010

1. Wprowadzenie

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest Raport z realizacji „Aktualizacji Programu Ochro-

ny Środowiska dla Miasta Łeba”  z 2008 r., przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Łebie Uchwałą Nr 
………….  z dnia …………..roku. 

1.2. Podstawa prawna raportu
Niniejsze opracowanie zostało sporządzone w  wyniku realizacji obowiązku określonego w 

art.18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, 
poz. 150 z późn. zm.). Zgodnie z wyżej wymienionym przepisem organ wykonawczy gminy sporządza 
co 2 lata raport z wykonania programu ochrony środowiska dla gminy i przedstawia go radzie gminy.

1.3. Cel i zakres raportu
Celem niniejszego Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Łeba jest 

przedstawienie realizacji celów i zadań z okresu dwóch lat kalendarzowych, tj. 2009 i 2010 roku.
Przepisy ustawy prawo ochrony środowiska nie określają wymagań dotyczących zakresu i for-

my raportu z realizacji gminnego programu ochrony środowiska (zwanego dalej Programem). W ra-
porcie przedstawiono stan realizacji poszczególnych przedsięwzięć zaproponowanych w Programie 
Ochrony Środowiska. Określony został stopień realizacji zadań, poniesione koszty oraz źródła finan-
sowania.

1.4.Okres obejmujący raport
W celu zachowania ciągłości analizy w stosunku do poprzedniego raportu, który obejmował 

lata 2007-2008 niniejszy raport obejmuje lata 2009-2010. 

1.5.Materiały wykorzystane do opracowania
Przy opracowaniu Raportu zostały wykorzystane dane przekazane między innymi przez:

• Urząd Miejski Łeba (UM),
• Zarząd Dróg Powiatowych w Lęborku (ZDP),
• Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku (ODR),
• Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą w Gdańsku (OSCh-R),
• Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR),
• Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Gdańsku (RDOŚ),
• Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku (RZGW),
• Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gdańsku (WZMiUW),
• Słowiński Park Narodowy (SPN),
• Wojewódzką Inspekcję Transportu Drogowego (WITD), 
• Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku (WIOŚ),
• Główny Urząd Statystyczny (GUS).
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1.6.Najważniejsze uwarunkowania realizacji Programu
Podstawowe uwarunkowania realizacji Programu wynikają z następujących dokumentów:

• polityki ekologicznej państwa wraz z programem wykonawczym,
• strategii rozwoju regionalnego kraju,
• koncepcji zagospodarowania przestrzennego kraju i Województwa Pomorskiego,
• strategii trwałego i zrównoważonego rozwoju kraju i Województwa Pomorskiego,
• systemu prawa ochrony środowiska w Polsce, w tym projektowanych aktów prawnych,
• międzynarodowych zobowiązań Polski w zakresie ochrony środowiska,
• zobowiązań Polski przyjętych w zakresie ochrony środowiska w ramach procesu akcesji 

do Unii Europejskiej, 
• programu ochrony środowiska dla Województwa Pomorskiego,
• planu gospodarki odpadami dla Województwa Pomorskiego,
• strategii i polityk sektorowych (zwłaszcza w zakresie energetyki, energetyki odnawialnej, rol-

nictwa i obszarów wiejskich, rozwoju regionalnego, edukacji ekologicznej, transportu, leśnic-
twa).

Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2009-2012 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2016
Polityka Ekologiczna jest dokumentem strategicznym, określającym cele i priorytety ekolo-

giczne, a poprzez to wskazującym kierunek działań koniecznych dla zapewnienia właściwej ochrony 
środowisku naturalnemu. Do realizacji tych założeń władze samorządowe przygotowują odpowiednio 
wojewódzkie, powiatowe i gminne programy ochrony środowiska.

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska Województwa Pomorskiego na lata 2007-2010 z 
uwzględnieniem perspektywy 2011-2014

Sejmik województwa pomorskiego Uchwałą numer 1042/XL/09 w dniu 30 listopada 2009 roku 
przyjął aktualizację Programu Ochron Środowiska Województwa Pomorskiego na lata 2007-2010 z 
uwzględnieniem perspektywy 2011-2014.

Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2010
W dniu 26 października 2009 roku Sejmik Województwa uchwałą nr 1006/XXXIX/09 przyjął aktu-

alizację „Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2010”.

Zmiana uwarunkowań prawnych
Zmiana uwarunkowań prawnych jest efektem dostosowania wielu krajowych przepisów praw-

nych i struktur organizacyjnych do przepisów i struktur Unii Europejskiej, zwłaszcza w dziedzinie 
ochrony przyrody i środowiska. Po uchwaleniu Programu ochrony środowiska wprowadzone zostały 
następujące nowe ustawy i rozporządzenia, najistotniejsze to m.in.:

• ustawa z dnia 21 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze 
zm.),

• ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych 
i innych substancji (Dz. U. z 2009 r. Nr 130, poz. 1070),

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397).

2. Realizacja zadań w latach 2009-2010 
Celami nadrzędnymi określonymi w Programie ochrony środowiska dla Miasta Łeby na lata 

2009-2010 są:
• Ochrona przyrody i krajobrazu,
• Ochrona i zrównoważony rozwój lasów,
• Ochrona powierzchni ziemi,
• Ochrona wód nadbrzeżnych,
• Zrównoważone wykorzystanie materiałów, wody i energii,
• Odnawialne źródła energii,
• Ochrona przed powodzią,
• Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych,
• Ochrona powietrza atmosferycznego,
• Poważne awarie przemysłowe,
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• Ochrona przed hałasem,
• Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym.

2.1.Ochrona przyrody i krajobrazu
W ramach ochrony przyrody i krajobrazu w Programie Ochrony Środowiska przyjęto następujące kie-
runki działań:

• Pełna inwentaryzacja różnorodności biologicznej: uzupełnianie wiedzy o rozmieszczeniu i za-
sobach składników różnorodności biologicznej.

• Utrzymanie różnorodności siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, w tym zapobieganie ich 
fragmentacji.

• Bieżąca ochrona obszarów i obiektów prawnie chronionych na terenach lądowych i morskich.
• Opracowanie i wdrożenie monitoringu stanu zachowania gatunków, obszarów ochrony ptaków 

i siedlisk przyrodniczych, zgodnego z wymaganiami krajowymi i międzynarodowymi.
• Wzmacnianie znaczenia ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazowej w planowaniu 

przestrzennym, w tym wzmacnianie roli opracowań ekofizjograficznych przy uzgadnianiu miej-
scowych planów zagospodarowania przestrzennego.

• Renaturalizacja i poprawa stanu zachowania najcenniejszych, zniszczonych ekosystemów, 
zwłaszcza dolin rzecznych i siedlisk, w tym szczególnie obszarów wodno-błotnych i leśnych 
rozwój systemów naturalnej retencji wód.

• Wsparcie badań faunistycznych i florystycznych, doskonalenie systemu wymiany informacji o 
różnorodności biologicznej.

• Wprowadzenie instrumentów pozwalających na skuteczne przeciwdziałanie wprowadzaniu 
gatunków obcych, które mogą zagrażać integralności naturalnych ekosystemów i siedlisk i/lub 
stanowić zagrożenie dla gatunków rodzimych.

• Prowadzenie szkoleń i edukacji (formalnej i nieformalnej) w zakresie ochrony przyrody, krajo-
brazu i różnorodności biologicznej.
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Tabela 1 Zrealizowane zadania na terenie Miasta Łeby w latach 2009-2010 w zakresie ochrony przyrody
Lp Krótki opis zrealizowanego zadania Jednostka odpo-

wiedzialna
Poniesione 

koszty
Źródło finanso-

wania
Okres realiza-

cji Działanie

Zadania koordynowane

1.
Budowa Centrum Informacji Tury-
stycznej – Bramy Kaszubskiego Pier-
ścienia

Miasto Łeba
907 665

dotacja  z RPO 
WP 484 511- 
53,38 %

Środki własne 

2010

Opracowanie długofalowego programu promo-
cji i wykorzystania walorów turystycznych mia-
sta

3. Nasadzenia zieleni przy budowie ob-
wodnicy Al. Św. Mikołaja w Łebie

Miasto Łeba
50 000 Środki własne, 

środki unijne 2010
Nasadzenia drzew w pasie dróg  

4

2009-2010 zorganizowano 4 szkolenia 
z zakresu KDPR – poruszane zagad-
nienia ochrona: siedlisk przyrodni-
czych, miejsc lęgowych dzikiego ptac-
twa, dzikiego ptactwa, oraz ochrona 
dzikiej fauny i flory

ODR

400 Dotacja PODR 2009-2010

Organizacja  cykli szkoleń z zakresu Kodeksu 
Dobrej Praktyki Rolniczej KDPR

5

2009-2010 zorganizowano 1 szkoleni 
omawiano zagadnienia : rozpoczęcie 
działalności, bezpieczeństwo i higiena 
w przygotowaniu posiłków, bezpie-
czeństwo wypoczywających gości w 
gosp. rolnym, promocja ofert , zapew-
nienie dodatkowych atrakcji pobytu w 
gospodarstwie
e

ODR

100 Dotacja PODR 2009-2010

Rozwój agroturystyki

6
Budowa wieży widokowej w Rąbce, 
nadzór inwestorski nad budową

Słowiński Park 
Narodowy, Go-
spodarstwo Po-
mocnicze przy 
Słowińskim Parku 
Narodowym

136 429,63
133 379,63 
WFOŚiGW,
3 050 SPN

2009

Wykonanie na terenie Obwodu Ochronnego 
Rąbka infrastruktury w ramach Projektu: „Bu-
dowa infrastruktury na terenie SPN służącej 
monitoringowi przyrodniczemu i ochronie sie-
dlisk wrażliwych przed antropopresją” w obrę-
bie terenu m. Łeba 

Budowa wygrodzeń – szlaków łączni-
kowych (czarne) 21 992,85 GP przy SPN

5 400 2010

7 Budowa drewnianej wiaty z ławkami – 
2 sztuki, 

Słowiński Park 
Narodowy

12 175,60 NFOŚiGW 2010 Wykonanie na terenie Obwodu Ochronnego 
Rąbka infrastruktury w ramach projektu ”Budo-
wa małej infrastruktury edukacyjno-turystycznej 
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Lp Krótki opis zrealizowanego zadania Jednostka odpo-
wiedzialna

Poniesione 
koszty

Źródło finanso-
wania

Okres realiza-
cji Działanie

na terenie Parku narodowego, celem zmniej-
szenia antropopresji na obszarach cennych 
przyrodniczo – II etap”

Wykonanie i montaż tablicy z regula-
minem Parku – 5 sztuk 4 417,25 NFOŚiGW 2010

8

Tereny rekreacyjno – sportowe 
przy ul. Tysiąclecia w Łebie Etap II 
– mobilne lodowisko

właściwe koła Pol-
skiego Związku 
Łowieckiego/ za-
rząd powiatu, gmi-
na 2 002 602

RPO  1 702 211 
- 85 %

Środki własne – 
15%

2009-2010

Rozwój terenów turystyczno-rekreacyjnych
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2.2.Ochrona i zrównoważony rozwój lasów
W ramach ochrony i zrównoważonego rozwoju lasów w Programie Ochrony Środowiska przy-

jęto następujące kierunki działań:
• Zalesianie nowych terenów, z uwzględnieniem uwarunkowań przyrodniczo-krajobrazowych
• Zwiększenie ilości i powierzchni zadrzewień na terenach rolniczych oraz rozszerzenie zakresu 

leśnej rekultywacji terenów zdegradowanych.
• Lokalizacja zalesień i zadrzewień zgodnie z planami zagospodarowania przestrzennego, w 

tym kształtowanie granicy polno-leśnej.
• Tworzenie spójnych kompleksów leśnych szczególnie w obszarze korytarzy ekologicznych i 

wododziałów.
• Zmiana struktury wiekowej i składu gatunkowego drzewostanów w celu dostosowania ich do 

charakteru siedliska i zwiększenia różnorodności genetycznej i biologicznej biocenoz leśnych.
• Rozszerzenie renaturalizacji obszarów leśnych, w tym obszarów wodno-błotnych i obiektów 

cennych przyrodniczo, znajdujących się na terenach leśnych.
• Restytucja i rehabilitacja ekosystemów leśnych, uszkodzonych w wyniku działania czynników 

abiotycznych i biotycznych.
• Kontynuowanie przebudowy drzewostanów zniekształconych lub uszkodzonych w wyniku 

działalności człowieka.
• Kontynuacja i rozwój monitoringu środowiska leśnego jako instrumentu wspomagającego 

przeciwdziałanie zagrożeniom ekosystemów leśnych.
• Kontynuacja działań prowadzonych przez Lasy Państwowe na rzecz podnoszenia świadomo-

ści i wiedzy ekologicznej społeczeństwa w zakresie leśnictwa, przykładowo poprzez rozsze-
rzenie procesu tworzenia izb przyrodniczo-leśnych, ścieżek dydaktycznych i pozostałych.

• Prowadzenie doradztwa dla właścicieli gruntów korzystających ze wsparcia UE dla działań 
związanych z leśnictwem.



Tabela 2 Zrealizowane zadania na terenie Miasta Łeby w latach 2009-2010 w zakresie ochrony i zrównoważonego rozwoju lasu
Lp Krótki opis zrealizowanego zadania Jednostka odpo-

wiedzialna
Poniesione 

koszty
Źródło finan-

sowania
Okres realiza-

cji Działanie

1.
Wycinka posuszu i wiatrołomów w le-
sie komunalnym i czyszczenie rowów 
melioracyjnych w lesie komunalnym

Miasto Łeba 3000 Środki własne 2009-2010 Utrzymanie lasów komunalnych, w tym
zagospodarowanie rekreacyjne



2.3.Ochrona powierzchni ziemi
W ramach ochrony powierzchni ziemi w Programie Ochrony Środowiska przyjęto następujące 

kierunki działań:
• Opracowanie krajowej strategii ochrony gleb.
• Ustalenie zasad i procedur ograniczających nadmierną eksploatację gleb oraz określają-

cych niezbędne środki zaradcze.
• Promocja stosowania dobrych praktyk rolniczych jako instrumentu ochrony gleb, upo-

wszechnianie kierunków produkcji rolnej zapewniających zrównoważone ich wykorzystanie 
(rolnictwo ekologiczne, programy rolno-środowiskowe).

• Waloryzacja terenów pod względem ich przydatności do produkcji zdrowej żywności oraz 
promocja takiej produkcji.

• Doskonalenie technologii przemysłowych pod kątem minimalizacji negatywnego wpływu na 
stan środowiska, w tym środowiska glebowego, wprowadzanie zasad właściwego korzysta-
nia z powierzchni ziemi w działalności gospodarczej.

• Sukcesywny rozwój systemu monitoringu gleb, w tym przykładowo w zakresie rejestracji 
zmian wynikających z rodzaju i intensywności eksploatacji oraz oddziaływania różnych, ne-
gatywnych czynników (erozja, inwestycje, przemysł, emisje, odpady, ścieki i inne), dostoso-
wywanie sieci punktów pomiarowych do struktury zagospodarowania i użytkowania grun-
tów.

• Rozwój systemu identyfikacji terenów zdegradowanych.
• Prowadzenie bieżącej rekultywacji i zagospodarowania gruntów zdegradowanych, prioryte-

towe traktowanie tych prac na obszarach największego zagrożenia dla bezpieczeństwa lu-
dzi i środowiska oraz tam gdzie zagospodarowanie terenu jest szczególnie ważnym ele-
mentem polityki lokalnej i regionalnej.

• Rozwój systemu monitoringu ruchów masowych ziemi w celu zminimalizowania ich nega-
tywnego wpływu na obszarach największego zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi, infra-
struktury technicznej i środowiska oraz na terenach szczególnie ważnych dla rozwoju lokal-
nego i regionalnego.

• Wykorzystanie i wspieranie finansowe inicjatyw społecznych w celu rekultywacji terenów po-
przemysłowych na cele rekreacyjno-sportowe w szczególności na obszarach o słabo rozwi-
niętej infrastrukturze tego typu.



Tabela 3 Zrealizowane zadania na terenie Miasta Łeby w latach 2009-2010 w zakresie ochrony powierzchni ziemi
Lp Krótki opis zrealizowanego zadania Jednostka odpo-

wiedzialna
Poniesione 

koszty
Źródło finan-

sowania
Okres realiza-

cji Działanie

1

2009-2010 zorganizowano 4 szkolenia
– omawiano zagadnienia   ochrona 
wód gruntowych przed zanieczyszcze-
niami przez substancje niebezpieczne 
w gospodarstwie- 

ODR 400 Dotacja PODR 2009-2010
Organizacja cykli szkoleń z zakresu Kodeksu 
Dobrej Praktyki Rolniczej KDPR

2

2009-2010 zorganizowano 6 szkolenia 
omawiano zagadnienia stosowania na-
wozów naturalnych i sztucznych, środ-
ków ochrony,  prowadzenie dokumen-
tacji w gospodarstwie, propagowanie 
idei ekologicznych metod produkcji

ODR 1 500 Dotacja PODR 2009-2010

Optymalne zużycie nawozów mineralnych i 
środków ochrony roślin, zapewnienie wzrostu 
poziomu świadomości ekologicznej wśród rolni-
ków

3

Mandaty wystawione przez Straż Miej-
ską za brak umów na wywóz odpadów 
i spalanie śmieci w piecach, w  2009 r. 
na kwotę 600 zł, w 2010 r. wystawiono 
na kwotę 1200 zł, 

Miasto Łeba b.d. b.d. 2009-2010 Objęcie 100% mieszkańców Miasta zorganizo-
waną zbiórką odpadów komunalnych.



2.4.Ochrona wód nadbrzeżnych
W ramach ochrony wód nadbrzeżnych w Programie Ochrony Środowiska przyjęto następują-

ce kierunki działań:
• Stosowanie mechanizmów wymuszających zmniejszenie zużycia wody (nowe technologie, 

system kontroli, pozwolenia zintegrowane) przede wszystkim w najbardziej wodochłonnych 
dziedzinach produkcji.

• Racjonalne korzystanie z zasobów wód podziemnych zapewniające równowagę pomiędzy 
poborem i zasilaniem, ograniczanie zużycia wód podziemnych do celów innych niż socjalno 
bytowe.

• Dokumentowanie zasobów dyspozycyjnych wód leczniczych i termalnych, racjonalna go-
spodarka i ochrona tych wód przed ich nadmierną eksploatacją.

• Kontynuowanie prac geologicznych dotyczących dokumentowania zasobów dyspozycyjnych 
jednostek bilansowych do sporządzenia planów gospodarki wodami w dorzeczach.

• Dokumentowanie zasobów wydzielonych jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) dla 
oceny stanu ilościowego oraz relacji pomiędzy ich zasobami a poborem oraz ustalenia do-
stępnych zasobów i przepływów w obszarach transgranicznych.



Tabela 4 Zrealizowane zadania na terenie Miasta Łeby w latach 2009-2010 w zakresie ochrony wód nadbrzeżnych.
Lp Krótki opis zrealizowanego zadania Jednostka odpo-

wiedzialna
Poniesione 

koszty
Źródło finan-

sowania
Okres realiza-

cji Działanie

1.

Na terenie miasta Łeby nie wydawano 
pozwoleń wodno-prawnych na tereny 
zamknięte w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. –
Prawo ochrony środowiska,

RZGW - - 2009-2010

Przestrzeganie w wydawanych pozwoleniach 
wodno-prawnych opracowania dokumentacji 
umożliwiającej określenie potrzeby wyznaczania 
terenu ochrony pośredniej i bezpośredniej

2. Monitoring wód powierzchniowych i 
podziemnych WIOŚ 18 800

Budżet
Państwa- 85%
WFOŚiGW – 

15%

2009-2010 Prowadzenie monitoringu jakości wód po-
wierzchniowych i podziemnych 



2.5.Zrównoważone wykorzystanie materiałów, wody i energii
W ramach zrównoważonego wykorzystania materiałów, wody i energii w Programie Ochrony 

Środowiska przyjęto następujące kierunki działań:
• Rozpoczęcie prac nad opracowaniem normatywów zużycia surowców (w tym wody) i energii 

na jednostkę produktu w poszczególnych sektorach.
• Kontynuacja prac nad opracowaniem nowych instrumentów polityki ekologicznej wspierają-

cych ograniczenie zużycia materiałów, wody i energii w procesach produkcyjnych.
• Wspieranie działań zmierzających do ograniczenia zużycia materiałów, wody i energii na jed-

nostkę produktu podejmowanych zarówno przez podmioty gospodarcze jak i instytucje pu-
bliczne.

• Wspieranie stosowania zamkniętych obiegów wody w przedsiębiorstwach.
• Wspieranie działań zmierzających do zmniejszenia zużycia wody i podniesienia efektywności 

wykorzystania energii w gospodarce komunalnej.



Tabela 5 Zrealizowane zadania na terenie Miasta Łeby w latach 2009-2010 w zakresie Ochrona zrównoważonego wykorzystania materiałów, wody i 
energii.

Lp Krótki opis zrealizowanego zadania Jednostka odpo-
wiedzialna

Poniesione 
koszty

Źródło finan-
sowania

Okres realiza-
cji Działanie

1.

Akcja pt. „Nie pal śmieci nie truj dzieci” 
polegająca na wywieszeniu banera na 
mieście, zbieranie śmieci w lasach i 
mieście przez uczniów szkół i organi-
zowanie konkursów ekologicznych w 
szkołach, przeprowadzanie akcji pt. 
„czyste plaże swiata” i „Sprzątanie
 Świata”

Starostwo 
Powiatowe, 
Urząd Miasta

5 000 Środki własne 2009-2010

Podnoszenie świadomości ekologicznej i spo-
łecznej wśród mieszkańców Miasta poprzez or-
ganizację różnego rodzaju akcji, informacji w 
mediach (gazeta, internet) oraz propagowanie 
technologii i działań „przyjaznych środowisku”,



2.6. Wykorzystanie energii odnawialnej
W ramach wykorzystania energii odnawialnej w Programie Ochrony Środowiska przyjęto na-

stępujące kierunki działań:
• Wspieranie budowy nowych instalacji OZE, tak by udział energii z tych źródeł w strukturze 

zużycia nośników pierwotnych oraz produkcji energii elektrycznej osiągnął w 2010r. poziom 
co najmniej 7,5%.

• Wspieranie budowy nowych instalacji zapewniających, że udział biokomponentów w rynku 
paliw ciekłych w 2010r. wyniesie 5,75%, ze szczególnym uwzględnieniem biopaliw ciekłych.

• Współpraca z partnerami społecznymi i gospodarczymi dla zapewnienia stabilnych podstaw 
prawnych i organizacyjnych rozwoju OZE.

• Identyfikacja barier utrudniających rozwój OZE i podjęcie działań mających na celu ich likwi-
dację.

• Stworzenie systemu pozyskiwania informacji o wytwarzaniu ze źródeł odnawialnych energii 
innej niż elektryczna.

• Prowadzenie działań edukacyjnych oraz popularyzujących OZE.
• Określenie potrzeb w zakresie prac naukowo-badawczych w obszarze OZE.
• Wspieranie i aktywizacja samorządów lokalnych w kierunku wykorzystania lokalnych zaso-

bów OZE.
• Rozwój energetycznego wykorzystania biomasy i biogazu, energetyki wodnej, geotermalnej, 

słonecznej i wiatrowej.



Tabela 6 Zrealizowane zadania na terenie Miasta Łeby w latach 2009-2010 w zakresie wykorzystania energii odnawialnej.

Lp Krótki opis zrealizowanego zadania Jednostka odpo-
wiedzialna

Poniesione 
koszty

Źródło finan-
sowania

Okres realiza-
cji Działanie

3.

2009-2010 zorganizowano 1 szkolenie 
propagujące wykorzystanie energii od-
nawialnej (kolektory słoneczne, piece 
CO na biomasę, informacja o biogazie

ODR 300 Dotacja PODR 2009-2010

Propagowanie na terenach wiejskich źródeł 
energii cieplnej wykorzystujących biomasę –sło-
mę i biogaz otrzymywany z fermentacji metanowej 
odchodów zwierzęcych.



2.7. Kształtowanie stosunków wodnych, ochrona przed powodzią i skutkami suszy
W ramach kształtowania stosunków wodnych, ochrony przed powodzią i skutkami suszy w 

Programie Ochrony Środowiska przyjęto następujące kierunki działań:
• Wzmacnianie instrumentów ekonomicznych dotyczących gospodarki wodnej, wdrożenie sys-

temu zapewniającego pełen zwrot kosztów usług wodnych. Wprowadzenie rozwiązań zapew-
niających stabilne finansowanie gospodarki wodnej. Dążenie do samofinansowania gospodar-
ki wodnej.

• Tworzenie warunków do szerokiego korzystania z wód (rekreacja, energetyka, żegluga) przy 
niepogarszaniu ich jakości, modernizacja i rozwój śródlądowych dróg wodnych.

• Właściwe utrzymanie wód i urządzeń wodnych.
• Wyznaczanie obszarów zalewowych.
• Budowa zbiorników i stopni wodnych, zwłaszcza na obszarach o znacznym zagrożeniu powo-

dzią i suszą w harmonii z wymaganiami ochrony różnorodności biologicznej i przyrody.
• Modernizacja systemu melioracji wodnych.
• Rozwój małej retencji.
• Implementacja dyrektywy w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim.



Tabela 7 Zrealizowane zadania na terenie Miasta Łeby w latach 2009-2010 w kształtowania stosunków wodnych, ochrony przed powodzią i skutkami 
suszy.
Lp Krótki opis zrealizowanego zadania Jednostka odpo-

wiedzialna
Poniesione 

koszty
Źródło finan-

sowania
Okres realiza-

cji Działanie

1

Konserwacja bieżąca rzeki Chełst – 1 
km 
Konserwacja bieżąca kanału
Nowęcińskiego – 1,6 km

WZMiUW 3 700 Budżet
 Państwa 2009-2010 Konserwacja i regulacja cieków

2

Konserwacja bieżąca wału jeziora Łeb-
sko – 4,4 km
Konserwacja bieżąca wału wstecznego 
rzeki Chełst – 0,9 km   

WZMiUW 13 000 Budżet
 Państwa 2009-2010 Konserwacja bieżąca (okoszenie) i gruntowna 

wałów przeciwpowodziowych



2.8. Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych
W ramach ochrony wód powierzchniowych i podziemnych w Programie Ochrony Środowiska 

przyjęto następujące kierunki działań:
• Realizacja inwestycji wskazanych w Krajowym programie oczyszczania ścieków komunalnych 

(budowa, rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków i systemów kanalizacji zbiorczej).
• Wspieranie budowy indywidualnych systemów oczyszczania ścieków, w miejscach gdzie jest 

niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona budowa sieci kanalizacyjnej.
• Intensyfikacja działań kontrolnych mających na celu przeciwdziałanie odprowadzaniu nie-

oczyszczonych ścieków komunalnych do wód oraz przeciwdziałanie nieprawidłowościom w 
odprowadzaniu ścieków przemysłowych, w tym weryfikacja pozwoleń wodnoprawnych.

• Wspieranie budowy szczelnych zbiorników na gnojowicę i/lub gnojówkę oraz płyt oborniko-
wych w gospodarstwach rolnych prowadzących hodowlę i chów zwierząt.

• Wspieranie działań inwestycyjnych, mających na celu ograniczenie i eliminację ładunku zanie-
czyszczeń odprowadzanych w ściekach do środowiska wodnego, a w szczególności substan-
cji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

• Opracowanie działań wodno-środowiskowych w celu przeciwdziałania zanieczyszczeniu wody 
poszczególnymi substancjami priorytetowymi, w tym zmniejszanie zawartości substancji prio-
rytetowych w wodach, zaprzestanie lub eliminacja zrzutów, emisji i strat tych substancji.

• Wspieranie działań mających na celu poprawę jakości wody przeznaczonej do spożycia, w 
tym budowa lub modernizacja stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowych.

• Rozwój sieci monitoringu jakości wód powierzchniowych i podziemnych i jej dostosowanie do 
wymagań wspólnotowych.

• Zapewnienie stabilnego finansowania prac rozwojowych i monitoringu.
• Kontynuacja zmian organizacyjnych i instytucjonalnych mających na celu wzmocnienie ochro-

ny wód w Polsce i pełne dostosowanie instytucjonalne i proceduralne do systemu europejskie-
go.

• Realizacja prac planistycznych niezbędnych dla wdrożenia wymagań Ramowej Dyrektywy 
Wodnej.     

• Rozwój współpracy ze wszystkimi instytucjami wpływającymi na jakość wód, wspieranie edu-
kacji ekologicznej w zakresie racjonalnej gospodarki wodami i jej ochrony przed zanieczysz-
czeniem.



Tabela 8 Zrealizowane zadania na terenie Miasta Łeby w latach 2009-2010 w zakresie ochrony wód powierzchniowych i podziemnych
Lp Krótki opis zrealizowanego zadania Jednostka odpo-

wiedzialna
Poniesione 

koszty
Źródło finan-

sowania
Okres realiza-

cji Działanie

1. Budowa wodociągu i kanalizacji w ul. 
Bałtyckiej

Miasto Łeba 33 327 Środki własne 2009 Budowa i modernizacja urządzeń dostarczają-
cych wodę



2.9. Ochrona powietrza atmosferycznego
W ramach ochrony powietrza atmosferycznego w Programie Ochrony Środowiska przyjęto na-

stępujące kierunki działań:
• Systematyczne opracowywanie i wdrażanie programów ochrony powietrza, zgodnie z wynika-

mi
• Rocznej oceny jakości powietrza w strefach.
• Wspieranie działań inwestycyjnych w zakresie ochrony powietrza podejmowanych przez pod-

mioty gospodarcze.
• Wspieranie działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji ze źródeł komunalnych.
• Wzmocnienie systemu monitoringu powietrza, w tym także w zakresie wynikającym z corocz-

nej oceny jakości powietrza w strefach, głównie w zakresie pyłów PM10 i PM2,5, benzenu, 
dwutlenku siarki i dwutlenku azotu oraz metali ciężkich i WWA, 

•  Analiza potrzeby i możliwości wprowadzania nowych instrumentów ochrony powietrza, w tym 
możliwości rozszerzenia systemu handlu uprawnieniami do emisji o kolejne substancje, wpro-
wadzenia zobowiązań dobrowolnych czy realizacji wspólnych przedsięwzięć przez podmioty 
gospodarcze.

• Promocja i wspieranie rozwiązań pozwalających na unikanie lub zmniejszanie wielkości emisji 
z transportu oraz mających na celu wdrożenie europejskich standardów emisji ze środków 
transportu,

• Promocja i wspieranie rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz technologii zwiększających
• efektywne wykorzystanie energii i zmniejszających materiałochłonność gospodarki.
• Zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie potrzeb i możliwości ochrony powietrza, 

w tym oszczędności energii i stosowania odnawialnych źródeł energii.
• Zwiększenie wykorzystania paliw alternatywnych (przykładowo biopaliwa).
• Restrykcyjne przestrzeganie wymogów uwzględniania celów ochrony powietrza w progra-

mach, strategiach i politykach sektorowych.
• Przygotowanie systemu oceny jakości zapachowej powietrza oraz zapobiegania jego zanie-

czyszczaniu przez substancje złowonne.



Tabela 9 Zrealizowane zadania na terenie Miasta Łeby w latach 2009-2010 w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego
Lp Krótki opis zrealizowanego zadania Jednostka odpo-

wiedzialna
Poniesione 

koszty
Źródło finan-

sowania
Okres realiza-

cji Działanie

1 10.000 mb sieci gazowej w miejscowo-
ści Łeba i  ok. 70 przyłączy gazowych

AmberGaz sp. z 
o.o. 2009-2010 Budowa gazociągów przesyłowych i sieci gazo-

wych w gminach

2 Monitoring powietrza na terenie miasta 
Łeba WIOŚ 6 400

Budżet
Państwa-85%
WFOŚiGW – 

15%

2009-2010
Rozwój sieci monitoringu jakości powietrza 
przez udział gminy i powiatu w monitoringu re-
gionalnym



2.10. Poważne awarie przemysłowe
W ramach poważnych awarii przemysłowych w Programie Ochrony Środowiska przyjęto następujące 
kierunki działań:

• Intensyfikacja inspekcji i kontroli obiektów niebezpiecznych przez właściwe służby.
• Wspieranie przygotowywania planów i programów zmniejszających prawdopodobieństwo wy-

stąpienia poważnych awarii na szczeblu wojewódzkim i powiatowym.
• Prowadzenie szkoleń dla pracowników organów administracji publicznej oraz podmiotów go-

spodarczych w zakresie zapobiegania poważnym awariom.
• Wspieranie współpracy odpowiednich służb i instytucji w zakresie wdrażania programów infor-

mowania mieszkańców o poważnych awariach i edukacji w tym zakresie.
• Wsparcie przygotowania Państwowej Straży Pożarnej do prowadzenia działań ratowniczych, 

zapobiegania i przeciwdziałania poważnym awariom.
• Wsparcie techniczne krajowego systemu reagowania kryzysowego w zakresie ratownictwa 

ekologicznego i chemicznego.
• Stworzenie systemu pozwalającego na analizę i wykorzystanie doświadczeń z przebiegu za-

istniałych awarii i przebiegu akcji ratowniczych.
• Stworzenie systemu pozwalającego na analizę i wykorzystanie doświadczeń z przebiegu
• zaistniałych awarii i przebiegu akcji ratowniczych.
• Doskonalenie procedur dialogu ze społeczeństwem w sprawach związanych z lokalizacją i 

funkcjonowaniem zakładów stwarzających ryzyko poważnych awarii.



Tabela 10 Zrealizowane zadania na terenie Miasta Łeby w latach 2009-2010 w zakresie poważnych awarii przemysłowych
Lp Krótki opis zrealizowanego zadania Jednostka odpo-

wiedzialna
Poniesione 

koszty
Źródło finan-

sowania
Okres realiza-

cji Działanie

1

Stała praca wykonywana w ramach 
prowadzenia Ośrodków Koordynacyj-
no-Informacyjnych Ochrony Przeciw-
powodziowej

RZGW Gdańsk b.d. b.d. 2007-2008
Weryfikacja systemu wymiany informacji, komu-
nikacji i łączności w zakresie ochrony przeciw-
powodziowej



2.11. Ochrona przed hałasem.
W ramach ochrony przed hałasem w Programie Ochrony Środowiska przyjęto następujące kierunki 
działań:

• Dokonanie oceny akustycznej wybranych (newralgicznych) miejsc gminy
• Wprowadzanie rozwiązań bezpośrednio zmniejszających uciążliwości hałasu dla mieszkań-

ców (np. budowa ekranów akustycznych, zwłaszcza na odcinkach nowych tras obwodnico-
wych i odcinkach istniejących tras o nadmiernym ruchu, dźwiękoszczelne okna).

• Wprowadzanie do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zapisów odnośnie 
standardów akustycznych dla poszczególnych terenów.

• Zmniejszenie emisji hałasu do środowiska z obiektów działalności gospodarczej.



Tabela 11 Zrealizowane zadania na terenie Miasta Łeby w latach 2009-2010 w zakresie ochrony przed hałasem
Lp Krótki opis zrealizowanego zadania Jednostka odpo-

wiedzialna
Poniesione 

koszty
Źródło finan-

sowania
Okres realiza-

cji Działanie

1

Poprawa dostępu do portu morskie-
go Łeba i odciążenie układu komu-
nikacyjnego miasta – Etap II – bu-
dowa obwodnicy zachodniej Łeby

Miasto Łeba 8 602 708

Dotacja z RPO 
WP -6 452 031- 

75%
Środki własne 

-25%

2009-2010 Wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza gra-
nice miasta

2

Rewitalizacja historycznego centrum 
miasta Łeby poprzez przebudowę ob-
szaru ulicy Kościuszki – etap I
Dofinansowanie z RPO

Miasto Łeba

6 227 475
Dotacja z RPO 
WP 5 293 353 - 

85 %
Środki własne – 

15%

2009-2010 Modernizacja dróg w oparciu o uprzednio opra-
cowany program i harmonogram prac

Remont nawierzchni ulicy Tysiąclecia i 
Sienkiewicza 166 661 Środki własne 2010



2.12. Oddziaływanie pól elektromagnetycznych
W ramach oddziaływania pól elektromagnetycznych w Programie Ochrony Środowiska przyję-

to następujące kierunki działań:
• Doskonalenie struktur organizacyjnych zajmujących się monitorowaniem i badaniem pól elek-

tromagnetycznych oraz prowadzenie bazy danych o polach elektromagnetycznych.
• Opracowanie procedur administracyjnych zapewniających bezpieczną lokalizację źródeł pól.
• Stworzenie laboratorium referencyjnego do pomiaru pól elektromagnetycznych.



Tabela 12 Zrealizowane zadania na terenie Miasta Łeby w latach 2009-2010 w zakresie oddziaływania pól elektromagnetycznych.
Lp Krótki opis zrealizowanego zadania Jednostka odpo-

wiedzialna
Poniesione 

koszty
Źródło finan-

sowania
Okres 

realizacji Działanie

Zadania koordynowane

1. Brak realizacji przedsięwzięć WIOŚ, WSSE - - 2009-2010
Współpraca ze służbami kontrolno-pomiarowy-
mi obiektów emitujących pola elektromagne-
tyczne.



3. Analiza wskaźników w latach 2009-2010
W Programie Ochrony Środowiska dla Miasta Łeby zostały określone wskaźniki postępów i 

skutków realizacji ww. programu w postaci mierników wdrażania Programu. Zestaw wskaźników 
obejmuje wszystkie istotne komponenty środowiska, w oparciu o dane aktualnie dostępne, co po-
zwala na szersze i pełniejsze obrazowanie kategorii ilościowych i jakościowych, powszechnych w 
ocenianiu stanu środowiska. Pozyskanie danych wskaźnikowych opiera się głównie na standardowo 
dostępnych źródłach: danych regionalnych Głównego Urzędu Statystycznego, danych z raportów 
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, a także danych otrzymanych bezpo-
średnio od jednostek terenowych. Na podstawie tak przygotowanego zestawu wskaźników możliwe 
jest proste określenie tendencji zmian w poszczególnych komponentach środowiska. Poniżej przed-
stawiono dostępne w czasie przygotowania raportu wskaźniki.

Tabela 13 Wskaźniki realizacji Programu ochrony środowiska dla Miasta Łeba na koniec 2010 r.

Wskaźnik Jednostka
Stan na 

31.12.2008
wg danych 

GUS

Stan na 
31.12.2010

1 pobór wody przez wodociągi sieciowe w gospo-
darstwach domowych

m3/
mieszk. 65,3 *78,1

2 liczba komunalnych oczyszczalni ścieków sztuki 1 1
3 przepustowość komunalnych oczyszczalni ście-

ków m3/d 8600 8600

4 Ścieki oczyszczone w ciągu roku dam3 490,9 503,0
5 Ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków mieszk. 3744 3750
6 długość sieci wodociągowej w km km 39,8 39,8
7 ludność korzystająca z sieci wodociągowej mieszk. 3638 *3643
8 Ludność korzystająca z sieci wodociągowej % 97,2 *97,2
9 długość sieci kanalizacyjnej km km 20,1 20,1
1
0

ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej os. 3550 *3555

1
1

ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej % 94,8 *94,9

1
2

stosunek długości sieci kanalizacyjnej do sieci 
wodociągowej Km/km 0,5 0,5

1
3

udział energii odnawialnej w całkowitym zużyciu 
energii pierwotnej % b.d. b.d.

1
4

zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach 
domowych

kWh/
mieszkańca 1374,1 1388,8

1
5

długość sieci gazowej rozdzielczej km 0 0

1
6

lesistość ha 686,8 691,5

1
7

powierzchnia o szczególnych walorach przyrodni-
czych prawnie chroniona % 44,1 44,1

1
8

pomniki przyrody sztuk 2 2

1
9

powierzchnia gruntów zdegradowanych i zdewa-
stowanych wymagających rekultywacji ha b.d. b.d.

* dane z 2009 r.
Źródło: GUS, BDL

4. Podsumowanie
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Niniejszy Raport z realizacji Programu ochrony środowiska obejmuje lata 2009-2010.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 

150 ze zm.) nie określa wymagań dotyczących zakresu i formy Raportu. Za główny cel niniejszego 
opracowania przyjęto analizę realizacji przyjętych celów ekologicznych i zadań w odniesieniu do ist-
niejącego stanu środowiska.

„Program Ochrony Środowiska dla Miasta Łeby” stanowi podstawowe narzędzie prowadzenia 
polityki ekologicznej w Gminie. Podstawowym założeniem w tworzeniu programów ochrony środowi-
ska na wszystkich szczeblach – od krajowego do gminnego – jest, aby ich realizacja doprowadziła 
do poprawy stanu środowiska naturalnego, efektywnego zarządzania środowiskiem oraz zapewniła 
skuteczne mechanizmy chroniące środowisko przed degradacją, a także stworzyła warunki dla 
wdrożenia wymagań obowiązującego w tym zakresie prawa.

Raport opiera się o dane powszechnie dostępne, publikowane przez urząd statystyczny oraz 
dane uzyskane z instytucji zobowiązanych do udostępniania informacji o środowisku. Z tego też 
względu część przyjętych mierników realizacji celów ekologicznych będzie musiała ulec weryfikacji 
lub likwidacji w kolejnej aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Łeby”.

GOSPODARKA ŚCIEKOWA
Na terenie miasta długość sieci kanalizacyjnej wynosi 20,1 km. Stosunek długości sieci wodo-

ciągowej i kanalizacyjnej nie zmienił się. W 2009 roku nieznacznie wzrósł wskaźnik skanalizowania 
miasta. Miasto obsługuje jedna oczyszczalnia ścieków o przepustowości 8600 m3/dobę. Wzrosła 
ilość oczyszczanych ścieków o 2,4%. Wzrosła liczba osób obsługiwanych przez oczyszczalnię ście-
ków o 2%.

GOSPODARKA WODNA
Długość sieci wodociągowej w roku wynosiła 39,8 km. Z wodociągów korzysta 97,2% miesz-

kańców miasta. Zwiększył się o 24,3% pobór wody z wodociągów w gospodarstwach domowych.

JAKOŚĆ WÓD POWIERZCHNIOWYCH
Ocena elementów fizykochemicznych przyujściowych odcinków Łeby w 2009 r. wskazała na 

przekroczenia wartości granicznych stanu dobrego i odzwierciedlała wzrost koncentracji związków 
organicznych i biogennych, a także spadek natlenienia obserwowany latem. 

W 2009 r. przeprowadzono również ocenę stanu biologicznego dla punktu pomiarowego w 
Łebie, przy uwzględnieniu elementów właściwych dla poszczególnych typów wód, tj. chlorofilu „a”, 
makrofitów lub fitobentosu. Wody rzeki Łeby charakteryzowały się umiarkowaną kondycją biologicz-
ną. O stanie zadecydowały wskaźniki: BZT5, ChZT-Mn, ogólny węgiel organiczny (OWO), przewod-
ność elektrolityczna właściwa (PE), substancje rozpuszczone (SR), azot Kjeldahla (NK).

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

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

Wody rzeki nie były zanieczyszczone (powyżej 50 mg NO3/l) ani zagrożone zanieczyszcze-
niem (40-50 mg NO3/l) azotanami ze źródeł rolniczych. 

W sezonie letnim 2009 roku nadzorem sanitarnym objęto zjeżdżalnię wodną zlokalizowaną na 
plaży w Łebie przy plaży B (zasilane wodą morską). Jakość wody na zjeżdżalni odpowiadała wyma-
ganiom sanitarnym.

JAKOŚĆ WÓD PODZIEMNYCH
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).

OCHRONA PRZYRODY
Powierzchnia miasta wynosi 1480 ha, z tego obszary objęte różnymi formami ochrony zajmu-

ją  653,4 ha, co stanowi 44,1% powierzchni miasta. W tym Słowiński Park Narodowy zajmuje po-
wierzchnię  353,7 ha (23,9% powierzchni miasta), rezerwat przyrody Mierzeja Sarbska – 299,7 ha 
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(20,2%). Na terenie miasta znajduję się 2 pomniki przyrody. Na terenie miasta Łeba o 4,7 ha wzro-
sła powierzchnia obszarów leśnych. 

ZMNIEJSZENIE ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA
W okresie sprawozdawczym nastąpiły przekroczenia poziomów dopuszczalnych, docelowych 

dla pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo(a)piranu do atmosfery.
Roczna ocena powietrza wykonana została w 9 strefach: aglomeracji trójmieskiej, mieście 

Słupsk, strefie bytowsko-chojnickiej, strefie kartusko-kościerskiej, strefie kwidzyńsko-tczewskiej, 
strefie lęborsko-słupskiej, strefie malborsko-sztumskiej, strefie pucko-wejherowskiej oraz w strefie 
pomorskiej. Reprezentatywnymi wynikami dla Miasta Łeba są pomiary dokonane dla całej strefy lę-
borsko-słupskiej. 

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

Tabela 14 Wyniki klasyfikacji strefy pod kątem ochrony zdrowia w 2009 

St
re

fa Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń dla obszaru całej strefy

SO2 NO2
PM 
2,5 PM10 C6H6 CO Pb As 

(PM10)
Cd 

(PM10)
Ni 

(PM10)
B/a/P 

(PM10)

O3

* **

2009 rok

Lę
bo

rs
ko

-
sł

up
sk

a

A A A A A A A A A A A b.d b.d.

2010 rok

po
m

or
sk

a

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

*Poziom docelowy
** poziom celu długoterminowego

klasa C – stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne powiększo-
ne o margines tolerancji, w przypadku gdy margines tolerancji nie jest określony – poziomy dopusz-
czalne 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 po-
ziomów docelowych oraz dla ozonu,
klasa D2 – stężenia ozonu przekraczają poziom celu długoterminowego.

Źródło: Raport o stanie środowiska w województwie pomorskim w 2009 r., WIOŚ
Ocena roczna jakości powietrza w województwie pomorskim w 2010 r.

Tabela 15 Wyniki klasyfikacji strefy pod kątem ochrony roślin w 2010 r.

strefa
Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń dla obszaru ca-

łej strefy
SO2 NOx O3
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Strefa lębor-
sko-słupska A A A

Źródło: Raport o stanie środowiska w województwie pomorskim w 2009 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. Wy-
jątkiem jest poziom benzo-a-pirenu i pyłu zawieszonego, które kwalifikują strefę do klasy C. 

Pod względem ochrony roślin strefę zakwalifikowano do klasy A, pod względem poziomu 
SO2, NOx i O3.

Na stan powietrza w strefie mają wpływ: komunikacja, indywidualne paleniska domowe – ni-
ska emisja, emisja z zakładów.

POPRAWA KLIMATU AKUSTYCZNEGO
W Programie nie wyznaczono wskaźnika określającego liczbę mieszkańców narażonych na 

hałas. W latach 2009-2010 nie prowadzono monitoringu hałasu na terenie miasta Łeba. Należy 
przyjąć, że po oddaniu do użytku nowej obwodnicy Łeby ruch w centrum miasta zmniejszy się, co 
pozytywnie wpłynie na poziom komfortu akustycznego.

Ocena     stopnia     realizacji     zadań     określonych     w     Programie  
W niniejszym opracowaniu przedstawiono zadania, które były realizowane w ramach Progra-

mu Ochrony Środowiska dla miasta Łeba w latach 2009-2010 r.
Do najważniejszych zrealizowanych zadań można zaliczyć:

• budowa Centrum Informacji Turystycznej – Bramy Kaszubskiego Pierścienia,
• tereny rekreacyjno – sportowe przy ul. Tysiąclecia w Łebie Etap II – mobilne lodowisko,
• budowa wodociągu i kanalizacji w ul. Bałtyckiej,
• budowa obwodnicy zachodniej Łeby,
• rewitalizacja historycznego centrum miasta Łeby poprzez przebudowę obszaru ulicy Kościusz-

ki.
Ponadto podjęto działania związane z ochroną obszarów cennych przyrodniczo i krajobrazo-

wo, oraz przedsięwzięcia związane z ochroną przeciwpowodziową. 
Drogą do racjonalnego gospodarowania środowiskiem i jego zasobami naturalnymi prowadzi 

przede wszystkim przez świadomość ekologiczną mieszkańców gminy. Dlatego należy kontynu-
ować i podejmować nowe działania mające na celu kształtowanie świadomości ekologicznej 
mieszkańców.

Zważając na założenia polityki energetycznej państwa, nadal podejmuje się zbyt mało dzia-
łań wspierających rozwój energetyki odnawialnej.

Nie zrealizowane w okresie sprawozdawczym zadania, należy traktować jako cele do dalszej 
realizacji.

Zalecenia:
1) utrzymanie monitoringu środowiska prowadzonego przez WIOŚ przynajmniej na do-

tychczasowym poziomie, 
2) rozszerzenie działań związanych z ochroną powierzchni ziemi, 
3) w dalszym ciągu niezbędne są działania przeciwpowodziowe,
4) podjęcie się promocji odnawialnych źródeł energii,
5) kontynuacja ochrony obszarów cennych przyrodniczo i krajobrazowo,
6) kontynuacja działań związanych z rozwojem infrastruktury technicznej,
7) kontynuacja przedsięwzięć zmierzających do podniesienia świadomości ekologicznej 

mieszkańców.
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