
1 
 

1. WSTĘP _______________________________________________________________ 2 

2. GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA _____________________________________ 3 

2.1 Współudział przy opracowywaniu programu ochrony przed powodzią  w obszarze 
zlewni rzeki Bierawki ___________________________________________________________ 3 

3. GOSPODARKA ODPADAMI _____________________________________________ 3 

3.1 Koordynacja działań związanych z gospodarką odpadami w Gminach Powiatu 
Gliwickiego ___________________________________________________________________ 3 

3.2 Prowadzenie działalności edukacyjnej obejmującej mieszkańców Powiatu Gliwickiego 
w zakresie selektywnej zbiórki odpadów i ograniczania ich powstawania ________________ 3 

3.3 Stworzenie bazy danych gospodarki odpadami na terenie Powiatu ________________ 4 

4. OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI I GLEB ________________________________ 4 

4.1 Rozwój infrastruktury technicznej terenów wiejskich ___________________________ 4 

4.2 Podnoszenie poziomu edukacji podstawą procesów restrukturyzacji  i rozwoju 
rolnictwa _____________________________________________________________________ 5 

4.3 Ochrona dziedzictwa kulturowego wsi _______________________________________ 5 

4.4 Poprawa stanu powierzchni ziemi poprzez rewitalizację rzek i zbiorników wodnych 
oraz rekultywację terenów zdegradowanych ________________________________________ 7 

5. OCHRONA POWIETRZA ________________________________________________ 7 

5.1 Termomodernizacja budynków uŜyteczności publicznej naleŜących do powiatu 
wraz z modernizacją systemów grzewczych. ________________________________________ 7 

5.2 Modernizacja systemu komunikacyjnego. Poprawa stanu technicznego dróg 
powiatowych. __________________________________________________________________ 8 

6. OCHRONA PRZED HAŁASEM __________________________________________ 12 

6.1 Modernizacja dróg powiatowych ___________________________________________ 12 

7. OCHRONA PRZYRODY ________________________________________________ 12 

7.1 Promocja własnych działań i inicjatyw proekologicznych o charakterze cyklicznym: 
„Powiatowe Dni Lasu”, „Wiosenna Akcja Sadzenia Drzew”, „Dzie ń Ziemi” (+konkursy 
towarzyszące) _________________________________________________________________ 12 

8. EDUKACJA EKOLOGICZNA ___________________________________________ 12 

8.1 Promocja własnych działań i inicjatyw proekologicznych o charakterze cyklicznym: 
„Powiatowe Dni Lasu”, „W iosenna Akcja Sadzenia Drzew”, „Dzień Ziemi” (+konkursy 
towarzyszące) _________________________________________________________________ 12 

8.2 Program pozaszkolnej edukacji ekologicznej dla młodzieŜy szkół ponadgimnazjalnych 
(ok. 10% stanu ilościowego młodzieŜy- ok. 500 osób na terenie Powiatu) – warsztaty i 
wycieczki ekologiczne __________________________________________________________ 13 

8.3 Promocja działań proekologicznych, wydawnictwa ekologiczne – z przeznaczeniem dla 
dorosłej części społeczności lokalnej. Informator o walorach przyrodniczych Powiatu 
Gliwickiego __________________________________________________________________ 13 

8.4 Edukacja ekologiczna realizowana przez jednostki organizacyjne Powiatu Gliwickiego
 15 



2 
 

 
1. WSTĘP 

 
 

Na wniosek Zarządu Powiatu Gliwickiego dnia 27 listopada 2003 r. Uchwałą 
Nr XIV/106/2003 Rada Powiatu Gliwickiego przyjęła „Powiatowy Program Ochrony 
Środowiska Powiatu Gliwickiego na lata 2003 – 2015”. 

Uchwałą NR VII/48/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 roku Rada Powiatu Gliwickiego przyjęła 
zaktualizowany  „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Gliwickiego na lata 2010-
2013” z uwzględnieniem perspektyw na lata 2014-2018” wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko. 

Uchwała została podjęta na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z póź. zm.) 
oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst 
jednolity Dz. U. z 2008r.  Nr 25 poz. 150 z późn. zm.).  

Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska organ wykonawczy powiatu 
sporządza raport, który przedstawia radzie powiatu.  

Poprzedni raport przedstawiono Radzie Powiatu Gliwickiego za lata 2006-2008.  
Niniejszy raport obejmuje lata 2009-2010. 
Przedstawione, w raporcie zagadnienia zostały określone dla poszczególnych działów 

tematycznych tj. gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami, ochrony ziemi i gleb, 
ochrony powietrza, ochrony przed hałasem, ochrony przyrody, edukacji ekologicznej. Są one 
analogiczne jak działy przedstawione w „Powiatowym Programie Ochrony Środowiska 
Powiatu Gliwickiego na lata 2003 – 2015”. 

W latach 2009-2010 w ramach realizacji postanowień „Powiatowego Programu Ochrony 
Środowiska dla Powiatu Gliwickiego na lata 2003-2015” zrealizowano je według 
przedstawionego poniŜej zestawienia.  
Bezpośredni nadzór nad realizacją poszczególnych zadań sprawowały merytoryczne wydziały 
Starostwa Powiatowego lub jednostki budŜetowe. 
W poniŜszym zestawieniu ujęte zostały wszystkie zadania (niezaleŜnie od źródła 
finansowania), których realizacja związana była z gospodarką odpadami, gospodarką wodno-
ściekową, ochroną powietrza, ochroną ziemi i gleb, ochroną przyrody, ochroną przed hałasem 
lub edukacją ekologiczną  
Dla celów sprawozdawczych zostały one opisane wg Programu Zarządzania Środowiskowego 
(załącznik nr 5 do Powiatowego Programu Ochrony Środowiska).  
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2. GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA  

2.1 Współudział przy opracowywaniu programu ochrony  przed powodzi ą  
w obszarze zlewni rzeki Bierawki 

 
Współudział przy opracowywaniu programu ochrony przed powodzią w obszarze zlewni 
rzeki Kłodnicy 
 
Kompetencje dotyczące programu ochrony przed powodzią w obszarze zlewni Górnej Odry 
przejął Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach oraz Regionalny Zarząd 
Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. 
Tutejszy Urząd realizuje swoje obowiązki poprzez bieŜące kontakty z w/w instytucjami.  
Ponadto Członkiem Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Górnej Odry został 
naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego 
w Gliwicach, który uczestniczy w posiedzeniach Rady.  
 
Koszty poniesione: bezkosztowo, w ramach bieŜącej działalności Wydziału Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa  
 

3. GOSPODARKA ODPADAMI  

3.1 Koordynacja działa ń związanych z gospodark ą odpadami w Gminach 
Powiatu Gliwickiego 

 
∗ W 2009 roku przy współpracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego 
zorganizowano dla pracowników urzędów gmin oraz podmiotów gospodarczych z branŜy 
usług komunalnych działających na terenie Powiatu Gliwickiego spotkanie szkoleniowo-
informacyjne pt. „ Gospodarka odpadami w powiecie gliwickim w perspektywie projektu 
aktualizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego”.  
 
W ramach bieŜącej działalności koordynowane są projekty udzielanie informacji dotyczących 
gospodarowania odpadami. 
 
Koszty poniesione: bezkosztowo, w ramach bieŜącej działalności Wydziału Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa  
 

3.2 Prowadzenie działalno ści edukacyjnej obejmuj ącej mieszka ńców Powiatu 
Gliwickiego w zakresie selektywnej zbiórki odpadów i ograniczania ich 
powstawania 

 
∗ Zarząd Powiatu Gliwickiego od roku 2000 podjął się organizacji corocznej akcji 
„Sprzątamy Powiat Gliwicki”, w której uczestniczą uczniowie powiatowych szkół 
ponadgimnazjalnych i pensjonariusze DPS-ów. Akcja prowadzona była w latach 2009-2010. 
(dokładniejsze dane znajdują się w pkt. 7.1. niniejszego Raportu) 
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∗ W 2010 roku z środków Powiatu Gliwickiego zakupiono dla Domu Pomocy 
Społecznej „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej pojemniki na odpady komunalne i odpady 
zbierane w sposób selektywny.  
 
Koszty poniesione: 4775,08 zł  
 

3.3 Stworzenie bazy danych gospodarki odpadami na t erenie Powiatu 
 
∗ W latach 2009-2010 ramach realizacji zadania opracowano wykazy: 

−−−− podmiotów posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie 
usuwania azbestu z terenu Powiatu Gliwickiego,  

−−−− podmiotów posiadających zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie 
zbierania i transportu odpadów (złomu) wydane przez Starostę Powiatu Gliwickiego. 

 
∗ W latach 2009-2010 na wniosek podmiotów zewnętrznych udostępniane były 
informacje o środowisku i jego ochronie, co zwiększa ich świadomość o wielkości i rodzajach 
działalności gospodarczej związanej m.in. z gospodarką odpadami.  
 
∗ W latach 2009-2010 w ramach systemu kontroli opłat prowadzona była bieŜąca 
ewidencja podmiotów posiadających pozwolenia na wprowadzanie zanieczyszczeń do 
środowiska, które działają na terenie powiatu gliwickiego. Informacje te były następnie 
przekazywane Marszałkowi Województwa Śląskiego.  

Dzięki podjętym działaniom nastąpiło zwiększenie ściągalności opłat 
środowiskowych, które zasilają budŜet funduszów ochrony środowiska i gospodarki wodnej.  
 
Koszty poniesione: bezkosztowo, w ramach bieŜącej działalności Wydziału Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa  
 
 

4. OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI I GLEB  

4.1 Rozwój infrastruktury technicznej terenów wiejs kich 
 
∗ W 2009 roku ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej sfinansowano zadanie pod nazwą „Kompleksowa modernizacja oczyszczalni ścieków 
typu  Miniblok znajdującej się przy Domu Pomocy Społecznej „Zameczek” w Kuźni 
Nieborowskiej” – Dom Pomocy  Społecznej „Zameczek”  
 
Koszty poniesione: 61 000,00 zł. (PFOŚiGW)  
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4.2 Podnoszenie poziomu edukacji podstaw ą procesów restrukturyzacji 
 i rozwoju rolnictwa 

 
∗ W 2009 roku wraz z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz 
Ośrodkiem Dworactwa Rolniczego zorganizowano spotkanie nt. „Wymogów wzajemnej 
zgodności oraz zmian w wypełnianiu wniosków o płatności bezpośrednie w 2009 roku”. 
Szkolenie przyczyniło się do podniesienia wiedzy rolników w zakresie wypełniania 
wniosków o dopłaty bezpośrednie.  
 
∗ W 2009 roku przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego 
Wydział Terenów Wiejskich zorganizowano spotkanie pt.: Podstawowe usługi dla gospodarki 
i ludności wiejskiej” w ramach PROW na lata 2007-2013. celem spotkania było omówienie 
sposobu wypełniania wniosku w oparciu o rozporządzenie Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi 
z dnia 1 kwietnia 2008roku „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.   
∗ W 2010 roku wraz z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz 
Ośrodkiem Dworactwa Rolniczego zorganizowano szkolenie nt. „Nowe normy dobrej kultury 
rolnej zgodnej z ochroną środowiska, wymogów wzajemnej zgodności oraz zmian 
w wypełnianiu wniosków o płatności bezpośrednie w 2010 roku”. Celem szkolenia było 
omówienie zakresu działania, zakresu pomocy finansowej, warunków ubiegania się o pomoc 
finansową w ramach programów rolnośrodowiskowych. Szkolenie przyczyniło się do 
podniesienia wiedzy rolników w zakresie wypełniania wniosków o dopłaty bezpośrednie.  
∗ W 2010 roku z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz 
z Powiatowym Zespołem Doradców Rolniczych w Gliwicach zorganizowano spotkanie nt.: 
„RóŜnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”. Celem spotkania było omówienie 
zakresu działania, zakresu pomocy finansowej, warunków ubiegania się o pomoc finansową 
w ramach działania „RóŜnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.  
 
Koszty poniesione: bezkosztowo, w ramach bieŜącej działalności Wydziału Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa  
 

4.3 Ochrona dziedzictwa kulturowego wsi 
 
∗ W 2003 roku uruchomiony został system wsparcia finansowego w postaci corocznego 
konkursu „Sołectwo Przyjazne Środowisku”. Adresatami konkursu są  sołectwa powiatu 
gliwickiego. 
Realizacja konkursu „Sołectwo Przyjazne Środowisku” finansowana była ze środków 
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Celem konkursu jest 
promowanie sołectw przyjaznych środowisku, podejmujących działania na rzecz jego 
ochrony, promocja innowacyjnych i oryginalnych, ekologicznych przedsięwzięć lokalnych, 
mogących mieć wpływ na poprawę stanu środowiska naturalnego, a takŜe ukazanie 
róŜnorodności działań na rzecz ochrony środowiska podejmowanych przez sołectwo.  
W 2009 roku w konkursie udział wzięło 37 sołectw z terenu Powiatu Gliwickiego.  
 
Koszy poniesione: 25 153,42 zł  
 
∗ W 2009 roku wraz ze Śląskim Urzędem Marszałkowskim oraz Agencją 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zorganizowano konferencję w związku 
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z planowanym rozpoczęciem naboru wniosków dla działania „Odnowa i rozwój wsi” 
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013”. 
Celem konferencji było omówienie warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej 
w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013 oraz zasady wypełniania wniosków. W trakcie spotkania 
omówiono działania realizowane przez Agencje Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 
ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.   
Koszty poniesione: bezkosztowo, w ramach bieŜącej działalności Wydziału Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa  
∗ Cele związane z ochroną dziedzictwa kulturowego wsi realizowane są poprzez  
uczestnictwo w fundacji LGD „Spichlerz Górnego Śląska”. 
W latach 2009-2010 w organach Fundacji LGD „Spichlerz Górnego Śląska” zasiadało łącznie 
18 osób z terenu powiatu gliwickiego, w tym: 3 osoby w Zarządzie Fundacji, 14 osób 
w Radzie Fundacji i 1 osoba w Komisji Rewizyjnej.  
W omawianym okresie LGD podejmowała szereg inicjatyw mających na celu m.in. 
:aktywizację mieszkańców, przygotowanie ich do pozyskiwania środków na realizację 
powziętych działań (w szczególności w ramach następujących działań: małe projekty, odnowa 
i rozwój wsi, tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, róŜnicowanie w kierunku działalności 
nierolniczej), a takŜe rozpowszechnianie wiedzy nt. dziedzictwa kulturowego 
i przyrodniczego obszaru.  
Wśród działań, o których mowa wyŜej, moŜna wymienić m.in. następujące:  

• organizacja imprez „Święto Lasu” i „Wielki Festyn Ziół”, które promują gminy 
i atrakcje SGŚ, oraz lokalnych rękodzielników i pszczelarzy;  

• przyznawanie podmiotom z terenu SGŚ tytułu „Gwiazdy Spichlerza” (tytuł ten ma na 
celu promocję produktów i usług z zakresu: kultury i obsługi imprez, turystyki, 
gastronomii i noclegów, rękodzieła i rzemiosła);  

• organizacja kampanii informacyjnej oraz doradztwa w zakresie pozyskiwania środków 
w ramach  małych projektów, odnowy i rozwoju wsi, tworzenia i rozwoju 
mikroprzedsiębiorstw, róŜnicowania w kierunku działalności nierolniczej;  

• organizacja konkursu „Godomy po naszymu” oraz zajęć „Śląskie bery dla dzieci”, 
których celem jest kultywowanie dziedzictwa kulturowego i edukacja regionalna; 

• wydanie przewodnika „Na szlakach Spichlerza Górnego Śląska” zawierającego 
informacje o przyrodzie, historii, zabytkach i szczególnych miejscach na terenie SGŚ;  

• organizacja szkolenia nt. rejestracji produktów regionalnych.  
 
Ponadto w 2009 r. Fundacja po raz pierwszy w swej działalności ogłosiła konkursy grantowe 
w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. Konkursy te są ogłaszane w ramach działań:  
małe projekty, odnowa i rozwój wsi, tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, róŜnicowanie 
w kierunku działalności nierolniczej.  
W omawianym okresie ogłoszono: 3 nabory wniosków w ramach małych projektów, 2 nabory 
w ramach odnowy i rozwoju wsi, 3 nabory w ramach tworzenia i rozwoju 
mikroprzedsiębiorstw  oraz 3 nabory w ramach róŜnicowania w kierunku działalności 
nierolniczej. Łącznie (w ramach wszystkich naborów) Rada Fundacji dokonała oceny ponad 
150 złoŜonych wniosków pod kątem zgodności z celami zawartymi w Lokalnej Strategii 
Rozwoju i oraz lokalnymi kryteriami wyboru operacji.    
 
Koszty poniesione: bezkosztowo, w ramach bieŜącej działalności Wydziału Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa  
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4.4 Poprawa stanu powierzchni ziemi poprzez rewital izację rzek i zbiorników 
wodnych oraz rekultywacj ę terenów zdegradowanych 

 
∗ BieŜąca działalność administracyjna związana z wydawaniem decyzji ws. rekultywacji  
 
∗ W 2009 roku zlecono Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Gliwicach wykonanie 
rozpoznania stanu zanieczyszczenia gleb i roślin metalami cięŜkimi na gruntach rolnych na 
terenie gmin Pilchowice i Rudziniec. Celem zadania była ocena przydatności terenów 
istotnych dla mieszkańców powiatu.  Łącznie pobrano 115 próbek gleby i 23 próbki materiału 
roślinnego celem określenia w nich wytypowanych składników. 
Koszty poniesione:   42 239,50 zł 
PFOŚiGW    22 239,50 zł 
dofinansowanie FOGR  20 000, 00 zł 
 
∗ W 2010 roku zlecono Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Gliwicach wykonanie 
rozpoznania stanu zanieczyszczenia gleb i roślin metalami cięŜkimi na gruntach rolnych na 
terenie gmin Sośnicowice i Wielowieś. Celem zadania była ocena przydatności terenów 
istotnych dla mieszkańców powiatu.  Łącznie pobrano 116  próbek gleby i 38 próbki 
materiału roślinnego celem określenia w nich wytypowanych składników.  
Koszty poniesione (budŜet Powiatu):  43 868,00 zł 
 
Zadania słuŜą ocenie stopnia i poziomu degradacji gruntów.  
 

5. OCHRONA POWIETRZA 
 

5.1 Termomodernizacja budynków u Ŝyteczno ści publicznej nale Ŝących do 
powiatu wraz z modernizacj ą systemów grzewczych. 

 
W ramach realizacji zadania w latach 2009-2010 działaniami termomodernizacyjnymi objęto 
budynek Zespołu Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie, Szpitala Powiatowego 
w Pyskowicach.  
Celem termomodernizacji budynków uŜyteczności publicznej jest ograniczenie zuŜycia 
energii cieplnej, ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza i poprawa estetyki 
docieplonych budynków. 
 
 
∗∗∗∗ Zespół Szkół im. I.J. Paderewskiego przy ul. Szpitalnej 25 w Knurowie  
W ramach przedmiotowego zadania w latach 2009-2010 sporządzona została dokumentacja 
projektowa termomodernizacji a takŜe zrealizowano docieplenie przegród budowlanych 
budynków szkoły, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizację wewnętrznej 
instalacji c.o. 
Wysokość wydatków poniesionych na realizację przedmiotowego zadania w latach 2009-
2010 wyniosła ogółem 1 607 486,62 zł, w tym kwota uzyskanego dofinansowania ze środków 
WFOŚiGW w Katowicach: 59 891 zł (dotacja), 683 428 zł (poŜyczka) oraz 305 838 zł (suma 
uzyskanych umorzeń poŜyczek zaciągniętych w roku 2007). 
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∗∗∗∗ Szpital Powiatowy przy ul. Szpitalnej 2 w Pyskowicach  
Przedmiotowe zadanie realizowano w latach 2006-2009. 
W roku 2009 zrealizowano docieplenie stropodachu, docieplenie ścian zewnętrznych 
północnej i wschodniej oraz docieplenie ścian atrialnych budynku szpitala. Tym samym 
zakończono realizację tego zadania. Wysokość poniesionych wydatków na roboty budowlane 
w przedmiotowym zadaniu  w roku 2009 wyniosła ogółem 356 507 zł.  
Łączna wartość wydatków poniesionych na realizację przedmiotowego zadania w latach 
2006-2009 wyniosła 1 036 881,87 zł w tym kwota 359 175 zł stanowiła dofinansowanie 
zadania w formie poŜyczki ze środków WFOŚiGW w Katowicach (dofinansowanie 
wykorzystano w latach 2007-2008). 
 
∗∗∗∗ W roku 2010 rozpoczęto realizację zadania „ Termomodernizacja budynku Starego 
Szpitala w Pyskowicach”. W ramach tego zadania w roku 2010 sporządzono audyt 
energetyczny obiektu oraz, na jego podstawie, dokumentację projektową wymiany stolarki 
okiennej i drzwiowej, ocieplenia przegród budowlanych oraz modernizacji wewnętrznej 
instalacji c.o.   
Suma wydatków w roku 2010 wyniosła 28 060 zł. 
W wyniku rozstrzygniętego postępowania przetargowego dotyczącego przedmiotowego 
zadania w dniu 30.12.2010 roku zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych w zakresie 
wymiany stolarki okiennej i drzwiowej oraz ocieplenia przegród budowlanych. Wartość 
umowy wynosi 195 702,65 zł. Termin realizacji określono na dzień 30.04.2011 r. 
 

5.2 Modernizacja systemu komunikacyjnego. Poprawa s tanu technicznego 
dróg powiatowych. 

 
Dla realizacji zadania Zarząd Dróg Powiatowych wykonał wspólnie z gminami powiatu 
w latach 2009-2010 poniŜej wymienione inwestycje. Powiększyły one wartość 
poszczególnych składników majątku trwałego administrowanego przez jednostkę.  
Realizacja zadania wpłynęła na poprawę płynności ruchu, ograniczenie emisji spalin, 
bezpieczeństwo na drogach oraz obniŜenie poziomu hałasu.   
 
- w Gm. Gierałtowice 

• remont nawierzchni DP 2908S ul. Korfantego w Gierałtowicach, 
• remont ulicy Szkolnej w Chudowie DP Nr 2910S  
• opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na budowę chodnika przy drodze 

powiatowej nr 2910S ul. Szkolna w Chudowie, 
• remont cząstkowy nawierzchni drogi powiatowej nr 2909S ul. Zabrska w Paniówkach, 
 
Koszty poniesione: 
gmina ok. 142 282 zł 
ZDP ok. 480 994 zł 
 
- w Gm. Knurów  

• Dokumentacja przebudowy skrzyŜowania DP Nr 2981S ul. 1 Maja i 2982S ul. Wilsona 
w Knurowie, 
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• Dokumentacja projektowa na przebudowę sygnalizacji świetlnej na skrzyŜowaniu ulic: 
Szpitalna – Wilsona w Knurowie  

• Przebudowa istniejącej sygnalizacji świetlnej na skrzyŜowaniu ulic: Szpitalna-Wilsona 
w Knurowie  

• Remont odcinka chodnika przy DP Nr 2982S ul. Wilsona w Knurowie, 
• Remont odcinka chodnika przy DP nr 2980 S ul. Aleja Piastów w Knurowie, 
• Remont chodnika przy DP Nr 2982 S ul. Michalskiego w Knurowie  
• Remont chodnika przy DP NR 2982S ul. Wilsona w Knurowie na odcinku od 

ul. Szpitalnej do ul. Ogana  
• Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na jezdni DP Nr 2982S ul. Szpitalna w Knurowie  
• Roboty montazowe i remontowe na moście w ciagu drogi powiatowej nr 2982S 

ul. Michalskiego w Knurowie  
 
Koszty poniesione: 
gmina ok. 177 296 zł 
ZDP ok. 344 591 zł 
 
- w Gm. Pilchowice  

• Budowa chodnika w ciągu DP Nr 2926S – ul. Głowna w Nieborowicach – od km 1 
+145 do km 1+545  

• Budowa chodnika przy DP Nr 2930S ul. K. Miarki w Wilczy –etap I, 
• Opracowanie operatu hydrologiczno-hydraulicznego dla ustalenia światła 

przewidzianego do przebudowy mostu drogowego na rzece Bierawka w km 28+700 
w ciągu DP 2925S Smolnica-Pilchowice w m Leboszowice, 

• Remont nawierzchni DP Nr 2929S ul. Dolna Wieś w Pilchowicach, 

• Budowa chodnika w ciągu DP Nr 2930S ul. Karola Miarki w Wilczy – etap II  

• roboty remontowe w ciągu drogi powiatowej ul. Olchowa w śernicy  

 
Koszty poniesione: 
gmina ok. 625 582 zł 
ZDP ok. 776 858 zł 
 

- w. Gm. Pyskowice  

• Remont nawierzchni DP Nr 2905S ul. Wyzwolenia w Pyskowicach, 

• Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej „Budowa parkingu przy DP 
nr 2905S ul. Wyzwolenia w miejscowości Pyskowice”, 

• Budowa parkingu przy DP Nr 2905S ul. Wyzwolenia w miejscowości Pyskowice  

• Opracowanie dokumentacji dla zadania „Przebudowa skrzyŜowania drogi powiatowej 
nr 2905S ul. Gliwicka, ul. Wyzwolenia z droga gminna ul. Kard. Wyszyńskiego 
w Pyskowicach”,  

• Remont chodnika w ciągu DP nr 2985S ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach  
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• wykonanie udroŜnienia rowu przydroŜnego wraz ze ścinką poboczy oraz remont 
przepustu w ciagu DP Nr 2905S ul. Wyzwolenia w Pyskowicach  

 
Koszty poniesione: 
gmina ok. 202 914 zł 
ZDP ok. 412 117 zł 
 

- w Gm. Rudziniec  

• Budowa chodnika przy DP Nr 2915S ul. Gliwicka w Kleszczowie od km 4+940 do km 
5+111, 

• Budowa chodnika przy DP Nr 2918S w Rudzińcu – II etap,  

• Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy mostu JNI01015126 
w ciągu DP Nr 2941S nad Kanałem Gliwickim w Pławniowicach w celu przywrócenia 
nośności obiektu  

• Remont DP Nr 2942 S Rudziniec–Bojszów-Łącza na odcinku o długości ok. 800 mb, 

• Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2915S ul. Osiedleńcza w Kleszczowie, 

• Budowa chodnika przy DP Nr 2918S ul. Gliwicka w Rudzińcu, 

• Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową przy DP Nr 2918S ul. Gliwicka oraz 
Nr 2940S ul. Leśna w Rudzińcu  

• Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy DP Nr 2944S 
Rzeczyce-Taciszów wraz z budową chodnika przy ul. Wiejskiej w Rzeczycach 

• remont chodnika wzdłuŜ drogi powiatowej nr 2918 S ul. Szkolna w Chechle  

• wykonanie remontu nawierzchni i odwodnienia DP Nr 2969S ul. Piękna 
w miejscowości Chechło  

• naprawa uszkodzonej skarpy oraz jej odwodnienia w ciągu DP Nr 2940S ul. Gliwicka 
w Pławniowicach.  

• udroŜnienie rowu przydroŜnego wraz ze scinką poboczy oraz remont przepustu na DP 
nr 2940S ul. Gliwicka w Pławniowicach  

 
Koszty poniesione: 
gmina ok. 372 541 zł 
ZDP ok. 949 255 zł 
 
- w Gm. Sośnicowice  

• Budowa chodnika w ciągu DP Nr 2991S ul. Łabędzka w Łanach Wielkich –I etap  

• Remont nawierzchni DP Nr 2916Sul Wiejska w Solnicy, 

• Przebudowa drogi powiatowej nr 2291S wraz z budową chodnika i kanalizacji 
deszczowej na odcinku Sośnicowice-Łany Wielkie  

 



11 
 

Koszty poniesione: 
gmina ok. 543 659 zł 
ZDP ok. 650 483 zł 
NPPDL 785230 zł 
 
- w Gm. Toszek 

• Budowa chodnika prz DP Nr 2947S ul. Kolejowa w Kotulinie –etap V, 
• Remont mostu betonowego w m. Wilkowiczki DP Nr 2950S, 
• Remont nawierzchni DP Nr 2964S w m. Kotliszowice 
• Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika przy DP Nr 2913S ul. Wiejska oraz ul. 

Pniowska w Paczynie,  
• Budowa chodnika i odprowadzenie wód deszczowych przy DP Nr 2947S ulica 

Kolejowa w Kotulinie –etap V, 
• Remont mostu drogowego w ciągu DP Nr 2913S w miejscowości Paczyna     
 
Koszty poniesione: 
gmina ok. 101 477 zł  
ZDP ok. 504 829 zł 
 

- w Gm. Wielowieś  

• Projekt wykonawczy przebudowy skrzyŜowania w Dąbrówce, 
• Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej przy ul. Wolnej w Wielowsi wraz 

z remontem nawierzchni w ciągu DP Nr 2955S,  
• Naprawa przepustu w ciągu DP Nr 2955 S ul. Wolna w Wielowsi, 
• Remont nawierzchni DP Nr 2953S w m. Świbie  

• Remont nawierzchni DP Nr 2902S m. Kotków, 

• Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizacje zadania „Budowa 
chodnika wraz z zarurowaniem rowu przy drodze powiatowej nr 2958S w miejscowości 
Wiśnicze 

• Budowa chodnika wraz z zarurowaniem rowu przy drodze powiatowej nr 2958S  
w miejscowości Wiśnicze, 

• Remont nawierzchni DP Nr 2956S w miejscowości Radonia, 

• Remont chodnika przy DP Nr 2902S ul. Młyńska w Wielowsi  

• remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2951S w miejscowości Kieleczka  

• odtworzenie rowu przydroŜnego wraz ze ścianką pobocza oraz remont zjazdów do pół 
w ciągu drogi powiatowej nr 2953 S Radonie –Świbie  

• wykonanie zarurowania rowu przydroŜnego w ciagu drogi powiatowej nr 2912S  
w miejscowości Sarnów, 

 

Koszty poniesione: 
gmina ok. 242 886 zł  
ZDP ok. 1 301 199 zł 
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6. OCHRONA PRZED HAŁASEM 

6.1 Modernizacja dróg powiatowych 
 
Cele związane z poprawą klimatu akustycznego na terenie powiatu osiągane są poprzez 
modernizację systemu komunikacyjnego i poprawę stanu dróg. O działaniach tych mowa 
szerzej we wcześniej omówionym dziale OCHRONA POWIETRZA. 

 
 

7. OCHRONA PRZYRODY 

7.1 Promocja własnych działa ń i inicjatyw proekologicznych o charakterze 
cyklicznym: „Powiatowe Dni Lasu”, „Wiosenna Akcja S adzenia Drzew”, 
„Dzie ń Ziemi” (+konkursy towarzysz ące) 

 
∗ W ramach zadania Zarząd Powiatu Gliwickiego od roku 2000 podjął się organizacji 
corocznej akcji „Sprzątamy Powiat Gliwicki”, w której uczestniczą uczniowie powiatowych 
szkół ponadgimnazjalnych i pensjonariusze DPS-ów. Akcja prowadzona była w latach 2009-
2010.  
Organizacja akcji przyczyniła się do podniesienia świadomości ekologicznej mieszkańców 
powiatu i do poprawy stanu środowiska naturalnego. W czasie realizacji akcji usunięto 
odpady z terenów rekreacyjnych, atrakcyjnych turystycznie i przyrodniczo oraz z terenów 
parków i skwerów znajdujących się przy obiektach jednostek budŜetowych biorących udział 
w akcji. 
 
Koszty poniesione za lata 2009-2010: 15303,35 zł (PFOŚiGW , budŜet powiatu)  
 
∗ Cele związane z promocją działań własnych osiągane są poprzez realizację konkursu 
„Sołectwo Przyjazne Środowisku”, o którym mowa szerzej we wcześniej omówionym 
punkcie Ochrona dziedzictwa kulturowego 
 
 

8. EDUKACJA EKOLOGICZNA 

8.1 Promocja własnych działa ń i inicjatyw proekologicznych o charakterze 
cyklicznym: „Powiatowe Dni Lasu”, „Wiosenna Akcja S adzenia Drzew”, 
„Dzie ń Ziemi” (+konkursy towarzysz ące) 

 
∗ Cele związane z promocją działań własnych osiągane są poprzez realizację konkursu 
„Sprzątamy Powiat Gliwicki”, o którym mowa szerzej we wcześniej omówionym punkcie 
Ochrona przyrody.  
 
∗ Cele związane z promocją działań własnych osiągane są poprzez realizację konkursu 
„Sołectwo Przyjazne Środowisku”, o którym mowa szerzej we wcześniej omówionym 
punkcie Ochrona dziedzictwa kulturowego 
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8.2 Program pozaszkolnej edukacji ekologicznej dla młodzie Ŝy szkół 
ponadgimnazjalnych (ok. 10% stanu ilo ściowego młodzie Ŝy- ok. 500 osób 
na terenie Powiatu) – warsztaty i wycieczki ekologi czne 

 
∗ W 2009 roku z środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej dofinansowano zadanie pn.: „Wycieczka po powiecie gliwickim promująca walory 
przyrodnicze i krajobrazowe powiatu gliwickiego, jako nagroda za udział w Konkursie 
Wiedzy o Powiecie Gliwickim 2009”. Program wycieczki obejmował wizytę na Składowisku 
Odpadów Komunalnych KOMART w Knurowie, spacer leśną ścieŜką edukacyjno-
przyrodniczą, zwiedzanie Pałacu w Pławniowicach oraz zamku w Chudowie. Celem zadania 
było upowszechnienie wiedzy i edukacji ekologicznej uczniów klas szóstych szkół 
powiatowych z terenu powiatu gliwickiego.  
 
Koszty poniesione: 3 000,00 zł (PFOŚiGW) 
 
∗  W 2010 roku zorganizowano wycieczkę po powiecie gliwickim promującą walory 
przyrodnicze i krajobrazowe powiatu gliwickiego, jako nagrodę za udział w Konkursie 
Wiedzy o Powiecie Gliwickim 2010. Program wycieczki obejmował spacer leśną ścieŜką 
edukacyjno-przyrodniczą „Las Dąbrowa”, wizytę w Gospodarstwie Agroturystycznym 
„Ranczo” w Bargłówce. Celem zadania było upowszechnienie wiedzy i edukacji ekologicznej 
uczniów klas szóstych szkół powiatowych z terenu powiatu gliwickiego.  
 
Koszty poniesione: 2 578,00 zł (budŜet powiatu) 
 
 
Dzięki realizacji zadań podniesiono świadomość ekologiczną mieszkańców, zwłaszcza dzieci 
i młodzieŜy oraz stworzono warunki do lepszego poznawania walorów przyrodniczo-
krajobrazowych wybranych terenów powiatu.  
 

8.3 Promocja działa ń proekologicznych, wydawnictwa ekologiczne – z 
przeznaczeniem dla dorosłej cz ęści społeczno ści lokalnej. Informator o 
walorach przyrodniczych Powiatu Gliwickiego 

 
∗ W 2009 roku z środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w ramach zadania „Dziedzictwo przyrodnicze Ziemi Gliwickiej” – edukacja 
i propagowanie elementów przyrody nieoŜywionej oraz historii geologicznej ziemi Powiatu 
Gliwickiego poprzez działania promocyjne wydano materiały edukacyjne z serii 
„Z geologicznych dziejów powiatu gliwickiego” m.in.: broszury: „Mamut Wielki”, 
„NosoroŜec włochaty”, „Wapienie Triasu" i „Lasy Karbonu”, materiały z wizerunkiem 
mamuta :koszulki, torby lniane, breloczki itp. Cel zadania było przekazanie mieszkańcom 
oraz osobą odwiedzającym powiat informacji o występowaniu na terenach obecnego powiatu 
gliwickiego ciekawych gatunków fauny (mamut wielki, nosoroŜec włochaty) i flory (flora 
karbońska i skamieniałości triasowe).   
 
Koszty poniesione: 3 000,00 zł (PFOŚiGW)  
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∗ W 2009 roku w ramach zadania „Upowszechnianie walorów przyrodniczo-leśnych 
Powiatu Gliwickiego” wydano albumu pt. „O czym szumią knieje, czyli historia w lesie 
zapisana”. Celem zadania było przybliŜenie mieszkańcom i odwiedzającym powiat informacji 
nt. przyrody na terenie powiatu gliwickiego. W albumie przedstawiono m.in. charakterystykę 
lasów, opisano rezerwaty przyrody, leśne ścieŜki edukacyjno-przyrodnicze na terenie powiatu 
gliwickiego.  
 
Koszty poniesione:  40 000,00 zł 
PFOŚiGW   20 000,00 zł 
WFOŚiGW  20 000,00 zł 
 
∗ W 2009 roku w ramach zadania „Upowszechnianie walorów przyrodniczych gminy 
Wielowieś” z środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
dofinansowano wydanie albumu „Wielowieś - z szumem wiatru, śladami historii”. Celem 
albumu było przedstawienie przyrody i historii gminy Wielowieś.  
Koszty poniesione: 
dofinansowanie z PFOŚiGW  6 450,00 zł   
 
∗ W 2010 roku w ramach zadania „Przyroda oŜywiona i nieoŜywiona Powiatu 
Gliwickiego edukacja i propagowanie elementów przyrody oŜywionej i nieoŜywionej Powiatu 
Gliwickiego poprzez działania promocyjne” dodrukowano: broszury w cyklu „Z kart 
geologicznej historii powiatu gliwickiego”, album „Parki i dwory Powiatu Gliwickiego” 
wykonano materiały promocyjne z wizerunkiem mamuta. Celem zadania było 
upowszechnienie wiedzy mieszkańców powiatu gliwickiego oraz osób odwiedzających 
powiat na temat walorów przyrodniczych i zabytków krajobrazu powiatu gliwickiego oraz 
popularyzacja walorów przyrody nieoŜywionej powiatu gliwickiego.  
Koszty poniesione: 29 963,00 zł (budŜet powiatu)  
 
∗ W 2010 roku podpisano list intencyjny pomiędzy reprezentantami Powiatu 
Gliwickiego i Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, dotyczący współpracy  w celu 
rozwijania w powiecie gliwickim edukacji geologicznej i ekologicznej promującej nauki 
o ziemi oraz walory przyrody nieoŜywionej.  
Koszty poniesione: bezkosztowo, w ramach bieŜącej działalności Wydziału Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa  
 
W 2010 roku w ramach zadania „Wykonanie geopunktu, rekonstrukcji megafauny 
plejstoceńskiej na terenie Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach” m.in. 
zakupiono dwie makiety zwierząt plejstoceńskich naturalnej wielkości mamuta wielkiego 
i nosoroŜca włochatego, dwie gabloty informacyjne, wykonano projekt zagospodarowania 
terenu, dokumentację kosztorysową, roboty budowlane polegające na zagospodarowaniu 
terenu. Celem zadania było przybliŜenie mieszkańcom i odwiedzającym powiat informacji nt. 
geologii i przyrody  oŜywionej i nieoŜywionej na terenie powiatu gliwickiego. 
 
Koszty poniesione:  
PFOŚiGW 129 622,44 zł  
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8.4 Edukacja ekologiczna realizowana przez jednostk i organizacyjne Powiatu 
Gliwickiego                                                                       

 
Zespół Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie 
 
� udział w konkursach ekologicznych „Świat roślin i zwierząt oraz chemia a ekologia 

organizowanych przez Pałac MłodzieŜy w Katowicach 
 
� Wykonanie prac badawczych z ekologii na Olimpiadę Biologiczną  
• „Wpływ warunków siedliskowych na rozmieszczenie i rozwój kotewki orzecha wodnego 

na terenie stawów w Kuźni Nieborowskiej”  
• „BioróŜnorodność zbiorników wodnych Knurowa i okolic”  
• „Wpływ soli NaCl wykorzystywanej do odladzania chodników i jezdni na trawę”  
• „Wpływ zasolonych wód kopalnianych na wzrost i rozwój pieprzycy siewnej” 
 
� Zbiórka zuŜytych baterii - współpraca z organizacja odzysku REBA  
� Zbiórka zuŜytych tonerów – współpraca z DRUK-SERWIS  
� organizacja I Przyrodniczego Konkursu Powiatu Gliwickiego dla uczniów technikum 

powiatu gliwickiego 
� Wyjazdy terenowe 
• „Obserwacje płazów w okresie godowym” – współpraca z pracownikami naukowymi 

Uniwersytetu Śląskiego  
� Wycieczki edukacyjno-ekologiczne: 
• „Wrocławskie Ogrody” – zwiedzanie ogrodu botanicznego, zoologicznego oraz Muzeum 

Przyrodniczego we Wrocławiu 
• zwiedzanie wystawy „Nasza Ziemia” oraz Muzeum Ewolucjonizmu w Warszawie  
� Prowadzenie zajęć koła ekologicznego  
 
Zadania realizowane były przy pomocy środków własnych, Rady Rodziców oraz środków 
finansowych pozyskanych z projektu „Michał Anioł)  
 
Zespół Szkół im Marii Konopnickiej w Pyskowicach ul. Kard .S. Wyszyńskiego 37  
 
� Współpraca  z organizacjami ekologicznymi i przyrodniczymi  
• Liga Ochrony Przyrody  
− Pozyskanie materiałów edukacyjnych m.in. tablice edukacyjne „Rośliny chronione”, 

„Zwierzęta chronione”,  
− udział nauczyciela biologii w konferencji w Białowieskim Parku Narodowym – wrzesień 

2009r. 
• Fundacja Ekologiczna „SILESIA” w Katowicach  
− dotacja w kwocie 3000 zł na zakup drzew i krzewów ozdobnych w ramach akcji „Posadź 

swoje drzewko”. w akcji wzięło udział 25 osób , posadzono 37 styk drzew i 120 sztuk 
krzewów.  

� udział w konkursie ekologicznym „Znaczenie wody w przyrodzie”  
� Organizacja lekcji dla gimnazjalistów z Pyskowic, Wielowsi i Toszka „ Cenne 

wykopaliska z Pyskowic”. 
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Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie  
 
� udział w warsztatach ekologicznych pt. „Tajemnie lasu” realizowany podczas wycieczki 

w Rycerce,  
� zbiórka plastikowych nakrętek, 
� wyjazd młodzieŜy na ścieŜkę do Rachowic, 
� zorganizowanie Powiatowego Konkursu Przyrodniczego dla uczniów technikum szkół 

Powiatu gliwickiego pod hasłem „Woda  


