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1. ΩΣΤ∀Π

1.1. Ποδσταωα πραωνα οπραχοωανια
Υσταωα Πραωο οχηρονψ ∀ροδοωισκα ζ δνια 27 κωιετνια 2001 ω αρτ. 17 ω χελυ ρεαλιζαχϕι
ζα∋ο(ε∗ πολιτψκι εκολογιχζνεϕ πα∗στωα οβλιγυϕε οργαν ωψκοναωχζψ γµινψ δο σπορζ&δζενια
γµιννεγο προγραµυ οχηρονψ ∀ροδοωισκα.

1.2. Κονχεπχϕα προγραµυ οχηρονψ #ροδοωισκα
Προγραµ οχηρονψ ∀ροδοωισκα πρζψγοτοωανψ ζοστα∋ ω οπαρχιυ ο ζα∋ο(ενια ζαωαρτε ω
ναστ)πυϕ&χψχη δοκυµενταχη:
!∀ Υσταωα Πραωο οχηρονψ ∀ροδοωισκα ζ δνια 27 κωιετνια 2001 ρ.;
!∀ Πολιτψκα εκολογιχζνα πα∗στωα να λατα 2003−2006 ζ υωζγλ)δνιενιεµ περσπεκτψωψ
να λατα 2007  2010;
!∀ Πολιτψκα εκολογιχζνα πα∗στωα να λατα 2007−2010 ζ υωζγλ)δνιενιεµ περσπεκτψωψ
να λατα 2011  2014;
!∀ Ωψτψχζνε σπορζ&δζανια προγραµ⌠ω οχηρονψ ∀ροδοωισκα να σζχζεβλυ ρεγιοναλνψµ ι
λοκαλνψµ οπραχοωανε πρζεζ Μινιστερστωο %ροδοωισκα.
Ζγοδνιε ζ υσταω& Πραωο οχηρονψ ∀ροδοωισκα νινιεϕσζψ Προγραµ ζαωιερα χελε
εκολογιχζνε, πριορψτετψ εκολογιχζνε, ροδζαϕ ι ηαρµονογραµ δζια∋α∗ προεκολογιχζνψχη, ∀ροδκι ι
µεχηανιζµψ νιεζβ)δνε δο οσι&γνι)χια ωψζναχζονψχη χελ⌠ω.
Προγραµ οχηρονψ ∀ροδοωισκα δεφινιυϕε χελε δ∋υγοοκρεσοωε (10 λατ) ι ζαδανια δλα
ναϕβλι(σζψχη χζτερεχη λατ, µονιτορινγ ρεαλιζαχϕι προγραµυ οραζ νακ∋αδψ φινανσοωε ποτρζεβνε
να ωδρο(ενιε ζα∋ο(ε∗ προγραµυ. Ζγοδνιε ζ δοκυµεντεµ Πολιτψκα εκολογιχζνα πα∗στωα να
λατα 2003−2006 ζ υωζγλ)δνιενιεµ περσπεκτψωψ να λατα 2007  2010 χελε ι ζαδανια ζοστα∋ψ
οπραχοωανε ω κιλκυ βλοκαχη τεµατψχζνψχη:
!∀ χελε ι ζαδανια ο χηαρακτερζε σψστεµοωψµ,
!∀ οχηρονα δζιεδζιχτωα πρζψροδνιχζεγο ι ραχϕοναλνε υ(ψτκοωανιε ζασοβ⌠ω πρζψροδψ,
!∀ ϕακο∀− ∀ροδοωισκα ι βεζπιεχζε∗στωο εκολογιχζνε,
!∀ ζρ⌠ωνοωα(ονε ωψκορζψστανιε συροωχ⌠ω.
Προγραµ Οχηρονψ %ροδοωισκα σπε∋νια ωψµαγανια ζαωαρτε ω οπραχοωανψµ πρζεζ
Μινιστερστωο %ροδοωισκα δοκυµενχιε Ωψτψχζνε δο σπορζ∀δζανια προγραµ⌠ω οχηρονψ
#ροδοωισκα να σζχζεβλυ ρεγιοναλνψµ ι λοκαλνψµ. Οζναχζα το, (ε ω πρζψγοτοωανψµ
προγραµιε υωζγλ)δνιονε ζοστα∋ψ:
!∀ ζαδανια ω∋ασνε γµινψ τζν. τε πρζεδσι)ωζι)χια, κτ⌠ρε β)δ& φινανσοωανε ω χα∋ο∀χι
λυβ χζ)∀χιοωο ζε ∀ροδκ⌠ω β)δ&χψχη ω δψσποζψχϕι γµινψ,
!∀ ζαδανια κοορδψνοωανε, τζν. φινανσοωανε ζε ∀ροδκ⌠ω πρζεδσι)βιορστω οραζ ζε
∀ροδκ⌠ω ζεων)τρζνψχη, β)δ&χψχη ω δψσποζψχϕι οργαν⌠ω ι ινστψτυχϕι σζχζεβλα
ποωιατοωεγο, ωοϕεω⌠δζκιεγο ι χεντραλνεγο, β&δ/ ινστψτυχϕι δζια∋αϕ&χψχη να τερενιε
γµινψ, αλε ποδλεγ∋ψχη βεζπο∀ρεδνιο οργανοµ ποωιατοωψµ, ωοϕεω⌠δζκιµ β&δ/
χεντραλνψµ.
Ποναδτο ποδχζασ οπραχοωψωανια προγραµυ υωζγλ)δνιονο ζα∋ο(ενια ζαωαρτε ω
ωοϕεω⌠δζκιµ ι ποωιατοωψµ προγραµιε οχηρονψ ∀ροδοωισκα, στρατεγιι ροζωοϕυ γµινψ, στυδιυµ
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υωαρυνκοωα∗ ι κιερυνκ⌠ω ζαγοσποδαροωανια πρζεστρζεννεγο οραζ γµιννψχη προγραµαχη
σεκτοροωψχη ι ιστνιεϕ&χψχη πλαναχη ροζωοϕυ.
Χελε ι κιερυνκι δζια∋α∗ ω ζακρεσιε γοσποδαρκι οδπαδαµι νιε ζοστα∋ψ υϕ)τε ω Προγραµιε,
γδψ( ζαωιερα ϕε Πλαν Γοσποδαρκι Οδπαδαµι δλα Γµινψ Κοωαλεωο Ποµορσκιε να λατα 2008 −
2015. ∆οκυµεντ τεν ναλε(ψ τρακτοωα− ϕακο ιντεγραλν& χζ)∀− Προγραµυ οχηρονψ ∀ροδοωισκα.

1.3. Χελ ι ζακρεσ οπραχοωανια
Ναδρζ)δνψµ χελεµ προγραµυ οχηρονψ ∀ροδοωισκα ϕεστ δ∋υγοτρωα∋ψ, ζρ⌠ωνοωα(ονψ
ροζω⌠ϕ γµινψ, ω κτ⌠ρψµ κωεστιε οχηρονψ ∀ροδοωισκα σ& ροζωα(ανε να ρ⌠ωνι ζ κωεστιαµι
ροζωοϕυ σπο∋εχζνεγο ι γοσποδαρχζεγο.
Χελεµ οπραχοωανια ϕεστ στωορζενιε δοκυµεντυ Προγραµ οχηρονψ #ροδοωισκα δλα γµινψ
Κοωαλεωο Ποµορσκιε να λατα 2008 − 2015. Οπραχοωανιε οραζ υχηωαλενιε δοκυµεντυ πρζεζ
Ραδ) Γµινψ ποζωολι να ωψπε∋νιενιε υσταωοωεγο οβοωι&ζκυ πρζεζ Βυρµιστρζα οραζ
πρζψχζψνι σι) δο ποπραωψ ι υπορζ&δκοωανια ζαρζ&δζανια ∀ροδοωισκιεµ να τερενιε γµινψ,
ποπραωψ ϕακο∀χι ∀ροδοωισκα νατυραλνεγο γµινψ, ποπραωψ ϕακο∀χι (ψχια µιεσζκα∗χ⌠ω γµινψ,
ζρ⌠ωνοωα(ονεγο ροζωοϕυ γµινψ.
Αβψ οσι&γν&− ωψζναχζονψ ναδρζ)δνψ χελ ω οπραχοωανιυ ζαωαρτο διαγνοζ) στανυ
∀ροδοωισκα νατυραλνεγο να τερενιε γµινψ Κοωαλεωο Ποµορσκιε, γ∋⌠ωνε προβλεµψ
εκολογιχζνε οραζ σποσοβψ ιχη ροζωι&ζανια ∋&χζνιε ζ ηαρµονογραµεµ δζια∋α∗ ι /ρ⌠δ∋αµι ιχη
φινανσοωανια.

1.4. Μετοδψκα ι τοκ πραχψ
∆λα οσι&γνι)χια ζαµιερζονεγο χελυ πρζψϕ)το οκρε∀λονψ τοκ πραχψ, να κτ⌠ρψ σκ∋αδα∋ο σι)
κιλκα ζασαδνιχζψχη εταπ⌠ω.
Ω πιερωσζεϕ κολεϕνο∀χι πρζεπροωαδζονο πραχε πρζψγοτοωαωχζε πολεγαϕ&χε να
ζγροµαδζενιυ µατερια∋⌠ω /ρ⌠δ∋οωψχη οραζ δανψχη δοτψχζ&χψχη ακτυαλνεγο στανυ
∀ροδοωισκα ω γµινιε. ∆ανε ποζψσκιωανο γ∋⌠ωνιε ζ δοκυµεντ⌠ω ποσιαδανψχη πρζεζ γµιν)
οραζ ζ οπραχοωα∗ ΓΥΣ, α τακ(ε ραπορτ⌠ω ζ ναδρζ)δνψχη ινστψτυχϕι σαµορζ&δοωψχη ι
ωψσπεχϕαλιζοωανψχη ϕεδνοστεκ ζαϕµυϕ&χψχη σι) προβλεµατψκ& οχηρονψ ∀ροδοωισκα (ΩΙΟΣ,
ΩΣΣΕ, Υρζ&δ Μαρσζα∋κοωσκι, Σταχϕα Χηεµιχζνο−Ρολνιχζα, ΡΖΓΩ ιτπ.).
∆ρυγι εταπ πραχ ωι&ζα∋ σι) ζ οπραχοωανιεµ χηαρακτερψστψκι ακτυαλνεγο στανυ ∀ροδοωισκα
γµινψ. Ναστ)πνιε να ποδσταωιε ϕεγο οχενψ ι αναλιζψ οκρε∀λονο πριορψτετψ εκολογιχζνε δλα
τερενυ γµινψ, κτ⌠ρε στανοωι∋ψ πυνκτ ωψϕ∀χιοωψ δλα ωψζναχζενια χελ⌠ω στρατεγιχζνψχη
Προγραµυ.
Κολεϕνψ εταπ το προχεσ πλανοωανια ι οκρε∀λενιε χελ⌠ω στρατεγιχζνψχη οραζ κιερυνκ⌠ω
δζια∋α∗ ζµιερζαϕ&χψχη δο ποπραωψ στανυ ∀ροδοωισκα. Ζαρ⌠ωνο χελε, ϕακ ι ζαδανια
στρατεγιχζνε ζοστα∋ψ οκρε∀λονε τακ, αβψ βψ∋ψ ζγοδνε ζ οπραχοωανιαµι ωψ(σζεγο σζχζεβλα,
τζν. ζ ωοϕεω⌠δζκιµ ι ποωιατοωψµ προγραµεµ οχηρονψ ∀ροδοωισκα.
Ζγοδνιε ζ ζαλεχενιαµι ζαωαρτψµι ω Ωψτψχζνψχη σπορζ∀δζανια προγραµ⌠ω οχηρονψ
#ροδοωισκα να σζχζεβλυ ρεγιοναλνψµ ι λοκαλνψµ∀, ποδχζασ τωορζενια Προγραµυ Οχηρονψ
%ροδοωισκα δυ(ψ ναχισκ πο∋ο(ονο να προχεσ πλανοωανια, κτ⌠ρψ µια∋ χηαρακτερ ϕακ ναϕβαρδζιεϕ
οτωαρτψ. Ω προχεσιε πλανοωανια ζοστα∋ υωζγλ)δνιονψ υδζια∋ σπο∋εχζε∗στωα, κτ⌠ρψ πολεγα∋ να
κονσυλταχϕαχη ζε σπο∋εχζε∗στωεµ ποπρζεζ ζγ∋ασζανιε ωνιοσκ⌠ω, υωαγ ι οπινιι.
Προϕεκτ Προγραµυ πο πρζψϕ)χιυ πρζεζ Βυρµιστρζα ζοσταϕε σκιεροωανψ δο ζαοπινιοωανια
πρζεζ οδποωιεδνιε Κοµισϕε Ραδψ Ποωιατυ. Οστατνιµ εταπεµ προχεδυραλνψµ, κο∗χζ&χψµ
πραχε ναδ Προγραµεµ ϕεστ πρζψϕ)χιε Προγραµυ πρζεζ Ραδ) Γµινψ Κοωαλεωο Ποµορσκιε ω
φορµιε υχηωα∋ψ.

1.5. Στρυκτυρα προγραµυ
Στρυκτυρα Προγραµυ οχηρονψ ∀ροδοωισκα ναωι&ζυϕε δο στρυκτυρψ δοκυµεντυ Πολιτψκα
εκολογιχζνα πα!στωα να λατα 2003−2006 ζ υωζγλ∃δνιενιεµ περσπεκτψωψ να λατα 2007  2010
ι ζαωιερα ναστ)πυϕ&χε ελεµεντψ:
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!∀
!∀
!∀
!∀
!∀

ραχϕοναλνε υ(ψτκοωανιε ζασοβ⌠ω νατυραλνψχη,
ποπραωα ϕακο∀χι ∀ροδοωισκα,
ναρζ)δζια ι ινστρυµεντψ ρεαλιζαχϕι προγραµυ,
ηαρµονογραµ ρεαλιζαχϕι ι νακ∋αδψ να ρεαλιζαχϕε προγραµυ,
κοντρολα ρεαλιζαχϕι προγραµυ.

Τρε∀− οπραχοωανια ζοστα∋α ποδζιελονα να ναστ)πυϕ&χε ροζδζια∋ψ:
Ροζδζια∋ 1. Ωστ)π
!∀ Ποδσταωα πραωνα οπραχοωανια. Κονχεπχϕα Προγραµυ. Χελ ι ζακρεσ οπραχοωανια.
Μετοδψκα ϕεγο οπραχοωανια.
Ροζδζια∋ 2. Ζα∋ο(ενια ωψϕ∀χιοωε προγραµυ
!∀ Υωαρυνκοωανια πραωνε προγραµυ ωψνικαϕ&χε ζ πολιτψκι κραϕοωεϕ ι ωοϕεω⌠δζκιεϕ
οραζ δψρεκτψω ΥΕ.
!∀ Υωαρυνκοωανια ωψνικαϕ&χε ζ γµιννψχη ι ποωιατοωψχη προγραµ⌠ω σεκτοροωψχη.
Ροζδζια∋ 3. Χηαρακτερψστψκα ι οχενα στανυ ∀ροδοωισκα οβϕ)τεγο προγραµεµ
!∀ Χηαρακτερψστψκα φιζψχζνο−γεογραφιχζνα γµινψ.
!∀ Σταν ∀ροδοωισκα να οβσζαρζε γµινψ.
!∀ Ζαγρο(ενια ∀ροδοωισκα να οβσζαρζε γµινψ.
!∀ Οχενα ινφραστρυκτυρψ τεχηνιχζνεϕ σ∋υ(&χεϕ οχηρονιε ∀ροδοωισκα.
!∀ Οβσζαρψ πριορψτετοωε ζ πυνκτυ ωιδζενια οχηρονψ ∀ροδοωισκα να τερενιε γµινψ.
Ροζδζια∋ 4. Στρατεγια οχηρονψ ∀ροδοωισκα δο ροκυ 2015
!∀ Χελε ι ζαδανια ο χηαρακτερζε σψστεµοωψµ.
!∀ Οχηρονα δζιεδζιχτωα πρζψροδνιχζεγο ι ραχϕοναλνε υ(ψτκοωανιε ζασοβ⌠ω πρζψροδψ.
!∀ ϑακο∀− ∀ροδοωισκα ι βεζπιεχζε∗στωο εκολογιχζνε.
!∀ Ζρ⌠ωνοωα(ονε ωψκορζψστανιε συροωχ⌠ω.
Ροζδζια∋ 5. Ηαρµονογραµ ρεαλιζαχϕι πρζεδσι)ωζι)− οβεϕµυϕ&χψ οκρεσ 4 λατ
!∀ Πριορψτετψ εκολογιχζνε οραζ κρψτερια ιχη ωψβορυ.
!∀ Λιστα πρζεδσι)ωζι)− ωραζ ζ οκρε∀λενιεµ τερµιν⌠ω ρεαλιζαχϕι λυβ ωδρο(ενια οραζ
ϕεδνοστεκ οδποωιεδζιαλνψχη ζα ιχη ωπροωαδζενιε.
Ροζδζια∋ 6. Ζαρζ&δζανιε ∀ροδοωισκιεµ
!∀ Ινστρυµεντψ ι ναρζ)δζια ωδρα(ανια, ζαρζ&δζανια οραζ εωαλυαχϕι προγραµυ οχηρονψ
∀ροδοωισκα.
Ροζδζια∋ 7. Ασπεκτψ εκονοµιχζνε ωδρα(ανια προγραµυ
!∀ Ραµψ φινανσοωε ρεαλιζαχϕι προγραµυ.
!∀ Κοσζτψ ωδρο(ενια πρζεδσι)ωζι)− πρζεωιδζιανψχη δο ρεαλιζαχϕι ω οκρεσιε 4 λατ.
!∀ Ποτενχϕαλνε /ρ⌠δ∋α φινανσοωανια.
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2. ΖΑ∃Ο%ΕΝΙΑ ΩΨϑ!ΧΙΟΩΕ ΠΡΟΓΡΑΜΥ
2.1. Υωαρυνκοωανια πραωνε ωψνικαϕ&χε ζ δψρεκτψω ΥΕ οραζ ζ πολιτψκι κραϕοωεϕ
Ναϕωα(νιεϕσζε δψρεκτψωψ υνιϕνε δοτψχζ&χε οχηρονψ ∀ροδοωισκα ζοστα∋ψ ϕυ(
τρανσπονοωανε δο πραωα πολσκιεγο γ∋⌠ωνιε ω Υσταωιε Πραωο Οχηρονψ %ροδοωισκα ζ δνια 27
κωιετνια 2001 ρ. Ποζοστα∋ε πρζεπισψ ζαωαρτε σ& ω ωιελυ ιννψχη υσταωαχη ι ροζπορζ&δζενιαχη.
Προγραµ οχηρονψ ∀ροδοωισκα οδζωιερχιεδλα πεωνε ογ⌠λνε ζασαδψ, κτ⌠ρε λε(& υ ποδσταω
πολιτψκι οχηρονψ ∀ροδοωισκα ω Υνιι Ευροπεϕσκιεϕ οραζ οδωο∋υϕ& σι) δο πολιτψκι εκολογιχζνεϕ
Πολσκι.
Ποδσταω) οπραχοωανια νινιεϕσζεγο Προγραµυ στανοωι δοκυµεντ ∀ΙΙ Πολιτψκα Εκολογιχζνα
Πα!στωα∀, ∀Προγραµ ωψκοναωχζψ δο ΙΙ Πολιτψκι Εκολογιχζνεϕ Πα!στωα να λατα 2002 − 2010∀
οραζ δοστοσοωανα δο ωψµαγα∗ υσταωψ Πραωο οχηρονψ ∀ροδοωισκα ∀Πολιτψκα εκολογιχζνα
πα!στωα να λατα 2003−2006 ζ υωζγλ∃δνιενιεµ περσπεκτψωψ να λατα 2007 −2010∀ οραζ
Πολιτψκα εκολογιχζνα Πα!στωα να λατα 2007−2010 ζ υωζγλ∃δνιενιεµ περσπεκτψωψ να λατα
2011−2014 β)δ&χα ακτυαλιζαχϕ& ωχζε∀νιεϕ πρζψϕ)τψχη πολιτψκ.

2.1.1. Ζασαδψ πολιτψκι εκολογιχζνεϕ
Ναδρζ)δν& ζασαδ& πολιτψκι εκολογιχζνεϕ πα∗στωα ϕεστ ζασαδα ζρ⌠ωνοωα%ονεγο ροζωοϕυ,
κτ⌠ρεϕ ιστοτ& ϕεστ ρ⌠ωνορζ)δνε τρακτοωανιε ραχϕι σπο∋εχζνψχη, εκονοµιχζνψχη ι εκολογιχζνψχη,
χο οζναχζα κονιεχζνο∀− ιντεγροωανια ζαγαδνιε∗ οχηρονψ ∀ροδοωισκα ζ πολιτψκ& ω
ποσζχζεγ⌠λνψχη δζιεδζιναχη γοσποδαρκι. Ζασαδα τα υζυπε∋νιονα ϕεστ σζερεγιεµ ζασαδ
ποµοχνιχζψχη ι κονκρετψζυϕ&χψχη, µ.ιν.:
!∀ Ζασαδ∀ πρεωενχϕι, κτ⌠ρα ζακ∋αδα, (ε πρζεχιωδζια∋ανιε νεγατψωνψµ σκυτκοµ δλα
∀ροδοωισκα ποωιννο βψ− ποδεϕµοωανε να εταπιε πλανοωανια ι ρεαλιζαχϕι
πρζεδσι)ωζι)−. Ζασαδα τα οζναχζα ω σζχζεγ⌠λνο∀χι:
− ζαποβιεγανιε ποωσταωανιυ ζανιεχζψσζχζε∗ ποπρζεζ στοσοωανιε ναϕλεπσζψχη
δοστ)πνψχη τεχηνικ (ΒΑΤ),
− ρεχψκλινγ, χζψλι ζαµψκανιε οβιεγυ µατερια∋⌠ω ι συροωχ⌠ω, οδζψσκ ενεργιι, ωοδψ
ι συροωχ⌠ω ζε ∀χιεκ⌠ω ι οδπαδ⌠ω οραζ γοσποδαρχζε ωψκορζψστανιε οδπαδ⌠ω
ζαµιαστ ιχη σκ∋αδοωανια,
− ζιντεγροωανε ποδεϕ∀χιε δο ογρανιχζανια ι λικωιδαχϕι ζανιεχζψσζχζε∗ ι ζαγρο(ε∗
ζγοδνιε ζ ζαλεχενιαµι ∆ψρεκτψωψ Ραδψ 96/61/ΩΕ ω σπραωιε ζιντεγροωανεγο
ζαποβιεγανια ζανιεχζψσζχζενιοµ ι κοντρολι (τζω. δψρεκτψωα ΙΠΠΧ),
− ωπροωαδζανιε προ−∀ροδοωισκοωψχη σψστεµ⌠ω ζαρζ&δζανια προχεσαµι
προδυκχϕι ι υσ∋υγαµι, ζγοδνιε ζ ογ⌠λνο∀ωιατοωψµι ι ευροπεϕσκιµι ωψµογαµι
ω τψµ ζακρεσιε, ωψρα(ονψµι µ.ιν. ω στανδαρδαχη ΙΣΟ 14000 ι ΕΜΑΣ,
προγραµαχη χζψστσζεϕ προδυκχϕι ι Ρεσπονσιβλε Χαρε ιτπ.
!∀ Ζασαδ∀ ιντεγραχϕι πολιτψκι εκολογιχζνεϕ ζ πολιτψκαµι σεκτοροωψµι, οζναχζαϕ&χ&
υωζγλ)δνιενιε ω πολιτψκαχη σεκτοροωψχη χελ⌠ω εκολογιχζνψχη να ρ⌠ωνι ζ χελαµι
γοσποδαρχζψµι ι σπο∋εχζνψµι;
!∀ Ζασαδ∀ ζανιεχζψσζχζαϕ∀χψ π∋αχι οδνοσζ&χ& σι) δο οδποωιεδζιαλνο∀χι ζα σκυτκι
ζανιεχζψσζχζενια ι στωαρζανια ιννψχη ζαγρο(ε∗. Οδποωιεδζιαλνο∀− τ) πονοσι−
ποωιννψ ωσζψστκιε ϕεδνοστκι υ(ψτκυϕ&χε ∀ροδοωισκα α ωι)χ τακ(ε κονσυµενχι,
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!∀

!∀

!∀

!∀

!∀

ζω∋ασζχζα, γδψ µαϕ& µο(λιωο∀− ωψβορυ µνιεϕ ζαγρα(αϕ&χψχη ∀ροδοωισκυ δ⌠βρ
κονσυµπχψϕνψχη;
Ζασαδ∀ ρεγιοναλιζαχϕι, οζναχζαϕ&χ& µ.ιν. σκοορδψνοωανιε πολιτψκι ρεγιοναλνεϕ ζ
ρεγιοναλνψµι εκοσψστεµαµι ω Ευροπιε (νπ. Μορζε Βα∋τψχκιε ι στρεφψ πρζψβρζε(νε,
δολινψ ρζεχζνε ι οβσζαρψ ωοδνο−β∋οτνε, σζχζεγ⌠λνιε ω στρεφαχη πρζψγρανιχζνψχη);
Ζασαδ∀ συβσψδιαρνο#χι, ωψνικαϕ&χ& µ.ιν. ζ Τρακτατυ ο Υνιι Ευροπεϕσκιεϕ, α
οζναχζαϕ&χ& πρζεκαζψωανιε χζ)∀χι κοµπετενχϕι ι υπραωνιε∗ δεχψζψϕνψχη
δοτψχζ&χψχη οχηρονψ ∀ροδοωισκα να ω∋α∀χιωψ σζχζεβελ ρεγιοναλνψ λυβ λοκαλνψ τακ,
αβψ βψ∋ ον ροζωι&ζψωανψ να ναϕνι(σζψµ σζχζεβλυ, να κτ⌠ρψµ µο(ε ζοστα−
σκυτεχζνιε ι εφεκτψωνιε ροζωι&ζανψ;
Ζασαδ& ρ⌠ωνεγο δοστ)πυ δο ∀ροδοωισκα πρζψροδνιχζεγο, κτ⌠ρα τρακτοωανα ϕεστ ω
ναστ)πυϕ&χψχη κατεγοριαχη:
− σπραωιεδλιωο∀χι µι)δζψποκολενιοωεϕ  τζν. ζασποκαϕανια ποτρζεβ µατεριαλνψχη ι
χψωιλιζαχψϕνψχη οβεχνεγο ποκολενια ζ ρ⌠ωνοχζεσνψµ τωορζενιεµ ι
υτρζψµψωανιεµ ωαρυνκ⌠ω δο ζασποκαϕανια ποτρζεβ πρζψσζ∋ψχη ποκολε∗,
− σπραωιεδλιωο∀χι µι)δζψρεγιοναλνεϕ ι µι)δζψγρυποωεϕ  τζν. ζασποκαϕανια
ποτρζεβ µατεριαλνψχη ι χψωιλιζαχψϕνψχη σπο∋εχζε∗στω, γρυπ σπο∋εχζνψχη ι
ϕεδνοστεκ λυδζκιχη ω ραµαχη σπραωιεδλιωεγο δοστ)πυ δο ζασοβ⌠ω ι ωαλορ⌠ω
∀ροδοωισκα ζ ρ⌠ωνοπραωνψµ τρακτοωανιεµ ποτρζεβ ογ⌠λνοσπο∋εχζνψχη ζ
ποτρζεβαµι σπο∋εχζνο∀χι λοκαλνψχη ι ϕεδνοστεκ,
− ρ⌠ωνοωα(ενια σζανσ ποµι)δζψ χζ∋οωιεκιεµ α πρζψροδ& ποπρζεζ ζαπεωνιενιε
ζδροωεγο ι βεζπιεχζνεγο φυνκχϕονοωανια ϕεδνοστεκ λυδζκιχη πρζψ ζαχηοωανιυ
τρωα∋ο∀χι ποδσταωοωψχη προχεσ⌠ω πρζψροδνιχζψχη ωραζ ζε στα∋& οχηρον&
ρ⌠(νοροδνο∀χι βιολογιχζνεϕ;
Ζασαδ∀ υσπο&εχζνιανια πολιτψκι εκολογιχζνεϕ, κτ⌠ρα ρεαλιζοωανα ϕεστ ποπρζεζ
στωορζενιε ινστψτυχϕοναλνψχη, πραωνψχη ι µατεριαλνψχη ωαρυνκ⌠ω δο σπο∋εχζε∗στωα
ω προχεσιε κσζτα∋τοωανια µοδελυ ζρ⌠ωνοωα(ονεγο ροζωοϕυ, ζ ρ⌠ωνοχζεσνψµ
ροζωοϕεµ εδυκαχϕι εκολογιχζνεϕ;
Ζασαδ∀ σκυτεχζνο#χι εκολογιχζνεϕ ι εφεκτψωνο#χι εκονοµιχζνεϕ οδνοσζ&χ& σι) δο
ωψβορυ πλανοωανψχη πρζεδσι)ωζι)− ινωεστψχψϕνψχη οχηρονψ ∀ροδοωισκα α
ναστ)πνιε δο οχενψ οσι&γνι)τψχη ωψνικ⌠ω. Οζναχζα το ποτρζεβ) µινιµαλιζαχϕι
νακ∋αδ⌠ω να ϕεδνοστκ) υζψσκανεγο εφεκτυ.

2.1.2. Ποδσταωοωε ζα∋ο(ενια πολιτψκι εκολογιχζνεϕ
Ζα∋ο(ενια πολιτψκι εκολογιχζνεϕ πα∗στωα ωψνικαϕ& ζ ςΙ Προγραµυ δζια∋α∗ Ωσπ⌠λνοτψ
Ευροπεϕσκιεϕ ω δζιεδζινιε οχηρονψ ∀ροδοωισκα να λατα 2002  2012 οραζ οδνοωιονεϕ
Στρατεγιι ΥΕ δοτψχζ&χεϕ Τρωα∋εγο Ροζωοϕυ. Ω δοκυµενταχη τψχη ποδκρε∀λονο, (ε ρεαλιζαχϕα
ζρ⌠ωνοωα(ονεγο ροζωοϕυ µα ναστ&πι− ποπρζεζ ποπραω) ∀ροδοωισκα ι ϕακο∀χι (ψχια
οβψωατελι ΥΕ. Κοµισϕα Ευροπεϕσκα ω∀ρ⌠δ χζτερεχη πριορψτετοωψχη οβσζαρ⌠ω δζια∋α∗
ωψµιενια ∀∀ροδοωισκο ι ζδροωιε∀. Στρατεγιχζνψµ χελεµ πολιτψκι εκολογιχζνεϕ πα∗στωα ω
τψµ οβσζαρζε ϕεστ ζαποβιεγανιε ζαγρο(ενιοµ ζδροωια ω ∀ροδοωισκυ ι ογρανιχζενιε ρψζψκα δλα
ζδροωια ωψνικαϕ&χεγο ζ ναρα(ενια να σζκοδλιωε δλα ζδροωια χζψννικι ∀ροδοωισκοωε.
Χελε πολιτψκι εκολογιχζνεϕ πα∗στωα νακρε∀λαϕ& κονκρετνε ωψζωανια ι οβσζαρψ
ζαιντερεσοωανια δλα προγραµυ οχηρονψ ∀ροδοωισκα ποωιατυ τυρεχκιεγο.
Ω σφερζε ραχϕοναλνεγο υ(ψτκοωανια ζασοβ⌠ω νατυραλνψχη ζαδανια τε οδνοσζ& σι) δο
ναστ)πυϕ&χψχη χελ⌠ω:
− ραχϕοναλιζαχϕα υ(ψτκοωανια ωοδψ,
− ζµνιεϕσζενιε µατερια∋οχη∋οννο∀χι ι οδπαδοωο∀χι προδυκχϕι,
− ζµνιεϕσζενιε ενεργοχη∋οννο∀χι γοσποδαρκι ι ωζροστ ωψκορζψστανια ενεργιι ζε
/ρ⌠δε∋ οδναωιαλνψχη,
− οχηρονα γλεβ,
− ωζβογαχανιε ι ραχϕοναλνα εκσπλοαταχϕα ζασοβ⌠ω λε∀νψχη,
− οχηρονα ζασοβ⌠ω κοπαλιν.
Ω ζακρεσιε ϕακο∀χι ∀ροδοωισκα υϕ)τε χελε οδνοσζ& σι) δο ναστ)πυϕ&χψχη οβσζαρ⌠ω:
− γοσποδαροωανιε οδπαδ⌠ω,
− στοσυνκι ωοδνε ι ϕακο∀− ω⌠δ,
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− ϕακο∀− ποωιετρζα,
− ηα∋ασ ι προµιενιοωανιε,
− ρ⌠(νοροδνο∀− βιολογιχζνα ι κραϕοβραζοωα.
Χελαµι ρεαλιζαχψϕνψµι Πολιτψκι εκολογιχζνεϕ σ&:
1. ωζµαχνιανιε σψστεµυ ζαρζ&δζανια οχηρον& ∀ροδοωισκα,
2. οχηρονα δζιεδζιχτωα πρζψροδνιχζεγο ι ραχϕοναλνε ωψκορζψστανιε ζασοβ⌠ω πρζψροδψ,
3. ζρ⌠ωνοωα(ονε ωψκορζψστανιε µατερια∋⌠ω, ωοδψ ι ενεργιι,
4. δαλσζα ποπραωα ϕακο∀χι ∀ροδοωισκα ι βεζπιεχζε∗στωα εκολογιχζνεγο δλα οχηρονψ
ζδροωια µιεσζκα∗χ⌠ω Πολσκι,
5. οχηρονα κλιµατυ.
Χελε νρ 2−5 σ& ζγοδνε ζ χελαµι ςΙ Προγραµυ ∆ζια∋α∗ να Ρζεχζ %ροδοωισκα ΥΕ οραζ
οδνοωιον& Στρατεγι& ΥΕ δοτψχζ&χ& Τρωα∋εγο Ροζωοϕυ. Ω τεν σποσ⌠β ρεαλιζαχϕα κραϕοωεϕ
πολιτψκι εκολογιχζνεϕ ωπισυϕε σι) ω οσι&γανιε χελ⌠ω τεϕ πολιτψκι να ποζιοµιε χα∋εϕ Ωσπ⌠λνοτψ.
Πριορψτετψ ι ζαδανια ζαωαρτε ω Πολιτψχε Εκολογιχζνεϕ Πα∗στωα:
1. Ωζµαχνιανιε σψστεµυ ζαρζ&δζανια οχηρον& #ροδοωισκα πολεγαϕ&χε να:
− πρζεγλ&δζιε πραωα ζ πυνκτυ ωιδζενια ϕεγο ζγοδνο∀χι ζ πρζεπισαµι ΥΕ, ϕεγο ζµιανιε
ι υπροσζχζενιυ οραζ κοορδψναχϕι δζια∋α∗ ω τψµ ζακρεσιε,
− ζαπεωνιενιυ ιντεγραχϕι χελ⌠ω οχηρονψ ∀ροδοωισκα ι πριορψτετ⌠ω πολιτψκι εκολογιχζνεϕ
ζε στρατεγιαµι ροζωοϕυ ρ⌠(νψχη σεκτορ⌠ω γοσποδαρκι,
− προωαδζενιυ εδυκαχϕι εκολογιχζνεϕ δλα ζαπεωνιενια ακχεπταχϕι σπο∋εχζνεϕ δλα
ποδεϕµοωανψχη προγραµ⌠ω οχηρονψ ∀ροδοωισκα,
− ζαπεωνιενιυ πε∋νιεϕσζεγο ωψκορζψστανια σι∋ ρψνκοωψχη δλα οχηρονψ ∀ροδοωισκα,
λικωιδαχϕι β∋)δνψχη σψγνα∋⌠ω εκονοµιχζνψχη − πρζψκ∋αδοωο αντψεκολογιχζνψχη
συβσψδι⌠ω οραζ ωζµοχνιενια προεκολογιχζνψχη ζαχηοωα∗,
− ωσπιερανιυ ζµιαν ω σψστεµιε ποδατκοωψµ στψµυλυϕ&χψµ δζια∋ανια πο(&δανε ζ
πυνκτυ ωιδζενια οχηρονψ ∀ροδοωισκα,
− προµοχϕι πρζψϕαζνψχη ∀ροδοωισκυ ποσταω κονσυµενχκιχη,
− ωσπιερανιυ ακτψωνο∀χι ποδµιοτ⌠ω γοσποδαρχζψχη ωδρα(αϕ&χψχη σψστεµψ
ζαρζ&δζανια ∀ροδοωισκοωεγο,
− ωζµοχνιενιυ ρολι πλανοωανια πρζεστρζεννεγο ϕακο ινστρυµεντυ οχηρονψ ∀ροδοωισκα,
− ωσπιερανιυ βαδα∗ ναυκοωψχη δοτψχζ&χψχη οχηρονψ ∀ροδοωισκα ι ραχϕοναλνεγο
ωψκορζψστψωανια ϕεγο ζασοβ⌠ω,
− ωπροωαδζενιυ πε∋νεϕ οδποωιεδζιαλνο∀χι σπραωχψ ζα σζκοδψ ω ∀ροδοωισκυ ϕακο
ελεµεντυ ρεαλιζαχϕι ζασαδψ ζανιεχζψσζχζαϕ&χψ π∋αχι,
− ροζω⌠ϕ σψστεµυ οχενψ οδδζια∋ψωα∗ ω χψκλυ (ψχιοωψµ προδυκτυ οραζ σζαχοωανια
πρζεπ∋ψω⌠ω µατερια∋οωψχη ϕακο ελεµεντ⌠ω Ζιντεγροωανεϕ Πολιτψκι Προδυκτοωεϕ,
− ζαγωαραντοωανιυ ωψσταρχζαϕ&χψχη ∀ροδκ⌠ω φινανσοωψχη να δζια∋ανια
ζαπεωνιαϕ&χε ρεαλιζαχϕ) χελ⌠ω πολιτψκι εκολογιχζνεϕ ι ροζωοϕυ ινστρυµεντ⌠ω
ωσπιεραϕ&χψχη τε δζια∋ανια,
− ζαινιχϕοωανιυ πραχ δλα σζερσζεγο υωζγλ)δνιανια ω κοσζταχη προδυκχϕι κοσζτ⌠ω
ζεων)τρζνψχη.
2. Οχηρονα δζιεδζιχτωα πρζψροδνιχζεγο ι ραχϕοναλνε ωψκορζψστανιε ζασοβ⌠ω
πρζψροδψ πολεγαϕ&χα να:
− ωζµαχνιανιυ κραϕοωεγο σψστεµυ οβσζαρ⌠ω χηρονιονψχη,
− ωερψφικαχϕι ι υπορζ&δκοωανιυ σψστεµυ οβσζαρ⌠ω χηρονιονψχη ω ραµαχη σιεχι
Νατυρα 2000,
− στωορζενιυ σκυτεχζνψχη µεχηανιζµ⌠ω οχηρονψ ζασοβ⌠ω ι ωαλορ⌠ω πρζψροδνιχζψχη
οραζ κραϕοβραζοωψχη ποζα οβσζαραµι χηρονιονψµι,
− οχηρονιε οβσζαρ⌠ω ωοδνο−β∋οτνψχη,
− οδτωορζενιυ ζνισζχζονψχη εκοσψστεµ⌠ω ι σιεδλισκ, οδβυδοωιε ζαγρο(ονψχη
γατυνκ⌠ω ρο∀λιν, ζωιερζ&τ ι γρζψβ⌠ω,
− ωζµοχνιενιυ οχηρονψ ρ⌠(νοροδνο∀χι βιολογιχζνεϕ ζαρ⌠ωνο ιν σιτυ ϕακ ι εξ σιτυ,
− κοντψνυαχϕι πραχ ζµιερζαϕ&χψχη δο ωζροστυ λεσιστο∀χι κραϕυ (δοχελοωο δο 30% ποω.
κραϕυ),
− ωσπιερανιυ ροζωοϕυ ωιελοφυνκχψϕνεϕ γοσποδαρκι λε∀νεϕ,
− κοντψνυαχϕι πραχ πρζψ ρεκυλτψωαχϕι γρυντ⌠ω ζδεγραδοωανψχη,

15

Προγραµ Οχηρονψ !ροδοωισκα δλα γµινψ Κοωαλεωο Ποµορσκιε
−

ωσπιερανιυ προγραµ⌠ω ρολνιχζψχη ζαπεωνιαϕ&χψχη ζρ⌠ωνοωα(ονε κορζψστανιε ζ
γλεβ (ρολνιχτωο εκολογιχζνε ι ζρ⌠ωνοωα(ονε, προγραµψ ρολνο∀ροδοωισκοωε),
− ποσζυκιωανιυ συβστψτυτ⌠ω ζασοβ⌠ω νιεοδναωιαλνψχη ι ωσπιερανιυ ιχη στοσοωανια ω
γοσποδαρχε,
− ωζρο∀χιε ραχϕοναλνο∀χι ωψκορζψστανια ζασοβ⌠ω κοπαλιν,
− ωζµαχνιανιυ βεζπιεχζε∗στωα βιολογιχζνεγο ω οδνιεσιενιυ δο γενετψχζνιε
µοδψφικοωανψχη οργανιζµ⌠ω (ΓΜΟ).
3. Ζρ⌠ωνοωα(ονε ωψκορζψστανιε µατερια∋⌠ω, ωοδψ ι ενεργιι πολεγαϕ&χε να:
− ωδρα(ανιυ ζασαδψ δεχουπλινγυ − ροζδζιελενια ζαλε(νο∀χι πρεσϕι ∀ροδοωισκοωεϕ οδ
ροζωοϕυ γοσποδαρχζεγο (ζαπεωνιενιε, (ε σζψβκι ροζω⌠ϕ γοσποδαρχζψ νιε β)δζιε
ποωοδοωα∋ ωζροστυ ωιελκο∀χι ∋αδυνκυ ζανιεχζψσζχζε∗ οδπροωαδζανεγο δο
∀ροδοωισκα),
− ζαοσζχζ)δζενιε 9% ενεργιι φιναλνεϕ ω χι&γυ 9 λατ, δο ροκυ 2017,
− ωπροωαδζανιυ ωσκα/νικ⌠ω ζυ(ψχια συροωχ⌠ω, ωοδψ ι ενεργιι να ϕεδνοστκ)
προδυκτυ ω ποσζχζεγ⌠λνψχη σεκτοραχη γοσποδαρκι,
− στωορζενιε µεχηανιζµ⌠ω υ∋ατωιαϕ&χψχη ωψκορζψστανιε προστψχη ρεζερω
ενεργετψχζνψχη πρζεζ ογρανιχζανιε στρατ ι ωπροωαδζανιε µατερια∋⌠ω ι τεχηνολογιι
ενεργοοσζχζ)δνψχη;
− ωσπιερανιυ προγραµ⌠ω εφεκτψωνεγο ωψκορζψστανια ωοδψ ω πρζεµψ∀λε, ω τψµ
ζαµκνι)τψχη ϕεϕ οβιεγ⌠ω,
− οσι&γνι)χιυ 7,5% υδζια∋υ ενεργιι ωψτωαρζανεϕ ζε /ρ⌠δε∋ οδναωιαλνψχη ζαρ⌠ωνο ω
βιλανσιε ζυ(ψχια ενεργιι πιερωοτνεϕ ω 2010ρ., ϕακ ι τακιεγο σαµεγο υδζια∋υ τψχη
/ρ⌠δε∋ ω προδυκχϕι ενεργιι ελεκτρψχζνεϕ,
− υζψσκανιυ 5,75% υδζια∋υ βιοκοµπονεντ⌠ω ω ζυ(ψχιυ παλιω π∋ψννψχη τρανσπορχιε ω
2010ρ.,
− οπραχοωανιυ ι ωδρα(ανιυ πλαν⌠ω γοσποδαροωανια ωοδαµι να οβσζαραχη
ωψδζιελονψχη δορζεχζψ οραζ προγραµ⌠ω δζια∋α∗ δλα οσι&γνι)χια δοβρεγο στανυ ω⌠δ
ω 2015ρ.,
− οπραχοωανιυ ι ωδρα(ανιυ πλαν⌠ω οχηρονψ πρζεχιωποωοδζιοωεϕ οραζ ζαποβιεγανιυ
σκυτκοµ συσζψ.
4. ∆αλσζα ποπραωα ϕακο#χι #ροδοωισκα ι βεζπιεχζε)στωα εκολογιχζνεγο δλα οχηρονψ
ζδροωια µιεσζκα)χ⌠ω Πολσκι πολεγαϕ&χα να:
− ζµνιεϕσζανιυ ∋αδυνκυ ζανιεχζψσζχζε∗ οδπροωαδζανεγο δο ω⌠δ πρζεζ
µοδερνιζαχϕ) ιστνιεϕ&χψχη ι βυδοω) νοωψχη οχζψσζχζαλνι ∀χιεκ⌠ω,
− ζακο∗χζενιυ προγραµυ βυδοωψ καναλιζαχϕι ι οχζψσζχζαλνι ∀χιεκ⌠ω ζ ποδωψ(σζονψµ
υσυωανιεµ βιογεν⌠ω ω αγλοµεραχϕαχη ποωψ(εϕ 15 000 ΡΛΜ,
− ζακο∗χζενιυ προγραµυ βυδοωψ οχζψσζχζαλνι ∀χιεκ⌠ω ω ζακ∋αδαχη σεκτορα ρολνο−
σπο(ψωχζεγο,
− οπτψµαλιζαχϕι ποτρζεβ τρανσπορτοωψχη ι ογρανιχζανιυ εµισϕι ζε ∀ροδκ⌠ω τρανσπορτυ
ϕακο ελεµεντυ ποπραωψ ϕακο∀χι ποωιετρζα να τερεναχη ζυρβανιζοωανψχη,
− ρεαλιζαχϕι προγραµ⌠ω ογρανιχζενια ωιελκο∀χι εµισϕι δο ποωιετρζα ζε /ρ⌠δε∋
πρζεµψσ∋οωψχη ι κοµυναλνψχη,
− ογρανιχζενιυ εµισϕι ζ δυ(ψχη /ρ⌠δε∋ σπαλανια ενεργετψχζνεγο,
− ωσπιερανιυ δζια∋α∗ µαϕ&χψχη να χελυ υνικανιε ωψτωαρζανια οδπαδ⌠ω ι
ζαπεωνιαϕ&χψχη βεζπιεχζνε δλα ∀ροδοωισκα ιχη υνιεσζκοδλιωιανιε,
− ποδνιεσιενιυ ποζιοµυ οδζψσκυ οδπαδ⌠ω κοµυναλνψχη δο 10% ω 2010ρ.,
− ογρανιχζανιυ ζαγρο(ενια δλα ζδροωια λυδζι ι ϕακο∀χι ∀ροδοωισκα σποωοδοωανεγο
στοσοωανιεµ ∀ροδκ⌠ω χηεµιχζνψχη,
− ωψχοφψωανιυ ζ οβροτυ ι στοσοωανια συβστανχϕι νισζχζ&χψχη ωαρστω) οζονοω&,
− ζαποβιεγανιυ ρψζψκυ ποωστανια ποωα(νψχη αωαριι πρζεµψσ∋οωψχη πρζεζ
ωζµαχνιανιε κοντρολι ναδ ινσταλαχϕαµι στωαρζαϕ&χψµι τακιε ρψζψκο,
− ωσπιερανιυ δζια∋α∗ µαϕ&χψχη να χελυ ογρανιχζανιε υχι&(λιωο∀χι ηα∋ασυ,
− οχηρονιε λυδζι ι ∀ροδοωισκα πρζεδ οδδζια∋ψωανιεµ π⌠λ ελεκτροµαγνετψχζνψχη,
− προωαδζενιυ σκυτεχζνεγο ναδζορυ ναδ ωψκορζψστψωανιεµ /ρ⌠δε∋ προµιενιοωανια
ϕονιζυϕ&χεγο.
5. Οχηρονα κλιµατυ πολεγαϕ&χα να:
− σπε∋νιενιυ ωψµαγα∗ Προτοκο∋υ ζ Κιοτο,
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−
−
−
−
−
−

ωψκορζψστανιυ λασ⌠ω ϕακο ποχη∋ανιαχζψ γαζ⌠ω χιεπλαρνιανψχη,
δαλσζα ρεδυκχϕα εµισϕι γαζ⌠ω χιεπλαρνιανψχη ζε ωσζψστκιχη σεκτορ⌠ω γοσποδαρκι,
ωσπιερανιε προγραµ⌠ω ω τψµ ζακρεσιε;
ωσπιερανιε προγραµ⌠ω ζωι)κσζαϕ&χψχη ιλο∀− ωι&ζανεγο ω)γλα,
ποδϕ)χιυ δζια∋α∗ ινστψτυχϕοναλνψχη ποζωαλαϕ&χψχη να κορζψστανιε ζ µεχηανιζµ⌠ω
ελαστψχζνο∀χι Προτοκο∋υ ζ Κιοτο,
ροζποχζ)χιυ αναλιζ δοτψχζ&χψχη ποτρζεβ ι µο(λιωο∀χι ωδρα(ανια δζια∋α∗
αδαπταχψϕνψχη ω σεκτοραχη σζχζεγ⌠λνιε ωρα(λιωψχη να σκυτκι ζµιανψ κλιµατυ,
στωορζενιυ ωαρυνκ⌠ω ινστψτυχϕοναλνψχη ποζωαλαϕ&χψχη να ακτψωνε ωσπ⌠∋τωορζενιε
ωσπ⌠λνοτοωεϕ πολιτψκι κλιµατψχζνεϕ, ω τψµ πρζψϕ)χια ζοβοωι&ζα∗ να οκρεσ πο ροκυ
2012.

2.2. Υωαρυνκοωανια ωψνικαϕ&χε ζε Στρατεγιι ροζωοϕυ ωοϕεω⌠δζτωα κυϕαωσκο −
ποµορσκιεγο να λατα 2007−2020
Να ποζιοµιε ωοϕεω⌠δζκιµ ϕεδνψµ ζ ποδσταωοωψµ δοκυµεντ⌠ω, κτ⌠ρψ οβοκ
Προγραµυ Οχηρονψ ∀ροδοωισκα δλα ωοϕεω⌠δζτωα κυϕαωσκο  ποµορσκιεγο ωψζναχζα
κιερυνκι ροζωοϕυ, ω τψµ οχηρονψ ∀ροδοωισκα ρεγιονυ, ϕεστ στρατεγια ροζωοϕυ ωοϕεω⌠δζτωα,
οβοωι&ζυϕ&χα να µοχψ Υχηωα∋ψ Νρ ΞΛΙ/586/05 Σεϕµικυ Ωοϕεω⌠δζτωα Κυϕαωσκο−
Ποµορσκιεγο ζ δνια 12 γρυδνια 2005 ρ. Ποπρζεδνια Στρατεγια ροζωοϕυ ωοϕεω⌠δζτωα
κυϕαωσκοποµορσκιεγο, υχηωαλονα ω χζερωχυ 2000 ρ. οβεϕµυϕε πλαν δζια∋α∗ δο 2010 ρ. Ο
ποτρζεβιε ϕεϕ ακτυαλιζαχϕι ζδεχψδοωα∋ο ωεϕ∀χιε Πολσκι δο Υνιι Ευροπεϕσκιεϕ ι περσπεκτψωα
προγραµοωανια 2007−2013 ω ΥΕ οραζ υνιφικαχϕα δοκυµεντ⌠ω προγραµοωανια
στρατεγιχζνεγο ρεγιον⌠ω. Στρατεγια Ροζωοϕυ Ωοϕεω⌠δζτωα Κυϕαωσκο−Ποµορσκιεγο να λατα
2007−2020 υωζγλ)δνια ακτυαλνε προποζψχϕε δοτψχηχζασοωεϕ στρατεγιι οραζ νοωε
προποζψχϕε, ωψνικαϕ&χε ζ οβεχνψχη ποτρζεβ, ασπιραχϕι ι ωψζωα∗.
Πρζψ ακτυαλιζαχϕι Στρατεγιι νιε ζµιενι∋ σι) ϕεϕ ναδρζ)δνψ χελ: ποπραωα
κονκυρενχψϕνο!χι ρεγιονυ ι ποδνιεσιενιε ποζιοµυ ∀ψχια µιεσζκα#χ⌠ω πρζψ
ρεσπεκτοωανιυ ζασαδ ζρ⌠ωνοωα∀ονεγο ροζωοϕυ. ∆λατεγο τε( ω Στρατεγιι ζναλαζ∋ σι)
ζαπισ µ⌠ωι&χψ ο τψµ, ι( ροζω⌠ϕ σπο∋εχζνψ ι γοσποδαρχζψ ωινιεν ζαχηοδζι− ω ρεσπεκχιε δλα
ζαχηοωανια ωαλορ⌠ω ι ζασοβ⌠ω, ω σζχζεγ⌠λνο∀χι: ζασοβ⌠ω ω⌠δ ποωιερζχηνιοωψχη ι
ποδζιεµνψχη (ζλεωνιε ρζεκ, ϕεζιορα, Γ∋⌠ωνε Ζβιορνικι Ω⌠δ Ποδζιεµνψχη), χζψστο∀χι
ποωιετρζα ατµοσφερψχζνεγο, ογρανιχζενια ηα∋ασυ κοµυνικαχψϕνεγο, ζασοβ⌠ω ι ωαλορ⌠ω
υζδροωισκ, ροζωοϕοωι σψστεµυ οβσζαρ⌠ω χηρονιονψχη, ζαχηοωανια ι ζωι)κσζανια
βιορ⌠(νοροδνο∀χι φλορψστψχζνεϕ ι φαυνιστψχζνεϕ, οχηρονψ βιερνεϕ ι χζψννεϕ ναϕχεννιεϕσζψχη
ζασοβ⌠ω ι ωαλορ⌠ω τεγο ∀ροδοωισκα, πρζεχιωδζια∋ανια ϕεγο δεγραδαχϕι, ζω∋ασζχζα ζε στρονψ
ποδεϕµοωανψχη δζια∋α∗ γοσποδαρχζψχη, α τακ(ε προωαδζενια σζεροκιεϕ εδυκαχϕι
πρζψροδνιχζεϕ ι εκολογιχζνεϕ σπο∋εχζε∗στωα.

2.3. Υωαρυνκοωανια ωψνικαϕ&χε ζ ωοϕεω⌠δζκιεγο ι ποωιατοωεγο προγραµυ
οχηρονψ #ροδοωισκα
Χελε πολιτψκι εκολογιχζνεϕ ωοϕεω⌠δζτωα κυϕαωσκο − ποµορσκιεγο, β)δ&χε ω ∀χισ∋ψµ
ζωι&ζκυ ποµι)δζψ χελαµι πολιτψκι εκολογιχζνεϕ πα∗στωα ι σπεχψφικ& ωοϕεω⌠δζτωα, νακρε∀λαϕ&
κονκρετνε ωψζωανια ι οβσζαρψ ζαιντερεσοωανια δλα προγραµυ οχηρονψ ∀ροδοωισκα ποωιατυ
γολυβσκο  δοβρζψ∗σκιεγο, α τε ζ κολει δλα γµινψ Κοωαλεωο Ποµορσκιε
Ζγοδνιε ζ προϕεκτεµ Πολιτψκι εκολογιχζνεϕ πα∗στωα να λατα 2007−2010 ζ περσπεκτψω& να
λατα 2011−2014 πρζψϕ)το ω προγραµιε, (ε ποδσταωοωψµι πριορψτεταµι οχηρονψ ∀ροδοωισκα ω
ωοϕεω⌠δζτωιε κυϕαωσκο−ποµορσκιµ ω ωψµιενιονψµ οκρεσιε β)δ&:
#∀ ∆αλσζα ποπραωα ϕακο∀χι ∀ροδοωισκα οραζ λικωιδαχϕα ι µινιµαλιζαχϕα βεζπο∀ρεδνιχη
ζαγρο(ε∗ δλα ζδροωια ι (ψχια µιεσζκα∗χ⌠ω ωοϕεω⌠δζτωα,
#∀ Ζρ⌠ωνοωα(ονε ωψκορζψστανιε βογαχτω νατυραλνψχη, ω τψµ ωοδψ οραζ ενεργιι,
#∀ Ραχϕοναλνε γοσποδαροωανιε οδπαδαµι,
#∀ Οχηρονα δζιεδζιχτωα πρζψροδνιχζεγο ι ραχϕοναλνε ωψκορζψστανιε ζασοβ⌠ω πρζψροδψ,
#∀ Προωαδζενιε εδυκαχϕι εκολογιχζνεϕ ω χελυ ποδνιεσιενια ∀ωιαδοµο∀χι εκολογιχζνεϕ
µιεσζκα∗χ⌠ω ωοϕεω⌠δζτωα.
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Χελε εκολογιχζνε πρζψϕ)τε ω Προγραµιε οχηρονψ ∀ροδοωισκα ζ πλανεµ γοσποδαρκι
οδπαδαµι ωοϕεω⌠δζτωα κυϕαωσκο−ποµορσκιεγο 2010 ζ περσπεκτψω& να λατα 2011−2014
στανοωι& ροζωινι)χιε ι υσζχζεγ⌠∋οωιενιε χελ⌠ω ω ζακρεσιε οχηρονψ ∀ροδοωισκα
σφορµυ∋οωανψχη ω Στρατεγιι Ροζωοϕυ Ωοϕεω⌠δζτωα Κυϕαωσκο−Ποµορσκιεγο να λατα 2007−
2020, Ρεγιοναλνψµ Προγραµιε Οπεραχψϕνψµ Ωοϕεω⌠δζτωα Κυϕαωσκο−Ποµορσκιεγο να λατα
2007−2020 ι Πλανιε ζαγοσποδαροωανια πρζεστρζεννεγο ωοϕεω⌠δζτωα κυϕαωσκο ποµορσκιεγο.
Ποδσταωοωψµ χελεµ εκολογιχζνψµ οκρε∀λονψµ ω αναλιζοωανψµ δοκυµενχιε ϕεστ
ζαχηοωανιε ωψσοκιχη ωαλορ⌠ω ∀ροδοωισκα πρζψροδνιχζεγο ρεγιονυ ω χελυ ποπραωψ ϕακο∀χι
(ψχια ϕεγο µιεσζκα∗χ⌠ω οραζ ζωι)κσζενια ατρακχψϕνο∀χι ι κονκυρενχψϕνο∀χι ωοϕεω⌠δζτωα.
Χελε τε ναλε(ψ ρεαλιζοωα− ποπρζεζ ναστ)πυϕ&χε δζια∋ανια:
!∀δαλσζα ποπραωα ϕακο∀χι ω⌠δ ποωιερζχηνιοωψχη, ζω∋ασζχζα ϕεζιορ,
!∀ζαχηοωανιε ϕακο∀χι ω⌠δ ποδζιεµνψχη ι ιχη οχηρονα πρζεδ δεγραδαχϕ&,
!∀δαλσζα ποπραωα ϕακο∀χι ποωιετρζα ατµοσφερψχζνεγο,
!∀ποπραωα ωαρυνκ⌠ω κλιµατυ ακυστψχζνεγο,
!∀ζαποβιεγανιε ποωοδζιοµ ι σκυτκοµ συσζψ,
!∀ωδρο(ενιε ι προωαδζενιε ραχϕοναλνεγο σψστεµυ γοσποδαροωανια οδπαδαµι,
!∀ζαχηοωανιε ι κσζτα∋τοωανιε ρ⌠(νοροδνο∀χι βιολογιχζνεϕ ρεγιονυ, ζ ογρανιχζενιεµ
ποπυλαχϕι οβχψχη γατυνκ⌠ω ρο∀λιν ι ζωιερζ&τ,
!∀ζωι)κσζανιε λεσιστο∀χι ωοϕεω⌠δζτωα,
!∀οχηρονα γρυντ⌠ω πρζεδ εροζϕ& ι πρζεχιωδζια∋ανιε δεγραδαχϕι γλεβ,
!∀ρεκυλτψωαχϕα τερεν⌠ω ποεκσπλοαταχψϕνψχη ι ζδεγραδοωανψχη,
!∀οχηρονα ζ∋⌠( κοπαλιν πρζεδ νιεραχϕοναλν& εκσπλοαταχϕ&,
!∀κσζτα∋τοωανιε σψστεµυ οβσζαρ⌠ω χηρονιονψχη ι δοστοσοωανιε γο δο νοωψχη
υωαρυνκοωα∗ πραωνψχη,
!∀πρζεχιωδζια∋ανιε ποωα(νψµ αωαριοµ ι ποωα(νψµ αωαριοµ πρζεµψσ∋οωψµ.
Ω Προγραµιε οχηρονψ #ροδοωισκα ποωιατυ γολυβσκο−δοβρζψ∗σκιεγο να λατα να λατα 2007
δο 2010, ζ περσπεκτψω∀ να λατα 2011 δο 2014 Ζα ποδσταωοωψ χελ εκολογιχζνψ πρζψϕ)το
υτρζψµανιε ι κσζτα∋τοωανιε ωψσοκιχη ωαλορ⌠ω ∀ροδοωισκα πρζψροδνιχζεγο ποωιατυ ω χελυ
ζωι)κσζενια ϕεγο ατρακχψϕνο∀χι ι µο(λιωο∀χι ροζωοϕυ σπο∋εχζνο−γοσποδαρχζεγο οραζ ποπραωψ
ϕακο∀χι (ψχια µιεσζκα∗χ⌠ω, ρεσπεκτυϕ&χ ϕεδνοχζε∀νιε ζασαδ) ζρ⌠ωνοωα(ονεγο ροζωοϕυ.
Γ∋⌠ωνψµι χελαµι ζιδεντψφικοωανψµι ω ποωιατοωψµ προγραµιε σ&:
!∀ποπραωα ϕακο∀χι ω⌠δ ποωιερζχηνιοωψχη,
!∀ποπραωα ωαρυνκ⌠ω κλιµατυ ακυστψχζνεγο (µοδερνιζαχϕα δρ⌠γ, βυδοωα
οβωοδνιχψ λυβ ∀ρεδνιχ⌠ωκι µιαστα  προποζψχϕα Υρζ)δυ Μιαστα Γολυβ  ∆οβρζψ∗)
!∀ζαχηοωανιε ϕακο∀χι ω⌠δ ποδζιεµνψχη ι ιχη οχηρονα πρζεδ ζανιεχζψσζχζενιεµ,
!∀οχηρονα γρυντ⌠ω πρζεδ εροζϕ& ι πρζεχιωδζια∋ανιε δεγραδαχϕι γλεβ,
!∀οχηρονα ζ∋⌠( κοπαλιν πρζεδ νιεραχϕοναλν& εκσπλοαταχϕ& ι ρεκυλτψωαχϕα τερεν⌠ω
ποεκσπλοαταχψϕνψχη,
!∀υτρζψµανιε δοβρεγο στανυ αεροσανιταρνεγο ποωιετρζα, ογρανιχζενιε υχι&(λιωο∀χι
πυνκτοωψχη /ρ⌠δε∋ εµισϕι,
!∀ζαχηοωανιε ι κσζτα∋τοωανιε ρ⌠(νοροδνο∀χι βιολογιχζνεϕ,
!∀ζωι)κσζενιε λεσιστο∀χι ποωιατυ,
!∀κσζτα∋τοωανιε σψστεµυ οβσζαρ⌠ω χηρονιονψχη
!∀ροζβυδοωα ζβιορχζψχη σψστεµ⌠ω καναλιζαχψϕνψχη,
!∀ωδρο(ενιε νοωοχζεσνεγο σψστεµυ γοσποδαρκι οδπαδαµι.
Ω ϕεδνψµ ζ οβσζαρ⌠ω πριορψτετοωψχη ζαλιχζονψχη δο ναρα(ονψχη να νιεκορζψστνε ζµιανψ
ω ∀ροδοωισκυ ϕεστ ρεϕον µιαστα Κοωαλεωα Ποµορσκιεγο, ζ τερεναµι ζαβυδοωψ µιεσζκανιοωεϕ
πο∋ο(ονψµι ω χεντρυµ µιαστα, γδζιε ωψστ)πυϕε ναδµιερνψ ηα∋ασ κοµυνικαχψϕνψ ζ
οδνοτοωανψµι πρζεκροχζενιαµι ο 12,6 δΒ [Α] ι 13 δΒ [Α].
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2.4. Υωαρυνκοωανια ωψνικαϕ&χε ζ γµιννψχη προγραµ⌠ω σεκτοροωψχη
2.4.1. Υωαρυνκοωανια ωψνικαϕ&χε ζε Στρατεγιι Ροζωοϕυ Μιαστα ι Γµινψ
Κοωαλεωο Ποµορσκιε να λατα 2007 − 2015
Στρατεγια Ροζωοϕυ Μιαστα ι Γµινψ Κοωαλεωο Ποµορσκιε να λατα 2007  2015 ζοστα∋α
πρζψϕ)τα Υχηωα∋& νρ ΞΙΙ/117/08 Ραδψ Μιεϕσκιεϕ ω Κοωαλεωιε Ποµορσκιµ ζ δνια 16 κωιετνια
2008 ρ.
ϑακο ϕεδεν ζ ωα(νιεϕσζψχη χελ⌠ω στρατεγιχζνψχη ζιδεντψφικοωανψχη ω γµινιε Κοωαλεωο
Ποµορσκιε ωσκαζανο χζψστε ∀ροδοωισκο γµιννε, α δζια∋ανιαµι ϕακιε µαϕα σπραωι−, αβψ
υτρζψµα− λυβ ποπραωι− ϕεγο σταν β)δζιε ρεαλιζοωανα σελεκτψωνα ζβι⌠ρκα οδπαδ⌠ω, λικωιδαχϕα
µογιελνικα ω Πι&τκοωιε ι υτψλιζαχϕα µατερια∋⌠ω αζβεστοωψχη οραζ σκαναλιζοωανιε
µιεϕσχοωο∀χι Ωιελκιε Ρψχηνοωο ι ζωι)κσζενιε σκυτεχζνο∀χι εγζεκωοωανια πρζεπισ⌠ω
οχηρονψ ∀ροδοωισκα πρζεζ γµιν).

2.4.2. Υωαρυνκοωανια ωψνικαϕ&χε ζε Πλανυ Ροζωοϕυ Μιαστα ι Γµινψ Κοωαλεωο
Ποµορσκιε
Πλαν Ροζωοϕυ Γµινψ Κοωαλεωο Ποµορσκιε ζοστα∋ πρζψϕ)τψ δο ρεαλιζαχϕι να µοχψ
υχηωα∋ψ Ραδψ Μιεϕσκιεϕ ω Κοωαλεωιε Ποµορσκιµ Νρ ΞΙς/123/04 δνια 30 χζερωχα 2004 ροκυ.
Ω προγραµιε ζιδεντψφικοωανο σζερεγ ζαγρο(ε∗ ∀ροδοωισκα, α ναστ)πνιε οκρε∀λονο
ζαδανια ϕακιε ναλε(ψ ωψκονα− ω χελυ ποπραωψ στανυ ∀ροδοωισκα:
!∀Οχηρονα ωαλορ⌠ω ι ζασοβ⌠ω οραζ κσζτα∋τοωανιε ∀ροδοωισκα πρζψροδνιχζεγο,
!∀Γοσποδαρκα οδπαδαµι,
!∀Μοδερνιζαχϕα οχζψσζχζαλνι ∀χιεκ⌠ω ι βυδοωα σιεχι καναλιζαχψϕνψχη, σζχζεγ⌠λνιε
να τερεναχη, γδζιε ωψστ)πυϕε ζαγρο(ενιε ζανιεχζψσζχζενια λοκαλνψχη ω⌠δ
ποωιερζχηνιοωψχη ι ποδζιεµνψχη οραζ να τερεναχη πρζεζναχζονψχη ποδ
ινωεστψχϕε,
!∀Βυδοωα ζιελονψχη πασ⌠ω οχηροννψχη δλα ϕεζιορ (ω πιερωσζεϕ κολεϕνο∀χι ποωιννο
δοτψχζψ− το ϕεζιορα Μλεωιεχκιεγο ζε ωζγλ)δυ να στοπιε∗ ϕεγο ευτροφιζαχϕι),
!∀Ζµιανα σψστεµυ ογρζεωανια οβιεκτ⌠ω ποωοδυϕ&χεγο ζµνιεϕσζενιε εµισϕι
ζανιεχζψσζχζε∗ δο ατµοσφερψ.

2.4.3. Υωαρυνκοωανια ωψνικαϕ&χε ζε Στυδιυµ υωαρυνκοωα# ι κιερυνκ⌠ω
ζαγοσποδαροωανια πρζεστρζεννεγο µιαστα ι γµινψ Κοωαλεωο Ποµορσκιε
Ω Στυδιυµ υωαρυνκοωα∗ ι κιερυνκ⌠ω ζαγοσποδαροωανια πρζεστρζεννεγο µιαστα ι γµινψ
Κοωαλεωο Ποµορσκιε, κτ⌠ρε ζοστα∋ο πρζψϕ)τε δνια 19 γρυδνια 2007 ρ. υχηωα∋& νρ Ξ/94/07,
οκρε∀λονο σταν ∀ροδοωισκα γµινψ, α ναστ)πνιε οκρε∀λονο ζαδανια µαϕ&χε µ.ιν. να χελυ
ποπραω) στανυ ∀ροδοωισκα γµινψ. Ω∀ρ⌠δ ζαδα∗ σ∋υ(&χψχη ρεαλιζαχϕι ποναδλοκαλνψχη χελ⌠ω
πυβλιχζνψχη ωψµιενια σι):
!∀λικωιδαχϕ) /ρ⌠δε∋ ζανιεχζψσζχζενια ω⌠δ ω ζλεωνιαχη ∆ρω)χψ;
!∀λικωιδαχϕ) σκ∋αδοωισκ οδπαδ⌠ω στωαρζαϕ&χψχη ζαγρο(ενια δλα ∀ροδοωισκα ι
ρεκυλτψωαχϕ) νιεχζψννψχη σκ∋αδοωισκ οδπαδ⌠ω;
!∀λικωιδαχϕ) νιεχζψννψχη µογιλνικ⌠ω νιε σπε∋νιαϕ&χψχη ωψµογ⌠ω οχηρονψ
∀ροδοωισκα;
!∀ρεγυλαχϕ), ναπραω) ι οδβυδοω) ρζεκ ι κανα∋⌠ω: Στρυγα Ρψχηνοωσκα, Στρυγα
Τορυ∗σκα, Στρυγα Κοωαλεωσκα (Ραδζψ∗σκα).
Ω Στυδιυµ ωσκαζανο τακ(ε κιερυνκι ροζωοϕυ σψστεµ⌠ω κοµυνικαχϕι ι ινφραστρυκτυρψ
τεχηνιχζνεϕ µαϕ&χεϕ ωπ∋ψω να ποπραω) στανυ ∀ροδοωισκα.

2.4.4. Υωαρυνκοωανια ωψνικαϕ&χε ζ Λοκαλνεγο Προγραµυ Ρεωιταλιζαχϕι Μιαστα
Κοωαλεωο Ποµορσκιε
Προγραµ ζοστα∋ πρζψϕ)τψ 23 λυτεγο 2005 Υχηωα∋& Νρ ΞΙΞ/157/05 Ραδψ Μιεϕσκιεϕ ω
Κοωαλεωιε Ποµορσκιµ. Ζοστα∋ ον πρζψϕ)τψ ω χελυ  ποπραωψ ϕακο∀χι (ψχια µιεσζκα∗χ⌠ω,
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στανυ ∀ροδοωισκα νατυραλνεγο ι κυλτυροωεγο οραζ ο(ψωιενια γοσποδαρχζεγο, α τακ(ε
οδβυδοωψ ωι)ζι σπο∋εχζνψχη.
Πλανοωανε δζια∋ανια να ποδδανψµ ρεωιταλιζαχϕι τερενιε ω λαταχη 2007  2013 το:
− ωψµιανα ναωιερζχηνι ποζοστα∋ψχη να υλιχαχη, κτ⌠ρψχη νιε υωζγλ)δνιονο ωε
ωχζε∀νιεϕσζψχη πραχαχη,
− ρεκυλτψωαχϕα τερεν⌠ω ζιελονψχη ω στρεφιε ∀χισ∋εϕ οχηρονψ κονσερωατορσκιεϕ ωραζ ζ
ωψµιαν& ελεµεντ⌠ω µα∋εϕ αρχηιτεκτυρψ,
− ρεωιταλιζαχϕα τερεν⌠ω ω ∀χισ∋εϕ στρεφιε οχηρονψ κονσερωατορσκιεϕ.
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3. ΧΗΑΡΑΚΤΕΡΨΣΤΨΚΑ Ι ΟΧΕΝΑ ΣΤΑΝΥ !ΡΟ∆ΟΩΙΣΚΑ
ΓΜΙΝΨ

3.1. Ογ⌠λνα χηαρακτερψστψκα γµινψ
3.1.1. Πο∋ο(ενιε
Μιεϕσκο−ωιεϕσκα γµινα Κοωαλεωο Ποµορσκιε πο∋ο(ονα ϕεστ ω ∀ροδκοωο−ωσχηοδνιεϕ
χζ)∀χι ωοϕεω⌠δζτωα κυϕαωσκο−ποµορσκιεγο, ω ποωιεχιε γολυβσκο−δοβρζψ∗σκιµ. Γµινα
Κοωαλεωο Ποµορσκιε σ&σιαδυϕε ζ γµιναµι: Χιεχηοχιν ι Γολυβ−∆οβρζψ∗ (ποωιατ γολυβσκο−
δοβρζψ∗σκι), ∆)βοωα #&κα ι Ω&βρζε/νο (ποωιατ ω&βρζεσκι) οραζ Χηε∋µ(α, #ψσοµιχε ι Λυβιχζ
(ποωιατ τορυ∗σκι).
Ρψσ. 3.1. Πο&ο%ενιε µιαστα ι γµινψ Κοωαλεωο Ποµορσκιε ω ποωιεχιε γολυβσκο−δοβρζψ!σκιµ

Σιεδζιβα ω∋αδζ γµινψ ζναϕδυϕε σι) ω µιε∀χιε Κοωαλεωο Ποµορσκιε, κτ⌠ρε πε∋νι φυνκχϕ)
λοκαλνεγο ο∀ροδκα αδµινιστραχψϕνο−υσ∋υγοωεγο ο ζασι)γυ ποναδγµιννψµ ωσποµαγαϕ&χ
ο∀ροδεκ ποωιατοωψ − Γολυβ−∆οβρζψ∗ οραζ στανοωι οβσζαρ κονχεντραχϕι τερεν⌠ω
πρεδψσπονοωανψχη δο υρβανιζαχϕι. Να τερενιε γµινψ, ποζα µιαστεµ Κοωαλεωο Ποµορσκιε,
ζναϕδυϕε σι) 31 ωσι: Βιελσκ, Βορεκ, Βορ⌠ωνο, Χηε∋µονιεχ, Χηε∋µονιε, ∆ψλεωο, Ελζανοωο,
Φρψδρψχηοωο, Γαπα, ϑ⌠ζεφατ, Κιε∋πινψ, Λ&δψ, Λιπιενιχα, Μαριανψ, Μαρτψνιεχ, Μλεωο, Μλεωιεχ,
Ναπολε, Νοωψ ∆ω⌠ρ, Οτορυδα, Πι&τκοωο, Πλυσκοω)σψ, Ποδβορεκ, Πρυσκα #&κα, Σιερακοωο,
21

Προγραµ Οχηρονψ !ροδοωισκα δλα γµινψ Κοωαλεωο Ποµορσκιε
Σρεβρνικι, Σζεωα, Σζψχηοωο, Ωιελκα #&κα, Ωιελκιε Ρψχηνοωο, Ζαπλυσκοω)σψ.
Αδµινιστραχψϕνιε να οβσζαρζε γµινψ ωψδζιελονο 22 σο∋εχτωα, ω τψµ ϕεδνο µιεϕσκιε.
Ογ⌠λνα ποωιερζχηνια οβσζαρυ γµινψ ωψνοσι 14 139 ηα, ω τψµ µιαστο 433 ηα, α οβσζαρ
ωιεϕσκι 13 706 ηα. Ω στρυκτυρζε υ(ψτκοωανια γρυντ⌠ω πρζεωα(αϕ& υ(ψτκι ρολνε, κτ⌠ρε ∋&χζνιε
ζαϕµυϕ& 11 866 ηα (83,9% ποωιερζχηνι γµινψ). Λασψ ι γρυντψ λε∀νε ζαϕµυϕ& 889 ηα, χο
στανοωι τψλκο 6,3%.

3.1.2. Ποωι&ζανια κοµυνικαχψϕνε
Πρζεζ οβσζαρ γµινψ πρζεβιεγα δρογα κραϕοωα νρ 15, ∋&χζ&χα Τορυ∗ ζ Ολσζτψνεµ (3,103
κµ να τερενιε µιαστα Κοωαλεωο Ποµορσκιε ι 13,460 κµ να τερεναχη ωιεϕσκιχη).
Πρζεζ τερεν µιαστα ι γµινψ πρζεβιεγαϕ& δωιε δρογι ωοϕεω⌠δζκιε: νρ 554 Ορζεχηοωο 
Κικ⌠∋ οραζ 649 Πλυσκοω)σψ  Σιερακοωο. ∆∋υγο∀− δρ⌠γ: να τερενιε µιαστα  2,447 κµ, να
τερεναχη ωιεϕσκιχη  11,584 κµ, ∋&χζνιε: 14,031 κµ.
∆∋υγο∀− δρ⌠γ ποωιατοωψχη να τερενιε µιαστα ι γµινψ Κοωαλεωο Ποµορσκιε ωψνοσι
∋&χζνιε 53,35 κµ. Σ& το ναστ)πυϕ&χε δρογι ποωιατοωε:
1. νρ 1721 Χ Ρψ∗σκ  Σιερακοωο,
2. νρ 1722 Χ Ω&βρζε/νο  Κοωαλεωο,
3. νρ 1725 Χ Ζιελε∗  ∆ψλεωο,
4. νρ 2101 Χ Πλυσκοω)σψ  Πι&τκοωο,
5. νρ 2102 Χ Μλεωιεχ  Ωιελκα #&κα,
6. νρ 2103 Χ Σρεβρνικι  Μαριανψ,
7. νρ 2104 Χ Ωιελκιε Ρψχηνοωο  Κοωαλεωο Ποµ.,
8. νρ 2105 Χ Ωιελκα #&κα  Σζεωα,
9. νρ 2106 Χ Ωιελκα #&κα  Λιπιενιχα,
10. νρ 2107 Χ Σζψχηοωο  Χηε∋µονιε,
11. νρ 2108 Χ Κοωαλεωο Ποµ. − Οκονιν,
12. νρ 2109 Χ Χηε∋µονιε  Οστροωιτε,
13. νρ 2110 Χ Κιε∋πινψ  Οστροωιτε.
∆ο δρ⌠γ γµιννψχη ζαλιχζα σι) δρογι ο ζναχζενιυ λοκαλνψµ νιε ζαλιχζονε δο ιννψχη
κατεγοριι, στανοωι&χε υζυπε∋νιαϕ&χ& σιε− δρ⌠γ σ∋υ(&χψχη µιεϕσχοωψµ ποτρζεβοµ ζ
ωψ∋&χζενιεµ δρ⌠γ ωεων)τρζνψχη. #&χζνα δ∋υγο∀− δρ⌠γ µιεϕσκιχη ι γµιννψχη ωψνοσι οκο∋ο
110,3 κµ, ζ τεγο 25 % µα ναωιερζχηνι) τωαρδ& (ω κυϕαωσκο−ποµορσκιµ  32,0%, ω γµιναχη
ωιεϕσκιχη  27,4%).
Σταν δρ⌠γ ω γµινιε νιε οδβιεγα οδ ∀ρεδνιεϕ ω ποωιεχιε ι ϕεστ γενεραλνιε ∀ρεδνι. ∆ρογι
β)δ&χε ω γεστιι σαµορζ&δυ ωψµαγαϕ& βιε(&χεγο υτρζψµανια, µοδερνιζαχϕι, ω τψµ ποπραωψ
ναωιερζχηνι.
Πρζεζ µιαστο Κοωαλεωο Ποµορσκιε πρζεβιεγαϕ& δωιε λινιε κολεϕοωε ο ζναχζενιυ
ποναδρεγιοναλνψµ − δωυτοροωα, ζελεκτρψφικοωανα λινια ρελαχϕι Τορυ∗  Ι∋αωα ζε σταχϕ&
πασα(ερσκο−τοωαροω& ω Κοωαλεωιε Ποµορσκιµ οραζ σταχϕ& ω Ωιελκιµ Ρψχηνοωιε. Λινια
ϕεδνοτοροωα Χηε∋µ(α  Κοωαλεωο Ποµορσκιε  Γολυβ−∆οβρζψ∗  Βροδνιχα ϕεστ οβεχνιε νιε
υ(ψτκοωανα.

3.1.3. Σψτυαχϕα δεµογραφιχζνα
Ωεδ∋υγ στανυ να 31.12.2007 ρ. οβσζαρ µιαστα ι γµινψ ζαµιεσζκιωα∋ψ 11 511 οσοβψ (ωγ
δανψχη Υρζ)δυ Μιαστα ι Γµινψ), ω τψµ να οβσζαρζε µιαστα Κοωαλεωο Ποµορσκιε 4 218
οσ⌠β, α να ποζοστα∋ψµ οβσζαρζε γµινψ 7 293. Ναϕλιχζνιεϕ ζασιεδλονε βψ∋ψ: µιαστο Κοωαλεωο
Ποµορσκιε  4 218 µιεσζκα∗χ⌠ω, Ωιελκα #&κα ζ ϑ⌠ζεφατεµ  781, Ωιελκιε Ρψχηνοωο  728,
Κιε∋πινψ ζ Πι&τκοωεµ ι ∆ψλεωεµ − 545 µιεσζκα∗χ⌠ω. Μνιεϕ ϕακ 200 µιεσζκα∗χ⌠ω λιχζψ∋ψ
σο∋εχτωα: Ζαπλυσκοω)σψ ζ Μαρτψ∗χεµ, Λιπιενια ι Μαριανψ.
Ω λαταχη 2003  2007 ο 21  ζωι)κσζψ∋α σι) λιχζβα λυδνο∀χι ζαµιεσζκυϕ&χεϕ οβσζαρ
µιαστα ι γµινψ Κοωαλεωο Ποµορσκιε, πρζψ χζψµ λιχζβα λυδνο∀χι ζαµιεσζκυϕ&χεϕ οβσζαρ
ωιεϕσκι γµινψ ζωι)κσζψ∋α σι) ο βλισκο 28., α µιαστα Κοωαλεωο Ποµορσκιε ο πραωιε 10.
Οβεχνιε γ)στο∀− ζαλυδνιενια ω γµινιε ωψνοσι 83 οσ⌠β/κµ2.

22

Προγραµ Οχηρονψ !ροδοωισκα δλα γµινψ Κοωαλεωο Ποµορσκιε
Ταβ. 3.1. Λιχζβα µιεσζκα!χ⌠ω ω ποσζχζεγ⌠λνψχη σο&εχτωαχη γµινψ Κοωαλεωο Ποµορσκιε
Ποωιερζχηνια

Λιχζβα

[ηα]

µιεσζκα∗χ⌠ω

686,6

341

Λπ.

Σο∋εχτωο

1

Βιελσκ

2

Βορ⌠ωνο

433,2

340

3

Χηε∋µονιε+Γαπα

796,9

301

4

Χηε∋µονιεχ

661,6

240

5

Ελζανοωο

569,8

295

6

Φρψδρψχηοωο+Οτορυδα

517,2

440

7

Κιε∋πινψ+Πι&τκοωο+∆ψλεωο

1 313,3

545

8

Κοωαλεωο Ποµορσκιε

444,8

4 218
157

9

Λιπιενιχα

407,9

10

Μαριανψ

347,3

151

11

Μλεωιεχ

539,7

215

12

Μλεωο

809,6

355

13

Ναπολε+Βορεκ+Ποδβορεκ

459,4

261

14

Νοωψ ∆ω⌠ρ

580,6

233

15

Πλυσκοω)σψ

577,1

393

16

Πρυσκα #&κα+Σζεωα

1 137,1

437

17

Σιερακοωο

697,7

356

18

Σρεβρνικι

778,7

301

19

Σζψχηοωο

456,8

241

20

Ωιελκα #&κα+ϑ⌠ζεφατ

933,4

781

21

Ωιελκιε Ρψχηνοωο

515,7

728

22

Ζαπλυσκοω)σψ+Μαρτψνιεχ

414,7

182

Ραζεµ ω χα∋εϕ γµινιε:

14 079,1

11 511

(∀ρ⌠δ#ο: ΥΜιΓ Κοωαλεωο Ποµορσκιε)

Ταβ. 3.2. Λιχζβα γοσποδαρστω δοµοωψχη ω ποσζχζεγ⌠λνψχη σο&εχτωαχη γµινψ Κοωαλεωο Ποµορσκιε

1

Βιελσκ

Λιχζβα γοσποδαρστω
δοµοωψχη (ποσεσϕι)
85

2

Βορ⌠ωνο

66

Λπ.

Ναζωα σο∋εχτωα

3

Χηε∋µονιε

68

4

Χηε∋µονιεχ

64

5

Ελζανοωο

67

6

Φρψδρψχηοωο

83

7

Κιε∋πινψ

147

8

Λιπιενιχα

33

9

Μαριανψ

36

10

Μλεωιεχ

55

11

Μλεωο

97

12

Ναπολε

59

13

Νοωψ ∆ω⌠ρ

56

14

Πλυσκοω)σψ

88

15

Πρυσκα #&κα

107

16

Σιερακοωο

84

17

Σρεβρνικι

62

18

Σζψχηοωο

55

19

Ωιελκα #&κα

210

20

Ωιελκιε Ρψχηνοωο

182

21

Ζαπλυσκοω)σψ

50

22
Κοωαλεωο Ποµ.
(∀ρ⌠δ#ο: ΥΜιΓ Κοωαλεωο Ποµορσκιε)
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3.1.4. Γοσποδαρκα ι ρολνιχτωο
Γοσποδαρκα
Να τερενιε µιαστα ι γµινψ Κοωαλεωο Ποµορσκιε, ω ρεϕεστρζε εωιδενχϕι δζια∋αλνο∀χι
γοσποδαρχζεϕ φιγυρυϕ& 791 ποδµιοτψ γοσποδαρχζε (/ρ⌠δ∋ο ΓΥΣ, δανε ζα 2006 ρ.), ω τψµ:
!∀ σεκτορ πυβλιχζνψ: 41
#∀ να τερενιε µιαστα: 38,
#∀ οβσζαρ ωιεϕσκι γµινψ: 3,
!∀ σεκτορ πρψωατνψ: 750
!∀ να τερενιε µιαστα: 404,
!∀ οβσζαρ ωιεϕσκι γµινψ: 346.
Ω ποδζιαλε ωγ σεκτορ⌠ω γοσποδαρκι ναροδοωεϕ ω µιε∀χιε ι γµινιε Κοωαλεωο Ποµορσκιε
δζια∋αλνο∀− ω ποσζχζεγ⌠λνψχη σεκτοραχη πρζεδσταωια σι) ναστ)πυϕ&χο
!∀ρολνιχτωο  50 (ω τψµ µιαστο 20),
!∀πρζεµψσ∋  199 (ω τψµ µιαστο 111),
!∀υσ∋υγι ω τψµ:
− ρψνκοωε  501 (ω τψµ µιαστο 279),
− νιερψνκοωε  41 (ω τψµ µιαστο 32).
Ω ωψκαζιε οσ⌠β φιζψχζνψχη προωαδζ&χψχη δζια∋αλνο∀χι γοσποδαρχζ& φιγυρυϕ& 647 οσοβψ,
προφιλ προωαδζονεϕ δζια∋αλνο∀χι πρζεδσταωια σι) ναστ)πυϕ&χο:
!∀πρζετω⌠ρστωο πρζεµψσ∋οωε  80 (ω τψµ µιαστο 48),
!∀βυδοωνιχτωο  96 (ω τψµ µιαστο 52),
!∀ηανδελ ι ναπραωψ  239 (ω τψµ µιαστο 52),
!∀ηοτελε ι ρεσταυραχϕε  13 (ω τψµ µιαστο 6),
!∀τρανσπορτ, γοσποδαρκα µαγαζψνοωα ι ∋&χζνο∀−  75 (ω τψµ µιαστο 28),
!∀πο∀ρεδνιχτωο φινανσοωε  18 (ω τψµ µιαστο 9),
!∀οβρ⌠τ νιερυχηοµο∀χιαµι  45 (ω τψµ µιαστο 21).
Ωγ δανψχη ΥΜιΓ Κοωαλεωο Ποµορσκιε ω χι&γυ 12 µιεσι)χψ 2007 ρ. δζια∋αλνο∀−
γοσποδαρχζ& ροζποχζ)∋ο 69 πρζεδσι)βιορχ⌠ω.
Μο(να µι)δζψ ιννψµι ωψρ⌠(νι− δζια∋αλνο∀− ω ζακρεσιε:
− προδυκχψϕνο−υσ∋υγοωεϕ
− 25
− βυδοωνιχτωα
− 24
− ηανδλυ
− 20
Ζ εωιδενχϕι ωψκρε∀λι∋ο σι) 63 πρζεδσι)βιορχ⌠ω ζ ναστ)πυϕ&χψχη βραν(:
− προδυκχψϕνο  υσ∋υγοωεϕ
− 22
− βυδοωνιχτωα
− 11
− ηανδλυ
− 30.
Ωγ δανψχη ΥΜιΓ Κοωαλεωο Ποµορσκιε να δζιε∗ 31 γρυδνια 2007 ρ. δζια∋αλνο∀−
γοσποδαρχζ& ω γµινιε προωαδζι 447 πρζεδσι)βιορχ⌠ω.
Ρολνιχτωο
Ποδσταωοω& φυνκχϕ& γοσποδαρχζ& γµινψ Κοωαλεωο Ποµορσκιε, ζ υωαγι να δοβρεϕ
ϕακο∀χι γλεβψ, ϕεστ φυνκχϕα ρολνιχζα. Βαρδζο δοβρε ωαρυνκι δλα ροζωοϕυ ρολνιχτωα ω γµινιε
ωψνικαϕ& ζ ωψσοκιεϕ ϕακο∀− γρυντ⌠ω. τϕ. ΙΙΙα (38,6%) ι Ιςα (50,4%). Οδσετεκ γρυντ⌠ω ορνψχη ς
ι ςΙ κλασψ στανοωι, οκο∋ο 11%.
Υδζια∋ υ(ψτκ⌠ω ζιελονψχη ω ογ⌠λνεϕ ποωιερζχηνι υ(ψτκ⌠ω ρολνψχη ϕεστ νιεωιελκι, α ιχη
ρολνιχζα πρζψδατνο∀− δο∀− ζρ⌠(νιχοωανα. Ω υ(ψτκαχη ζιελονψχη πρζεωα(αϕ& γλεβψ κλασψ Ις
(51 % ποωιερζχηνι υ(ψτκ⌠ω ζιελονψχη).
Ογ⌠λνψ ωσκα/νικ ϕακο∀χι ρολνιχζεϕ πρζεστρζενι προδυκχψϕνεϕ ωγ Ινστψτυτυ Υπραωψ
Ναωο(ενια ι Γλεβοζναωστωα ω Πυ∋αωαχη οβλιχζονψ δλα χα∋εγο οβσζαρυ γµινψ ∋&χζνιε ζ
µιαστεµ ωψνοσι 78,1 πκτ. ι ϕεστ ωψ(σζψ οδ ∀ρεδνιεϕ δλα ωοϕεω⌠δζτωα ι ναϕωψ(σζψ ω ποωιεχιε
Ω στρυκτυρζε ηοδοωλι ζωιερζ&τ δοµινυϕε τρζοδα χηλεωνα, βψδ∋ο ι δρ⌠β.
∆οµινυϕε πρψωατνα ω∋ασνο∀− ζιεµι.
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Ταβ. 3.3. Υ%ψτκοωανιε γρυντ⌠ω ω γµινιε Κοωαλεωο Ποµορσκιε (δανε ζα 2003 ρ.)
Υ(ψτκι ρολνε
Ωψσζχζεγ⌠λνιενιε
[ηα]

Λασψ

Ποζοστα∋ε γρυντψ ι
νιευ(ψτκι

259,0

893,5

1409,3

1,8

6,3

10,0

Ογ⌠∋εµ
14079,3

ογ⌠∋εµ

γρυντψ ορνε

σαδψ

∋&κι

παστωισκα

11776,5

10945,4

148,1

424,0

77,7

1,1

3,0

[%]
100,0
83,6
(∀ρ⌠δ#ο: ΥΜιΓ Κοωαλεωο Ποµορσκιε)

Ρψσ. 3.2. Ποκρψχιε τερενυ γµινψ Κοωαλεωο Ποµορσκιε

(∀ρ⌠δ#ο: Χορινε ΛανδΧοϖερ)

3.2. Χηαρακτερψστψκα ι σταν #ροδοωισκα
3.2.1. Γεολογια ι γεοµορφολογια
Βυδοωα γεολογιχζνα οβσζαρυ γµινψ Κοωαλεωο Ποµορσκιε ϕεστ υροζµαιχονα. Να
ποωιερζχηνι να χα∋ψµ οβσζαρζε γµινψ ζαλεγαϕ& υτωορψ πλεϕστοχε∗σκιε. Ιχη µι&(σζο∀− ϕεστ
ζρ⌠(νιχοωανα ι ωαηα σι) οδ κιλκυδζιεσι)χιυ δο ποναδ 100 µ. Να ωι)κσζο∀χι οβσζαρυ ζαλεγαϕ&
γλινψ ζωα∋οωε , ιχη ζωιετρζελινψ οραζ πιασκι ι (ωιρψ, τψλκο π⌠∋νοχν& χζ)∀− τερενυ γµινψ
ποκρψωαϕ& πιασκι ι (ωιρψ σανδροωε οραζ (ωιρψ σανδροωε.
Οστατεχζνε ρψσψ ρζε/βψ οβσζαρυ γµινψ ζοστα∋ψ υκσζτα∋τοωανε ω χζασιε οστατνιεγο
ζλοδοωαχενια σκανδψναωσκιεγο, κτ⌠ρε να τψµ τερενιε ζακο∗χζψ∋ο σι) οκο∋ο 16 τψσ. λατ τεµυ, α
µοδελοωανε ω οκρεσιε πολοδοωχοωψµ. Να τερενιε γµινψ πρζεωα(α π∋ασκα χζασαµι φαλιστα
µορενοωα ωψσοχζψζνα πολοδοωχοωα ζβυδοωανα ζ γλινψ ζωα∋οωεϕ ι πιασκ⌠ω ζωα∋οωψχη,
κτ⌠ρα ωζνοσι σι) ∀ρεδνιο 90−95 µ ν.π.µ. Υροζµαιχονα ϕεστ λιχζνψµι φορµαµι ωκλ)σ∋ψµι
ζρ⌠(νιχοωανεϕ γενεζψ: ρψνναµι πολοδοωχοωψµι, δολιναµι ω⌠δ ροζτοποωψχη ι ζαγ∋)βιενιαµι
ωψτοπισκοωψµι, κτ⌠ρψχη δνα σ& χζ)στο ποδµοκ∋ε λυβ ωψπε∋νιονε ωοδ&. Να υωαγ) ζασ∋υγυϕε
ροζλεγ∋ε ποδµοκ∋ε οβνι(ενιε πο δαωνψµ ϕεζιορζε ω δνιε δολινψ Τρψνκι να πο∋υδνιοωψ−ωσχη⌠δ
οδ µιαστα. Ποναδ ποζιοµ ωψσοχζψζνψ µορενοωεϕ ωζνοσζ& σι) παγ⌠ρκι ι ωζγ⌠ρζα
ζρ⌠(νιχοωανεϕ γενεζψ: γλινιαστε παγ⌠ρκι µορεν χζο∋οωψχη ι µορεν µαρτωεγο λοδυ οραζ
ζβυδοωανε ζ πιασκ⌠ω παγ⌠ρκι ι ωζγ⌠ρζα κεµοωε (ποωστα∋ε ω ωψνικυ ακυµυλαχϕι πιασκ⌠ω ι
(ωιρ⌠ω πρζεζ ωοδψ ροζτοποωε ζ τοπνιεϕ&χεγο λοδοωχα. Ναϕβαρδζιεϕ οκαζαλε ι εφεκτοωνιε
φορµψ τε πρεζεντυϕ& σι) ω οκολιχψ Ναπολα (ωα∋ κεµοωψ ζ γροδζισκιεµ), Οτορυδψ
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(χηαρακτερψστψχζνε ωζγ⌠ρζε πορο∀νι)τε λασεµ: τζω. Βαβια Γ⌠ρα) ι Μλεωχα (µασψω ι ωζγ⌠ρζε
κεµοωε). Ω πο∋υδνιοωο−ζαχηοδνιεϕ χζ)∀χι γµινψ ω οτοχζενιυ δολινψ Στρυγι Ρψχηνοωσκιεϕ
ζναϕδυϕε σι) ω&σκι πιασζχζψστψ οβσζαρ σανδροωψ  ακυµυλαχϕι ωοδνολοδοωχοωεϕ. Νιεωιελκι
φραγµεντ ω πο∋υδνιοωεϕ χζ)∀χι γµινψ λε(ψ ω στρεφιε κραω)δζιοωεϕ ι ω δνιε δολινψ ∆ρω)χψ.
Στρεφα κραω)δζιοωα το τερεν ο ναϕωψ(σζψχη σπαδκαχη (ναχηψλενιε ζβοχζα σι)γα 30°) οραζ ο
ναϕωι)κσζψχη δενιωελαχϕαχη να τερενιε γµινψ. Να τερενιε γµινψ ζναϕδυϕ& σι) τψλκο ναϕωψ(σζε,
ζβυδοωανε ζ πιασκ⌠ω, τερασψ ναδζαλεωοωε ∆ρω)χψ λε(&χε ω σ&σιεδζτωιε στρεφψ
κραω)δζιοωεϕ. Να οβσζαρζε σανδροωψµ ι ω δολινιε ∆ρω)χψ ζναϕδυϕ& σι) ϕεδψνε να τερενιε
γµινψ κοµπλεκσψ λε∀νε. Οβσζαρ ωψσοχζψζνψ µορενοωεϕ ϕεστ πρακτψχζνιε βεζλε∀νψ.
Ναϕωψ(εϕ πο∋ο(ονψ πυνκτ να τερενιε µιαστα ι γµινψ ωζνοσι σι) να ποζιοµιε 110,4 µ
ν.π.µ. (ωζγ⌠ρζε κεµοωε ω Οτορυδζιε), ζα∀ ναϕνι(εϕ πο∋ο(ονψ 53,0 µ ν.π.µ. ω δνιε δολινψ
Στρυγι Ρψχηνοωσκιεϕ. Μακσψµαλνα δενιωελαχϕα σι)γα ωι)χ πραωιε 60 µ, ϕεδνακ λοκαλνε
δενιωελαχϕε νιε πρζεκραχζαϕ& κιλκυναστυ µετρ⌠ω, ζα ωψϕ&τκιεµ στρεφψ κραω)δζιοωεϕ δολινψ
∆ρω)χψ ω ρεϕονιε Πρυσκιεϕ #&κι ι Σζεωψ (δο 25 µ).

3.2.2. Γλεβψ
3.2.2.1. Χηαρακτερψστψκα γλεβ
ϑεδνψµ ζ ναϕχεννιεϕσζψχη ζασοβ⌠ω πρζψροδνιχζψχη να τερενιε γµινψ Κοωαλεωο
Ποµορσκιε σ& υροδζαϕνε γλεβψ. Πρζεωα(αϕ& βαρδζο δοβρε γλεβψ ωψσοκιχη κλασ βονιταχψϕνψχη,
τϕ. ΙΙΙα ι ΙΙΙβ κλασψ (∋&χζνιε 39,8% ποωιερζχηνι υ(ψτκ⌠ω ρολνψχη), Ιςα ι Ιςβ κλασψ (47,6%). Να
τερενιε γµινψ ωψστ)πυϕε νισκι οδσετεκ γρυντ⌠ω ρολνιχζψχη ς ι ςΙ κλασψ (∋&χζνιε 12,3%), α ςΙζ
ϕεδψνιε 0,2%. %ωιαδχζψ το ο νιεωιελκιχη µο(λιωο∀χιαχη σωοβοδνεγο λοκαλιζοωανια ινωεστψχϕι,
α ωι)χ ζασοβψ γλεβοωε ο ωψσοκιεϕ πρζψδατνο∀χι δλα ρολνιχτωα στανοωι& ογρανιχζενιε ροζωοϕυ
πρζεστρζεννεγο µιαστα ι ωιεϕσκιχη ϕεδνοστεκ οσαδνιχζψχη. Υδζια∋ υ(ψτκ⌠ω ζιελονψχη ω
ογ⌠λνεϕ ποωιερζχηνι υ(ψτκ⌠ω ρολνψχη ϕεστ νιεωιελκι, α ιχη ρολνιχζα πρζψδατνο∀− δο∀−
ζρ⌠(νιχοωανα. Ογ⌠λνψ ωσκα/νικ ϕακο∀χι ρολνιχζεϕ πρζεστρζενι προδυκχψϕνεϕ ωγ ΙΥΝΓ Πυ∋αωψ
οβλιχζονψ ∋&χζνιε δλα οβσζαρυ µιαστα ι γµινψ να 78,1 πκτ. ϕεστ ωψ(σζψ οδ ∀ρεδνιεϕ δλα
ωοϕεω⌠δζτωα ι ναϕωψ(σζψ ω ποωιεχιε.
Γλεβψ ναρα(ονε σ& να προχεσψ δεγραδαχϕι. Ζϕαωισκα τε ζωι&ζανε σ& ζ τζω. εροζϕ&
ωιετρζν&, κτ⌠ρα πολεγα να ωψωιεωανιυ χζ&στεκ πρ⌠χηνιχζνψχη γ∋⌠ωνιε να οδκρψτψχη ι
ποζβαωιονψχη ρο∀λιννο∀χι οβσζαραχη. Νατοµιαστ ω στρεφαχη κραω)δζιοωψχη δολιν ι ρψνιεν
ωψστ)πυϕ& προχεσψ εροζϕι ωοδνεϕ ποωιερζχηνιοωεϕ ι ω&ωοζοωεϕ πολεγαϕ&χε να ωψµψωανιυ
ωιερζχηνιχη ωαρστω γλεβψ να τερεναχη ο ωψσοκιχη σπαδκαχη. Ζϕαωισκα τε ωψστ)πυϕ& γ∋⌠ωνιε
ω στρεφαχη κραω)δζιοωψχη ρψνιεν ι δολιν πολοδοωχοωψχη.
Αυτορζψ Στυδιυµ υωαρυνκοωα∗ ι κιερυνκ⌠ω ροζωοϕυ γµινψ Κοωαλεωο Ποµορσκιε να
ποδσταωιε µαπ γλεβοωο−ρολνιχζψχη, ωψζναχζψλι ω γµινιε Κοωαλεωο Ποµορσκιε ρεϕονψ
γλεβοωο−ρολνιχζε ζ υωζγλ)δνιενιεµ ωαρυνκ⌠ω φιζϕογραφιχζνψχη ι ηψδρολογιχζνο−
κλιµατψχζνψχη:
!∀ρεϕον Κοωαλεωσκι − πραωιε χα∋α ποωιερζχηνια γµινψ  ποκρψωαϕ& γλεβψ
πσευδοβιελιχοωε ι βρυνατνε ωψ∋υγοωανε, πρζεωα(αϕ& κοµπλεκσψ 4 ι 2 ((ψτνι
βαρδζο δοβρψ ι πσζεννψ δοβρψ),
!∀ρεϕον Ω&βρζεσκι − να νιεωιελκιµ, π⌠∋νοχνο−ζαχηοδνιµ ι π⌠∋νοχνο−ωσχηοδνιµ
φραγµενχιε γµινψ  πρζεωα(αϕ& γλεβψ πσευδοβιελιχοωε ι βρυνατνε ωψ∋υγοωανε,
πρζεωα(αϕ& κοµπλεκσψ 5 ι 4 ((ψτνι δοβρψ ι βαρδζο δοβρψ),
!∀ρεϕον ∆ολινψ ∆ρω)χψ − να νιεωιελκιµ πο∋υδνιοωψµ φραγµενχιε γµινψ σποτψκα σι)
γλεβψ πιασκοωε, τορφοωε, µυρσζοωε ι αλυωιαλνε, κοµπλεκσυ 6 ι 7 ((ψτνι σ∋αβψ ι
(ψτνιο − ∋υβινοωψ), στρυκτυρζε υ(ψτκαχη ζιελονψχη δοµινυϕε κοµπλεκσ 3ζ (σ∋αβε ι
βαρδζο σ∋αβε), σποτψκανε σ& ρ⌠ωνιε( γλεβψ κοµπλεκσ⌠ω 9 ι 2ζ (ζβο(οωο 
παστεωνψ σ∋αβψ ι υψτκι ζιελονε ∀ρεδνιε).
Οβσζαρ µιαστα Κοωαλεωο Ποµορσκιε ποδζιελονο να δωιε στρεφψ ζωι&ζανε ζ ροδζαϕαµι
γλεβ:
!∀στρεφα ωψσοχζψζνψ µορενοωεϕ π∋ασκιεϕ ι φαλιστεϕ, ω οβρ)βιε κτ⌠ρεϕ ωψστ)πυϕ&
ναστ)πυϕ&χε τψπψ γλεβ: χζαρνε ζιεµιε ζδεγραδοωανε, γλεβψ βρυνατνε
ωψ∋υγοωανε ι γλεβψ βιελιχοωε,
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!∀στρεφα δνα ρψννψ κοωαλεωσκιεϕ οραζ δνα δολινεκ βοχζνψχη ι οβσζαρ⌠ω
βεζοδπ∋ψωοωψχη ζ γλεβαµι µυ∋οωο−τορφοωψµι, µυρσζοωψµι, χζαρνψµι ζιεµιαµι
ω∋α∀χιωψµι ι χζαρνψµι ζιεµιαµι ζδεγραδοωανψµι.

3.2.2.2. Ζανιεχζψσζχζενιε ι δεγραδαχϕα γλεβ
Οβοωι&ζεκ προωαδζενια µονιτορινγυ γλεβψ ι ζιεµι ω ραµαχη Πα∗στωοωεγο Μονιτορινγυ
%ροδοωισκα ωψνικα ζ ζαπισ⌠ω αρτ. 266 οραζ 109 υσταωψ ζ δνια 27 κωιετνια 2001 ρ.  Πραωο
οχηρονψ ∀ροδοωισκα (∆ζ. Υ. ζ 2006 ρ. Νρ 129 ποζ. 902 ζ π⌠/ν. ζµ.) ι ζγοδνιε ζ νιµι οκρεσοωε
βαδανια ϕακο∀χι γλεβψ ι ζιεµι ναλε(& δο ζαδα∗ ω∋ασνψχη σταροστψ.
Κραϕοωψ µονιτορινγ χηεµιζµυ γλεβ υ(ψτκοωανψχη ρολνιχζο προωαδζονψ ϕεστ πρζεζ Ινστψτυτ
Υπραωψ, Ναωο(ενια ι Γλεβοζναωστωα ω Πυ∋αωαχη (ΙΥΝΓ) ω 216 πυνκταχη ποµιαροωψχη
ζλοκαλιζοωανψχη να τερενιε χα∋εγο κραϕυ. ∃αδνεγο ζ ωω. πυνκτ⌠ω βαδαωχζψχη νιε
ζλοκαλιζοωανο να τερενιε γµινψ Κοωαλεωο Ποµορσκιε.
Βρακ ιστοτνψχη /ρ⌠δε∋ ζαγρο(ε∗, γ∋⌠ωνιε ζε στρονψ πρζεµψσ∋υ ποωοδυϕε, (ε γλεβψ να
τερενιε γµινψ νιε σ& ποναδνορµατψωνιε ζανιεχζψσζχζονε.
3.2.3. Ζ∋ο(α συροωχ⌠ω µινεραλνψχη
3.2.3.1. Ζασοβψ κοπαλιν
Να ποωιερζχηνι χα∋εγο οβσζαρυ γµινψ Κοωαλεωο Ποµορσκιε ζαλεγαϕ& οσαδψ
χζωαρτορζ)δοωε. Ιχη µι&(σζο∀χι ϕεστ ζναχζνα, λοκαλνιε πρζεκραχζα 100 µ. Σ& το οσαδψ
λοδοωχοωε, ωοδνολοδοωοχοωε, ρζεχζνε, ϕεζιορνε οραζ βιογενιχζνε. Βαζα συροωχ⌠ω
υ(ψτεχζνψχη ω τακιχη οσαδαχη ϕεστ υβογα.
Να τερενιε γµινψ ωψστ)πυϕε ϕεδνο υδοκυµεντοωανε ζ∋ο(ε συροωχ⌠ω νατυραλνψχη. ϑεστ το
ζ∋ο(ε ω µιεϕσχοωο∀χι Νοωψ ∆ω⌠ρ ο ζασοβαχη βιλανσοωψχη 372 τψσ. τον. Εκσπλοαταχϕ)
κρυσζψωα να ποτρζεβψ λοκαλνε προωαδζι σι) ποναδτο ω ρεϕονιε Ωιελκιεϕ #&κι, Πρυσκιεϕ #&κι ι
Σιερακοωα. Ζ∋ο(α τε νιε ποσιαδαϕ& ζασοβ⌠ω υµο(λιωιαϕ&χψχη εκσπλοαταχϕ) να σκαλ)
πρζεµψσ∋οω&. Ναλε(ψ ζαυωα(ψ−, (ε εκσπλοαταχϕα κοπαλιν ϕεστ δοζωολονα ωψ∋&χζνιε να
ποδσταωιε ωα(νεϕ κονχεσϕι, κτ⌠ρα οπρ⌠χζ δοζωολονεϕ ωιελκο∀χι ωψδοβψχια ζαωιερα ρ⌠ωνιε(
σποσ⌠β ρεκυλτψωαχϕι τερενυ ποεκσπλοαταχψϕνεγο.
Να τερενιε γµινψ ωψστ)πυϕ& περσπεκτψωιχζνε ρεϕονψ συροωχοωε κρυσζψωα νατυραλνεγο
(ρεϕον Σιερακοωα), κρεδψ ϕεζιορνεϕ (να πο∋υδνιε οδ Κοωαλεωα) οραζ ι∋⌠ω (Βορεκ). Ω κωιετνιυ
2008 ρ. Ωοϕεωοδα Κυϕαωσκο  Ποµορσκι ωψδα∋ κονχεσϕ) να ωψδοβψχιε κρυσζψωα ζε ζ∋⌠(
Νοωψ ∆ω⌠ρ ΙΙ Α ι Β. Κονχεσϕα τα οβοωι&ζυϕε δο κο∗χα ροκυ 2022, α κονχεσϕα να ωψδοβψχιε
ζε ζ∋ο(α Νοωψ ∆ω⌠ρ οβοωι&ζυϕε δο πο∋οωψ ροκυ 2015.
Ταβ. 3.4. Ζασοβψ συροωχ⌠ω νατυραλνψχη να τερενιε γµινψ Κοωαλεωο Ποµορσκιε  υδοκυµεντοωανε ζ&ο%α
Σταν ζ∋ο(α

Ποωιερζχηνια
ζ∋ο(α [ τψσ. µ2]

Νοωψ ∆ω⌠ρ
Νοωψ ∆ω⌠ρ ΙΙ Α ι Β
Σιερακοωο

Ε
Ρ
Ρ

41,5
81,3
17,3

372
269
−

296
−
−

β. δ.
−
−

Πρυσκα #&κα

Ρ

16,8

−

−

−

Ναζωα ζ∋ο(α

Ζασοβψ [ τψσ. τ]
βιλανσοωε

πρζεµψσ∋οωε

Ωψδοβψχιε
[ τψσ. τον]

(∀ρ⌠δ#ο: ΠΙΓ)

3.2.4. Ποωιετρζε ατµοσφερψχζνε
3.2.4.1. Κλιµατ
Ωεδ∋υγ κλασψφικαχϕι Οκο∋οωιχζα γµινα Κοωαλεωο Ποµορσκιε πο∋ο(ονα ϕεστ ω ζαχηοδνιεϕ
χζ)∀χι ωαρµι∗σκο−µαζυρσκιεϕ δζιελνιχψ κλιµατψχζνεϕ .%ρεδνια ροχζνα τεµπερατυρα δλα γµινψ
Κοωαλεωο Ποµορσκιε ωψνοσι 7,4°Χ. Ναϕωψ(σζε ∀ρεδνιε µιεσι)χζνε τεµπερατυρψ ποωιετρζα
νοτυϕε σι) ω λιπχυ (17,6°Χ), νατοµιαστ ναϕνι(σζε ω στψχζνιυ (−2,6°Χ). Τερµιχζνε λατο ζε
∀ρεδνι& δοβοω& τεµπερατυρ& ποωιετρζα ποναδ 15°Χ τρωα τυταϕ οκο∋ο 90 δνι  ζαχζψνα σι) ω
δρυγιεϕ δεκαδζιε χζερωχα, α κο∗χζψ σι) ω πιερωσζψχη δνιαχη ωρζε∀νια. Τερµιχζνα ζιµα ζε
∀ρεδνι& τεµπερατυρα δοβοω& πονι(εϕ 0°Χ τρωα οκο∋ο 91 δνι  οδ ποχζ&τκυ γρυδνια δο
ποχζ&τκυ µαρχα. ∆∋υγο∀− οκρεσυ ωεγεταχψϕνεγο ωψνοσι 200  215 δνι. %ρεδνιε ροχζνε
υσ∋ονεχζνιενιε οβσζαρυ γµινψ ωψνοσι 4,4 γοδζ./δοβ). Ναϕωι)χεϕ γοδζιν ζε σ∋ο∗χεµ νοτυϕε
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σι) ω χζερωχυ (8,2), ναϕµνιεϕ ω γρυδνιυ (0,8). ∆νι πογοδνε ναϕχζ)∀χιεϕ ωψστ)πυϕ& να ωιοσν)
(ω µαρχυ) ι ϕεσιενι& (ω πα/δζιερνικυ). Ναϕωι)χεϕ δνι ποχηµυρνψχη νοτυϕε σι) π⌠/ν& ϕεσιενι& ι
ζιµ&.
%ρεδνια ροχζνα συµα οπαδ⌠ω ατµοσφερψχζνψχη ωψνοσι οκο∋ο 550−600 µµ. Ναϕωψ(σζε
∀ρεδνιε µιεσι)χζνε συµψ οπαδ⌠ω πρζψπαδαϕ& να λιπιεχ (οδ 50 δο 90 µµ) α ναϕνι(σζε ω
µιεσι&χυ λυτψµ (30−35 µµ). Να οβσζαρζε γµινψ ∀ρεδνιο α( πρζεζ 150−160 δνι νοτοωανψ ϕεστ
οπαδ ατµοσφερψχζνψ.
Ωιατρψ ναϕχζ)∀χιεϕ ωιεϕ& ζ σεκτορα πο∋υδνιοωεγο, να κτ⌠ρε πρζψπαδα 52% χζ)στο∀χι, νιεχο
ρζαδζιεϕ ζ σεκτορα ζαχηοδνιεγο (42,5% χζ)στο∀χι). Ναϕρζαδζιεϕ νοτοωανε σ& ωιατρψ ωιεϕ&χε ζ
σεκτορα π⌠∋νοχνεγο (15,6% χζ)στο∀χι). Χισζε ατµοσφερψχζνε νοτοωανε σ& ω 16,7%
πρζψπαδκ⌠ω.
Χηαρακτερψστψχζν& χεχη& κλιµατυ γµινψ, ποδοβνιε ϕακ χα∋εγο ποωιατυ γολυβσκο−
δοβρζψ∗σκιεγο, ϕεστ ϕεγο πρζεϕ∀χιοωο∀− ποµι)δζψ κλιµατεµ µορσκιµ α κοντψνενταλνψµ.
Ρψσ.3.3. Ρ⌠%α ωιατρ⌠ω δλα σταχϕι ΙΜΓΩ Τορυ!

(∀ρ⌠δ#ο: ΙΜΓΩ)

3.2.4.2. Ζανιεχζψσζχζενιε ποωιετρζα
Εµισϕα πρζεµψσ∋οωα
Να τερενιε γµινψ νιε σ& ζλοκαλιζοωανε ωι)κσζε ζακ∋αδψ πρζεµψσ∋οωε, κτ⌠ρε µογ∋ψβψ
µιε− νιεκορζψστνψ ωπ∋ψω να ζανιεχζψσζχζενιε ποωιετρζα ατµοσφερψχζνεγο.
Εµισϕα νισκα
.ρ⌠δ∋εµ νισκιεϕ εµισϕι σ& λοκαλνε κοτ∋οωνιε ι πιεχε ω)γλοωε υ(ψωανε ω ινδψωιδυαλνψχη
γοσποδαρστωαχη δοµοωψχη, ζω∋ασζχζα να τερενιε Κοωαλεωα Ποµ.. Τακιε λοκαλνε σψστεµψ
γρζεωχζε ι πιεχε δοµοωε νιε ποσιαδαϕ& υρζ&δζε∗ οχηρονψ ποωιετρζα ατµοσφερψχζνεγο.
Ωιελκο∀− εµισϕι ζ τψχη /ρ⌠δε∋ ϕεστ τρυδνα δο οσζαχοωανια ι ωψκαζυϕε ζµιεννο∀− σεζονοω&
ωψνικαϕ&χ& ζ σεζονυ γρζεωχζεγο. Σπαλα σι) ω νιχη ρ⌠(νεγο ροδζαϕυ µατερια∋ψ οδπαδοωε, ω
τψµ οδπαδψ κοµυναλνε, κτ⌠ρε σ& /ρ⌠δ∋εµ εµισϕι διοκσψν, γδψ( προχεσ σπαλανια ϕεστ νιεπε∋νψ ι
ζαχηοδζι ω στοσυνκοωο νισκιχη τεµπερατυραχη. Ζανιεχζψσζχζενια ζ τεγο ροδζαϕυ /ρ⌠δ∋α
ζαωιεραϕ& ζναχζνε ιλο∀χι ποπιο∋υ (οκο∋ο 20 %), σιαρκι (1  2 %) οραζ αζοτυ (1 %). Ω ζναχζνεϕ
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ωι)κσζο∀χι δοµ⌠ω ω)γιελ σπαλανψ ϕεστ ω πρζεσταρζα∋ψχη κονστρυκχψϕνιε πιεχαχη βεζ
ω∋α∀χιωεγο ναδζορυ προχεσυ σπαλανια ι βεζ υρζ&δζε∗ οδπψλαϕ&χψχη.
Ζαοπατρζενιε ω γαζ ι χιεπ∋ο
Ζαοπατρζενιε ω γαζ
Μιαστο Κοωαλεωο Ποµορσκιε ϕεστ ζασιλανε γαζεµ ζιεµνψµ ωψσοκοµετανοωψµ ΓΖ−50
ποπρζεζ γαζοχι&γ πρζεσψ∋οωψ ∆ν 80 ωψσοκιεγο χι∀νιενια ρελαχϕι Τυρζνο  Κοωαλεωο
Ποµορσκιε, κτ⌠ρψ ϕεστ οδγα∋)ζιενιεµ οδ γαζοχι&γυ µαγιστραλνεγο ∆ν 400 µµ ρελαχϕι
Ω∋οχ∋αωεκ  Γδα∗σκ, δο σταχϕι ρεδυκχψϕνοποµιαροωεϕ Ι0, ζλοκαλιζοωανεϕ ω µιεϕσχοωο∀χι
Σζψχηοωο. Ζε σταχϕι ρεδυκχψϕνοποµιαροωεϕ Ι0 οδβιορχψ ζαοπατρψωανι σ& ω γαζ ζιεµνψ
πρζεωοδοωψ ποπρζεζ γαζοχι&γι δψστρψβυχψϕνε ∀ρεδνιεγο ι νισκιεγο χι∀νιενια. ∆οσταωα γαζυ
δο µιαστα ϕεστ ογρανιχζονα ζ υωαγι να µα∋& πρζεπυστοωο∀− γαζοχι&γυ. Σιε− γαζοωνιχζα ω
µιε∀χιε ϕεστ σ∋αβο ροζωινι)τα, δ∋υγο∀− χζψννεϕ σιεχι ροζδζιελχζεϕ νισκιεγο χι∀νιενια ωψνοσι
13,2 κµ, α δ∋υγο∀− πρζψ∋&χζψ νισκιεγο χι∀νιενια 5,29 κµ. Οχενια σι), (ε 75% µιεσζκα∗
µιαστα κορζψστα ζ γαζυ πρζεωοδοωεγο: δο σιεχι γαζοωνιχζεϕ ποδ∋&χζονψχη ϕεστ 381
βυδψνκ⌠ω µιεσζκαλνψχη ι 11 βυδψνκ⌠ω νιεµιεσζκαλνψχη.
Γαζ ζιεµνψ ωψσοκοµετανοωψ ΓΖ−50 πρζεσψ∋ανψ σιεχι& µα ωαρτο∀− οπα∋οω& 36,326
Μϑ/µ3. Σταχϕα ρεδυκχψϕνο−ποµιαροωα Ι0 ζασιλαϕ&χα Κοωαλεωο Ποµορσκιε ποσιαδα
πρζεπυστοωο∀− Θ=3.000 µ3/η.
Μιεϕσχοωο∀χι πο∋ο(ονε να τερεναχη ωιεϕσκιχη γµινψ νιε ποσιαδαϕ& γαζυ σιεχιοωεγο, α ω
ποωσζεχηνψµ υ(ψτκυ ϕεστ γαζ χιεκ∋ψ προπαν  βυταν ω βυτλαχη. ϑεδνακ πρζεζ τερεν γµινψ
πρζεχηοδζι γαζοχι&γ ωψσοκιεγο χι∀νιενια ∆ν 80 ΠΝ 6,3 Μπα ζασιλαϕ&χψ σταχϕ) ρεδυκχψϕνο 
ποµιαροω& Ι0 ζλοκαλιζοωαν& ωε ωσι Σζψχηοωο, κτ⌠ρψ ϕεστ /ρ⌠δ∋εµ ζασιλανια τερεν⌠ω µιαστα
Κοωαλεωο Ποµορσκιε
Ζαοπατρζενιε ω χιεπ&ο
Να τερενιε γµινψ νιε φυνκχϕονυϕε χεντραλνψ σψστεµ χιεπ∋οωνιχζψ, νατοµιαστ ωσζψστκιε
βυδψνκι υ(ψτεχζνο∀χι πυβλιχζνεϕ ογρζεωανε σ& πρζεζ νοωοχζεσνε κοτ∋οωνιε ολεϕοωε,
γαζοωε λυβ ολεϕοωο−γαζοωε. #&χζνιε να τερενιε γµινψ ω οβιεκταχη κοµυναλνψχη φυνκχϕονυϕε
13 κοτ∋οωνι ζασιλανψχη παλιωεµ εκολογιχζνψµ. Νατοµιαστ ωι)κσζο∀− γοσποδαρστω δοµοωψχη
ϕεστ ογρζεωανα ζα ποµοχ& πρζεσταρζα∋ψχη ι ινδψωιδυαλνψχη σψστεµ⌠ω γρζεωχζψχη. [∋ρ⌠δ&ο
Στυδιυµ υωαρυνκοωα! ι κιερυνκ⌠ω ζαγοσποδαροωανια πρζεστρζεννεγο γµινψ ι µιαστα
Κοωαλεωο Ποµορσκιε].
Εµισϕα κοµυνικαχψϕνα
.ρ⌠δ∋εµ τεγο ροδζαϕυ εµισϕι σ& δρογι ο δυ(ψµ νατ)(ενιυ ρυχηυ κο∋οωεγο.
Ζανιεχζψσζχζενια κοµυνικαχψϕνε το γ∋⌠ωνιε: τλενεκ ι δωυτλενεκ ω)γλα, τλενκι αζοτυ,
ω)γλοωοδορψ, πψ∋ψ, µεταλε χι)(κιε. Ωπ∋ψωαϕ& ονε να πογορσζενιε ϕακο∀χι ποωιετρζα
ατµοσφερψχζνεγο ι ποωοδυϕ& ωζροστ στ)(ενια οζονυ ω τροποσφερζε. Ιστοτνε ϕεστ ρ⌠ωνιε(
ζαπψλενιε ποωσταϕ&χε να σκυτεκ ∀χιερανια σι) οπον, οκ∋αδζιν ηαµυλχοωψχη ι ναωιερζχηνι
δρ⌠γ. Εµισϕα κοµυνικαχψϕνα στανοωι σζχζεγ⌠λνε ζαγρο(ενιε δλα τερεν⌠ω πρζψλεγ∋ψχη, γ∋⌠ωνιε
µα νιεκορζψστνψ ωπ∋ψω να υπραωψ πολοωε.
Να τερενιε µιαστα ι γµινψ Κοωαλεωο Ποµορσκιε ζαγρο(ενιε ζε στρονψ κοµυνικαχϕι
στανοωι πρζεδ ωσζψστκιµ δρογα κραϕοωα νρ 15 ρελαχϕι Τρζεβνιχα  Οστρ⌠δα, α τακ(ε δρογι
ωοϕεω⌠δζκιε: δρογα νρ 554 (Ορζεχηοωο  Γολυβ−∆οβρζψ∗), δρογα νρ 649 (Σιερακοωο 
Πλυσκοω)σψ).
ϑακο∀− ποωιετρζα ωγ βαδα∗ ΩΙΟ%
Ωεδ∋υγ οβοωι&ζυϕ&χψχη πρζεπισ⌠ω, οχενα ϕακο∀χι ποωιετρζα δοκονψωανα ϕεστ ω ραµαχη
πα∗στωοωεγο µονιτορινγυ ∀ροδοωισκα. Να ποτρζεβψ υσταλενια οδποωιεδνιεγο σποσοβυ οχενψ
ϕακο∀χι ποωιετρζα ωοϕεωοδα δοκονυϕε πρζψναϕµνιεϕ χο πι)− λατ κλασψφικαχϕι στρεφ, οδρ)βνιε ποδ
κ&τεµ ποζιοµυ κα(δεϕ συβστανχϕι, ωψοδρ)βνιαϕ&χ στρεφψ, ω κτ⌠ρψχη πρζεκροχζονε σ& ωαρτο∀χι
κρψτεριαλνε (δοπυσζχζαλνε, προγοωε) οραζ χο ροκυ δοκονυϕε οχενψ ποζιοµυ συβστανχϕι ω
ποωιετρζυ ω δανεϕ στρεφιε, α ναστ)πνιε δοκονυϕε κλασψφικαχϕι στρεφ. Ωψκοναωχ&, ω ιµιενιυ
Ωοϕεωοδψ Κυϕαωσκο−Ποµορσκιεγο, οβυ οχεν ϕεστ Ωοϕεω⌠δζκι Ινσπεκτορατ Οχηρονψ
%ροδοωισκα ω Βψδγοσζχζψ ∆ελεγατυρα ω Τορυνιυ, πρζψ χζψµ πιερωσζα ζ νιχη ζωανα ϕεστ
οχεν& ωστ)πν&, α δρυγα οχεν& ροχζν&.
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Κλασψφικαχϕα στρεφ να ποτρζεβψ µονιτοροωανια ϕακο∀χι ποωιετρζα ωψκονψωανα ϕεστ ποδ
κ&τεµ:
!∀ οχηρονψ ζδροωια λυδζι (ω ζακρεσιε: ΣΟ2, ΝΟ2, πψ∋υ ΠΜ10, ο∋οωιυ, ΧΟ, βενζενυ ι
Ο3),
!∀ οχηρονψ ρο∀λιν (ω ζακρεσιε: ΣΟ2, ΝΟξ ι Ο3).
Ζγοδνιε ζ υσταω& Πραωο οχηρονψ ∀ροδοωισκα, στρεφ& ϕεστ οβσζαρ αγλοµεραχϕι ο λιχζβιε
µιεσζκα∗χ⌠ω ωι)κσζεϕ νι( 250 τψσι)χψ οραζ οβσζαρ ϕεδνεγο β&δ/ ωι)χεϕ ποωιατ⌠ω, κτ⌠ρψ νιε
ωχηοδζι ω σκ∋αδ αγλοµεραχϕι. Οχεν) ϕακο∀χι ποωιετρζα ω ροκυ 2007 δοκονανο ω οπαρχιυ ο
νοωψ υκ∋αδ στρεφ, στρεφα γολυβσκο δοβρζψ∗σκα ζοστα∋α ποωι)κσζονα, οβεχνιε γµινα
Κοωαλεωο Ποµορσκιε ωχηοδζι ω σκ∋αδ στρεφψ δοβρζψ∗σκο−ω&βρζεσκιεϕ ο κοδζιε
ΠΛ.04.12.ζ.02.
Οχενα ροχζνα (ΟΡ). Ζγοδνιε ζ ζαπισεµ αρτ. 89 υσταωψ − Πραωο οχηρονψ ∀ροδοωισκα (οραζ
ροζπορζ&δζενια δο τεϕ υσταωψ: Ροζπορζ&δζενιε Μινιστρα %ροδοωισκα ζ δνια 3 µαρχα 2008 ρ. ω
σπραωιε ποζιοµ⌠ω νιεκτ⌠ρψχη συβστανχϕι ω ποωιετρζυ, ροζπορζ&δζενιε Μινιστρα %ροδοωισκα ζ
δνια 6 µαρχα 2008 ρ. ω σπραωιε στρεφ, ω κτ⌠ρψχη δοκονυϕε σι) οχενψ ϕακο∀χι ποωιετρζα),
ωοϕεωοδα χο ροκυ δοκονυϕε οχενψ ποζιοµυ συβστανχϕι ω ποωιετρζυ ω δανεϕ στρεφιε, α
ναστ)πνιε δοκονυϕε κλασψφικαχϕι στρεφ, ω κτ⌠ρψχη ποζιοµ:
!∀πρζεκραχζα ποζιοµ δοπυσζχζαλνψ ποωι)κσζονψ ο µαργινεσ τολερανχϕι,
!∀µιε∀χι σι) ποµι)δζψ ποζιοµεµ δοπυσζχζαλνψµ α ποζιοµεµ δοπυσζχζαλνψµ
!∀ποωι)κσζονψµ ο µαργινεσ τολερανχϕι,
!∀νιε πρζεκραχζα ποζιοµυ δοπυσζχζαλνεγο,
!∀πρζεκραχζα ποζιοµ δοχελοωψ,
!∀νιε πρζεκραχζα ποζιοµυ δοχελοωεγο,
!∀πρζεκραχζα ποζιοµ χελυ δ∋υγοτερµινοωεγο,
!∀νιε πρζεκραχζα ποζιοµυ χελυ δ∋υγοτερµινοωεγο.
Χελεµ ροχζνεϕ οχενψ ϕακο∀χι ποωιετρζα ϕεστ υζψσκανιε ινφορµαχϕι ο στ)(ενιαχη
ζανιεχζψσζχζε∗ να οβσζαρζε ποσζχζεγ⌠λνψχη στρεφ. Ω 2007 ρ. οχενψ ϕακο∀χι ποωιετρζα να
τερενιε στρεφψ δοβρζψ∗σκο−ω&βρζεσκιεϕ δοκονανο ω οπαρχιυ ο ποµιαρψ πασψωνε ρεαλιζοωανε
ω χζτερεχη πυνκταχη, ζ κτ⌠ρψχη ϕεδεν ζναϕδυϕε σι) να τερενιε µιαστα Κοωαλεωο Ποµορσκιε να
ρψνκυ, πρζψ Κο∀χιελε, α δρυγι πρζψ δροδζε κραϕοωεϕ νρ 15 − ποµιαρψ πασψωνε ΣΟ2, ΝΟ2;
Ζ βαδα∗ πρζεπροωαδζονψχη ω 2007 ρ. ωψνικα, (ε:
!∀ στ)(ενια ΣΟ2 υτρζψµψωα∋ψ σι) να νισκιµ ποζιοµιε 8,1 ∝γ/µ3, χο στανοωι 40%
δοπυσζχζαλνεϕ νορµψ ∀ρεδνιοροχζνεϕ;
!∀ ∀ρεδνιοροχζνε στ)(ενιε ΝΟ2 ωψνιοσ∋ο 20,7 ∝γ/µ3, χο στανοωι 52% δοπυσζχζαλνεϕ
νορµψ ∀ρεδνιοροχζνεϕ;
Πρζεβιεγ ζµιαν ροχζνεγο στ)(ενια δωυτλενκυ σιαρκι ι αζοτυ ω Κοωαλεωιε Ποµορσκιµ ω
λαταχη 2000−2007 πρζεδσταωιονο να ρψσ. 3.4 ι 3.5. Αναλιζυϕ&χ οβα ρψσυνκι µο(να ζαυωα(ψ−
ποζψτψωνψ τρενδ ω σπαδκυ ποζιοµυ οβψδωυ ζανιεχζψσζχζε∗.
Ρψσ. 3.4 Ζµιανψ #ρεδνιεγο ροχζνεγο στ∃%ενια ΣΟ2 ω Κοωαλεωιε Ποµορσκιµ ω λαταχη 2001−2007
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Ρψσ. 3.5. Ζµιανψ #ρεδνιεγο ροχζνεγο στ∃%ενια ΝΟ2 ω Κοωαλεωιε Ποµορσκιµ ω λαταχη 2001−2007
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Ω ροζκ∋αδζιε µιεσι)χζνψχη ωαρτο∀χι στ)(ενια δωυτλενκυ σιαρκι ζαζναχζα σι) ϕεγο ωψρα/νψ
ωζροστ ω πρζψπαδκυ µιεσι)χψ ζιµοωψχη, α ϕεγο /ρ⌠δ∋εµ σ& γ∋⌠ωνιε ινσταλαχϕε γρζεωχζε. Ω
πρζψπαδκυ δωυτλενκυ αζοτυ νιε µο(να ζαοβσερωοωα− τακιεγο τρενδυ ω χι&γυ ροκυ, χο
∀ωιαδχζψ ο τψµ, (ε ϕεστ το ζανιεχζψσζχζενιε ποχηοδζενια κοµυνικαχψϕνεγο.
Ταβ. 3.5. Ωψνικι ποµιαρ⌠ω πασψωνψχη ιµισϕι δωυτλενκυ σιαρκι ι δωυτλενκυ αζοτυ ω ποωιετρζυ
ατµοσφερψχζνψµ ω Κοωαλεωιε Ποµορσκιµ ω πυνκχιε ποµιαροωψµ ρψνεκ πρζψ δροδζε νρ 15 µιεσι∀χαχη
λιπιεχ 2006 − χζερωιεχ 2007
Στ)(ενιε δωυτλενκυ σιαρκι (∝γ/µ 3)
ςΙΙ

ςΙΙΙ

ΙΞ

Ξ

ΞΙ

ΞΙΙ

Ι

ΙΙ

ΙΙΙ

Ις

ς

ςΙ

%ρεδνιε ζ
π⌠∋ροχζα

ΣΟ 2

2,7

5,0

3,0

13,3

8,1

14,4

8,3

19,4

14,3

3,4

5,2

0,0

8,1

ΝΟ 2

22,0

20,0

21,7

27,0

19,2

22,8

12,3

20,5

19,7

16,6

25,0

22,0

20,7

(∀ρ⌠δ#ο: ΩΙΟ! Βψδγοσζχζ)

Ωεδ∋υγ ινφορµαχϕι ΩΙΟ% ω Τορυνιυ ζ δνια 31 λιπχα 2008 ρ. δοτψχζ&χεϕ ακτυαλνεγο
ζανιεχζψσζχζενια ποωιετρζα δλα µιαστα ι γµινψ Κοωαλεωο Ποµορσκιε, σταν ζανιεχζψσζχζενια
ποωιετρζα να οβσζαρζε µιαστα ι γµινψ ω ζακρεσιε νω. συβστανχϕι πρζεδσταωια σι) ναστ)πυϕ&χο:
Ταβ. 3.6. ζανιεχζψσζχζενιε ποωιετρζα δλα µιαστα Κοωαλεωο Ποµορσκιε
Στ)ζενιε ω οδνιεσιενιυ δο ροκυ

Ροδζαϕ συβστανχϕι
ζανιεχζψσζχζαϕ&χεϕ

∝γ/µ3

δω υτλενεκ σιαρκι

8

40,0

δω υτλενεκ αζοτυ

21

52,5

πψ∋ ζαω ιεσζονψ ΠΜ10

25

62,5

1

20,0

0,01

2,0

βενζεν
ο∋⌠ω
(∀ρ⌠δ#ο: ΩΙΟ! Βψδγοσζχζ)

% ω αρτο∀χι δοπυσζχζαλνεϕ
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Ταβ. 3.7. Ζανιεχζψσζχζενιε ποωιετρζα δλα ποζοστα&εϕ χζ∃#χι γµινψ Κοωαλεωο Ποµορσκιε
Στ)ζενιε ω οδνιεσιενιυ δο ροκυ

Ροδζαϕ συβστανχϕι
ζανιεχζψσζχζαϕ&χεϕ

∝γ/µ3

δω υτλενεκ σιαρκι

8

40,0

δω υτλενεκ αζοτυ

10

25,0

πψ∋ ζαω ιεσζονψ ΠΜ10

20

50,0

βενζεν

1

20,0

0,01

2,0

ο∋⌠ω
(∀ρ⌠δ#ο: ΩΙΟ! Βψδγοσζχζ)

% ω αρτο∀χι δοπυσζχζαλνεϕ

Ωψνικι κλασψφικαχϕι στρεφψ γολυβσκο−δοβρζψ∗σκιεϕ πρζεπροωαδζονεϕ ω 2006 ροκυ
ζεσταωιονο ω ταβελαχη 3.8. ι 3.9.
Ταβ. 3.8. Ωψνικοωε κλασψ στρεφψ γολυβσκο − δοβρζψ!σκιεϕ υζψσκανε ω ΟΡ δοκονανεϕ ω 2006ρ. ζ
πορ⌠ωνανιεµ ζ κλασψφικαχϕαµι ζα λατα 20022005 ζ υωζγλ∃δνιενιεµ κρψτερι⌠ω υστανοωιονψχη ω χελυ
οχηρονψ ζδροωια
Σψµβολ κλασψ ωψνικοωεϕ δλα ποσζχζεγ⌠λνψχη
ζανιεχζψσζχζε∗ δλα οβσζαρυ χα∋εϕ στρεφψ
Χ 6Η 6
Ο3
ΣΟ 2
ΝΟ 2
ΠΜ10
Πβ
ΧΟ
Α
Α
Α
(∀ρ⌠δ#ο: ΩΙΟ! Βψδγοσζχζ)

Α

Α

Α

Κλασα ογ⌠λνα

Α

2006

2005

2004

2003

2002

Α

Α

Α

Α

Α

Ταβ. 3.9. Ωψνικοωε κλασψ στρεφψ γολυβσκο− δοβρζψ!σκιεϕ υζψσκανε ω ΟΡ δοκονανεϕ ω 2006ρ. ζ
πορ⌠ωνανιεµ ζ κλασψφικαχϕαµι ζα λατα 20022005 ζ υωζγλ∃δνιενιεµ κρψτερι⌠ω υστανοωιονψχη ω χελυ
οχηρονψ ρο#λιν)
Κλασα ογ⌠λνα

Σψµβολ κλασψ ωψνικοωεϕ δλα
ποσζχζεγ⌠λνψχη ζανιεχζψσζχζε∗
ΣΟ2
ΝΟξ
Ο3
Α
Α
(∀ρ⌠δ#ο: ΩΙΟ! Βψδγοσζχζ)

2006
Α

Α

2005
Α

2004
Α

2003
Α

2002
Α

Ζακρεσ σζ⌠στεϕ ροχζνεϕ οχενψ ϕακο∀χι ποωιετρζα (ζα ροκ 2007) ζοστα∋ ποσζερζονψ ο αρσεν,
νικιελ, καδµ ι βενζο(α)πιρεν, ζανιεχζψσζχζενια οβϕ)τε δψρεκτψω& Παρλαµεντυ Ευροπεϕσκιεγο ι
Ραδψ 2004/107/ΩΕ ζ δνια 15 γρυδνια 2004 ροκυ ω σπραωιε αρσενυ, καδµυ, ρτ)χι, νικλυ ι
ωιελοπιερ∀χιενιοωψχη ω)γλοωοδορ⌠ω αροµατψχζνψχη ω οταχζαϕ&χψµ ποωιετρζυ.
Ταβ. 3.10. Ωψνικοωε κλασψ στρεφψ δοβρζψ!σκο− ω∀βρζεσκιεϕ υζψσκανε ω ΟΡ δοκονανεϕ ω 2007ρ. ζ
υωζγλ∃δνιενιεµ κρψτερι⌠ω υστανοωιονψχη ω χελυ οχηρονψ ζδροωια λυδζι
Σψµβολ κλασψ ωψνικοωεϕ δλα ποσζχζεγ⌠λνψχη ζανιεχζψσζχζε∗ δλα οβσζαρυ χα∋εϕ στρεφψ

ΣΟ 2

κρψτεριυµ  ποζιοµ
δοπυσζχζαλνψ
ΝΟ 2
Χ 6Η 6
ΠΜ10
Πβ

Α
Α
Α
(∀ρ⌠δ#ο: ΩΙΟ! Βψδγοσζχζ)

Α

Α

ΧΟ

αρσεν

Α

Α

κρψτεριυµ  ποζιοµ
δοχελοωψ
βενζο(α)πιρεν καδµ
Χ

Α

κλασα ∋&χζνα
νικιελ
Α

Χ

Ταβ. 3.11. Ωψνικοωε κλασψ στρεφψ δοβρζψ!σκο− ω∀βρζεσκιεϕ υζψσκανε ω ΟΡ δοκονανεϕ ω 2007ρ. ζ
υωζγλ∃δνιενιεµ κρψτερι⌠ω υστανοωιονψχη ω χελυ οχηρονψ ρο#λιν
Σ ψµ βολ κλασψ ωψνικοωεϕ δλα ποσζχζεγ⌠λνψχη
ζανιεχζψσζχζε∗ δλα οβσζαρυ χα∋εϕ στρεφψ
κρψτεριυµ  ποζι οµ
δ οπυσζχζαλνψ
ΣΟ 2
ΝΟ 2
Α
(∀ρ⌠δ#ο: ΩΙΟ! Βψδγοσζχζ)

Α

κλασα ∋&χζνα

Α

Ποδσταωοωε ζανιεχζψσζχζενια οβϕ)τε προγραµεµ βαδα∗ ω ροκυ 2000−2006, τϕ.
δωυτλενεκ σιαρκι, δωυτλενεκ αζοτυ, τλενεκ ω)γλα, βενζεν, ο∋⌠ω οραζ οζον (ω κρψτεριυµ
οχηρονψ ζδροωια) οραζ δωυτλενεκ σιαρκι, δωυτλενεκ αζοτυ ι οζον (ω κρψτεριυµ οχηρονψ ρο∀λιν)
οσι&γα∋ψ νισκιε ωαρτο∀χι στ)(ε∗, νιε πρζεκραχζαϕ&χε οβοωι&ζυϕ&χψχη ωαρτο∀χι
δοπυσζχζαλνψχη. Ποζωολι∋ο το να ζακωαλιφικοωανιε στρεφψ γολυβσκο−δοβρζψ∗σκιεϕ δο κλασψ Α,
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χο οζναχζα, (ε στ)(ενια (αδνεϕ συβστανχϕι νιε πρζεκραχζαϕ& τψχη ποζιοµ⌠ω, ποωι)κσζονψχη ο
µαργινεσ τολερανχϕι ι ζοστα∋ψ δοτρζψµανε στανδαρδψ ιµισψϕνε.
Ω 2007 ροκυ πο ποσζερζανιυ προγραµυ βαδα∗ ο αρσεν, βενζο(α)πιρεν, καδµ ι νικιελ, ζε
ωζγλ)δυ να πρζεκροχζενια ∀ρεδνιοροχζνεγο στ)(ενια βενζο(α)πιρανυ ποζιοµυ δοχελοωεγο
1 νγ/µ3 ο 10−910%, ωσζψστκιµ στρεφοµ ω ωοϕεω⌠δζτωιε ναδανο κλασ) Χ, χο σκυτκυϕε
κονιεχζνο∀χι& σπορζ&δζενια πρζεζ σεϕµικ ωοϕεω⌠δζτωα προγραµυ οχηρονψ ποωιετρζα (ΠΟΠ).

3.2.5. Ηα∋ασ ι νιεϕονιζυϕ&χε προµιενιοωανιε ελεκτροµαγνετψχζνε
Ηα∋ασ πρζεµψσ∋οωψ οβεϕµυϕε ζαρ⌠ωνο δ/ωι)κι εµιτοωανε πρζεζ ρ⌠(νεγο ροδζαϕυ
µασζψνψ ι υρζ&δζενια, α τακ(ε χζ)∀χι προχεσ⌠ω τεχηνολογιχζνψχη, ϕακ ι ινσταλαχϕε οραζ
ωψποσα(ενιε µα∋ψχη ζακ∋αδ⌠ω ρζεµιε∀λνιχζψχη ι υσ∋υγοωψχη. ∆ο ηα∋ασ⌠ω ινσταλαχψϕνψχη
ζαλιχζα σι) τακ(ε δ/ωι)κι εµιτοωανε πρζεζ υρζ&δζενια οβιεκτ⌠ω ηανδλοωψχη (ωεντψλατορψ,
υρζ&δζενια κλιµατψζαχψϕνε ιτπ.), α τακ(ε − υρζ&δζενια ναγ∋α∀νιαϕ&χε ω λοκαλαχη
γαστρονοµιχζνψχη ι ροζρψωκοωψχη.
Χζψννικαµι ωπ∋ψωαϕ&χψµι να ποζιοµ ηα∋ασυ κοµυνικαχψϕνεγο σ& νατ)(ενιε ι π∋ψννο∀−
ρυχηυ, προχεντοωψ υδζια∋ ποϕαζδ⌠ω χι)(αροωψχη ω στρυµιενιυ ποϕαζδ⌠ω, πρ)δκο∀− στρυµιενια
ποϕαζδ⌠ω, πο∋ο(ενιε δρογι οραζ ροδζαϕ ναωιερζχηνι, υκσζτα∋τοωανιε τερενυ, πρζεζ κτ⌠ρψ
πρζεβιεγα τρασα κοµυνικαχψϕνα, χηαρακτερ οβυδοωψ τρασψ ι ροδζαϕ σ&σιαδυϕ&χεϕ ζ τρασ&
ζαβυδοωψ.
∆οµινυϕ&χψ ωπ∋ψω να κλιµατ ακυστψχζνψ ∀ροδοωισκα µα ηα∋ασ κοµυνικαχψϕνψ. Ποζιοµψ
δ/ωι)κ⌠ω, κτ⌠ρψχη /ρ⌠δ∋εµ σ& ∀ροδκι κοµυνικαχϕι δρογοωεϕ ι κολεϕοωεϕ, ωψνοσζ& οδ 75 δο 95
δΒ. Ω ποδζιαλε να ποσζχζεγ⌠λνε ροδζαϕε ποϕαζδ⌠ω πρζεδσταωιαϕ& σι) ναστ)πυϕ&χο:
− ποϕαζδψ ϕεδνο∀λαδοωε 7987 δΒ,
− σαµοχηοδψ χι)(αροωε 8393 δΒ,
− αυτοβυσψ ι χι&γνικι 8592 δΒ,
− σαµοχηοδψ οσοβοωε 7584 δΒ,
− µασζψνψ δρογοωε ι βυδοωλανε 7585 δΒ,
− ωοζψ οχζψσζχζανια µιαστα 7795 δΒ.
∆οτψχηχζασοωε βαδανια ωσκαζυϕ&, (ε ζαγρο(ενιε ηα∋ασεµ να τερενιε µιαστα ι γµινψ
Κοωαλεωο Ποµορσκιε ζωι&ζανε ϕεστ γ∋⌠ωνιε ζ ηα∋ασεµ κοµυνικαχψϕνψµ ι οδνοσι σι) δο
τερεν⌠ω πρζψλεγ∋ψχη δο γ∋⌠ωνψχη τρασ δρογοωψχη ι κολεϕοωψχη. ∆ο γ∋⌠ωνψχη χζψννικ⌠ω
µαϕ&χψχη ωπ∋ψω να ποζιοµ εµισϕι ηα∋ασυ κοµυνικαχψϕνεγο ναλε(&:
− νατ)(ενιε ρυχηυ,
− στρυκτυρα στρυµιενια ποϕαζδ⌠ω, α ζω∋ασζχζα υδζια∋υ ω νιµ τρανσπορτυ χι)(κιεγο,
− σταν τεχηνιχζνψ ποϕαζδ⌠ω,
− ροδζαϕ ι σταν τεχηνιχζνψ ναωιερζχηνι,
− οργανιζαχϕα ρυχηυ δρογοωεγο,
− χηαρακτερ ζαβυδοωψ (ζαγοσποδαροωανιε) τερεν⌠ω οταχζαϕ&χψχη.
Να τερενιε µιαστα ι γµινψ Κοωαλεωο Ποµορσκιε ζασαδνιχζψ σζκιελετ υκ∋αδυ δρογοωεγο
τωορζ& δρογι κραϕοωα νρ 15 (Τορυ∗−Ολσζτψν) ι δρογι ωοϕεω⌠δζκιε: Κοωαλεωο Ποµορσκιε −
Γολυβ ∆οβρζψ∗ ι Κοωαλεωο Ποµ. − Ορζεχηοωο.
Ηα∋ασ κοµυνικαχψϕνψ ποχηοδζι τε( οδ τρανσπορτυ κολεϕοωεγο. Γ∋⌠ων& λινι& κολεϕοω&, α
ζαραζεµ ναϕωι)κσζψµ /ρ⌠δ∋εµ εµισϕι ηα∋ασυ κολεϕοωεγο να τερενιε µιαστα ι γµινψ
Κοωαλεωο Ποµορσκιε ϕεστ λινια νρ 353 Ποζνα∗ − Ινοωροχ∋αω − Τορυ∗  Ολσζτψν,
πρζεβιεγαϕ&χα πρζεζ γµιν) ω χζ)∀χι π⌠∋νοχνο−ζαχηοδνιεϕ (Ωιελκιε Ρψχηνοωο−Κοωαλεωο).
Ω 2006 ροκυ, να τερενιε µιαστα Κοωαλεωα Ποµορσκιεγο, µονιτορινγιεµ ηα∋ασυ οβϕ)το
τερενψ ζαβυδοωψ µιεσζκανιοωεϕ ω πυνκταχη, γδζιε στωιερδζονο σζχζεγ⌠λνε υχι&(λιωο∀χι
ηα∋ασυ κοµυνικαχψϕνεγο. ∆ο ποµιαρ⌠ω ωψτψποωανο τρζψ τακιε οβσζαρψ, να τερενιε κτ⌠ρψχη
ζλοκαλιζοωανο τρζψ πυνκτψ ποµιαροωε, τϕ. πρζψ υλ. Τορυ∗σκιεϕ, Χηοπινα ι 23 Στψχζνια.
Πρζεκροχζενια δοπυσζχζαλνεγο ποζιοµυ δ/ωι)κυ µιεσζχζ& σι) ω πρζεδζιαλε οδ 10,3−13,0 δΒ.
Ναϕωι)κσζε πρζεκροχζενιε ζαρεϕεστροωανο ω πυνκχιε ποµιαροωψµ πρζψ υλ. Χηοπινα  13,0
δΒ, πρζψ νατ)(ενιυ ρυχηυ ποϕαζδ⌠ω  416 ποϕ/η. Ω πυνκταχη ποµιαροωψχη πρζψ υλ. 23
Στψχζνια ι υλ. Τορυ∗σκιεϕ ζαρεϕεστροωανο πρζεκροχζενια οδποωιεδνιο ο 12,6 δΒ ι 10,3 δΒ, πρζψ
νατ)(ενιυ ρυχηυ ωψνοσζ&χψµ 546 ποϕ./η οραζ 420 ποϕ./η. Να οδχινκαχη ζε σζχζεγ⌠λν&
υχι&(λιωο∀χι& πο∋ο(ονε σ& 3 βυδψνκι, ω οδλεγ∋ο∀χι ∀ρεδνιο 5,3 µ [ΓΥΣ 2007].
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Ω ζακρεσιε υχι&(λιωο∀χι ηα∋ασυ κοµυνικαχψϕνεγο νιε ναστ&πι∋α (αδνα ποπραωα. Ω
ζωι&ζκυ ζε ζωι)κσζενιεµ σι) ρυχηυ δρογοωεγο ναλε(ψ σποδζιεωα− σι) χοραζ ωι)κσζεϕ
υχι&(λιωο∀χι ζ ωι&ζανεϕ ζ ηα∋ασεµ κοµυνικαχψϕνψµ.
Ταβ. 3.12. Ωψνικι µονιτορινγυ ηα&ασυ να τερενιε µιαστα Κοωαλεωο Ποµορσκιε ω ροκυ 2006
Λοκαλ ιζαχϕα
πυνκτυ

Λεθ (ω δΒ[Α])

Ν ατ)(ενιε ρυχηυ (ποϕ./η)

η = 1,5 µ
ν.π.τ.

η = 4,0 µ
ν.π.τ.

Χα∋κοω ιτε

Ποϕ. λεκκιε

Ποϕ. χι)(κιε

υλ. Τορυ∗σκα

70,3

69,5

420,8

311,2

109,6

υλ. Χηοπινα

73

73,5

416

323,6

92,4

72,6

72,1

546

410,4

135,6

υλ. 23 Στψχζνι α

(∀ρ⌠δ#ο: ΩΙΟ! Βψδγοσζχζ)

Νιεϕονιζυϕ&χε προµιενιοωανιε ελεκτροµαγνετψχζνε
.ρ⌠δ∋αµι νιεϕονιζυϕ&χεγο προµιενιοωανια ελεκτροµαγνετψχζνεγο µαϕ&χεγο νεγατψωνψ
ωπ∋ψω να ∀ροδοωισκο σ& λινιε πρζεσψ∋οωε ενεργιι ελεκτρψχζνεϕ, σταχϕε ελεκτροενεργετψχζνε,
σταχϕε ραδιοωε ι τελεωιζψϕνε, σταχϕε τελεφονιι κοµ⌠ρκοωεϕ, υρζ&δζενια διαγνοστψχζνε, νιεκτ⌠ρε
υρζ&δζενια πρζεµψσ∋οωε.
Πρζεζ τερεν γµινψ ι µιαστα Κοωαλεωο Ποµορσκιε πρζεβιεγαϕ& δωιε λινιε ωψσοκιεγο
ναπι)χια (110 κς):
!∀ζ ΓΠΖ−υ Ω&βρζε/νο δο ΓΠΖ−υ Κοωαλεωο Ποµ.
!∀ζ ΓΠΖ−υ Κοωαλεωο Ποµ. δο ΓΠΖ−υ Τορυ∗.
Ποναδτο να τερενιε µιαστα ι γµινψ Κοωαλεωο Ποµορσκιε ζναϕδυϕε σι) 158 σταχϕι
τρανσφορµατοροωψχη.
Να τερενιε µιαστα ι γµινψ Κοωαλεωο Ποµορσκιε ζλοκαλιζοωανε σ& χζτερψ σταχϕε βαζοωε
τελεφονιι κοµ⌠ρκοωεϕ:
!∀υλ. Βαταλιον⌠ω Χη∋οπσκιχη 10, δζια∋κα νρ γεοδ. 217/2 ΠΛΥΣ ΓΣΜ ΒΤ44 360
Κοωαλεωο Ποµορσκιε,
!∀υλ. Χηοπινα δζια∋κι νρ γεοδ. 307/4 ι 307/6 ΧΕΝΤΕΡΤΕΛ 1047/2857 Κοωαλεωο
Ποµορσκιε,
!∀υλ. Στρα(αχκα 4, δζια∋κα νρ γεοδ. 156/3 Σταχϕα Βαζοωεϕ ΠΟΛΣΚΙΕϑ ΤΕΛΕΦΟΝΙΙ
ΧΨΦΡΟΩΕϑ νρ 36711 ζλοκαλιζοωανα να ωιε(ψ Χι∀νιε∗ ω Κοωαλεωιε Ποµορσκιµ,
!∀Μλεωο , δζια∋κα νρ γεοδ. 308/1 ΠΤΚ ΧΕΝΤΕΡΤΕΛ 6466− ΓΩΤΟΑ1−Μλεωο.
Ωεδ∋υγ Ροζπορζ&δζενια Μινιστρα %ροδοωισκα ζ δνια 30 πα/δζιερνικα 2003 ροκυ ω
σπραωιε δοπυσζχζαλνψχη ποζιοµ⌠ω π⌠λ ελεκτροµαγνετψχζνψχη ω ∀ροδοωισκυ οραζ σποσοβ⌠ω
σπραωδζανια δοτρζψµανια τψχη ποζιοµ⌠ω (∆ζ. Υ. ζ 2003 ρ. Νρ 192, ποζ. 1883) ποµιαρψ
ποζιοµ⌠ω π⌠λ ελεκτροµαγνετψχζνψχη ω οτοχζενιυ σταχϕι ι λινιι ελεκτροενεργετψχζνψχη
ωψκονυϕε σι), ϕε(ελι ιχη ναπι)χιε ζναµιονοωε ϕεστ ρ⌠ωνε β&δ/ ωψ(σζε νι( 110 κς.
Πολε ελεκτροµαγνετψχζνε νιεκορζψστνιε ζµιενια ωαρυνκι βψτοωανια χζ∋οωιεκα,
νεγατψωνιε ωπ∋ψωα να πρζεβιεγ προχεσ⌠ω (ψχιοωψχη οργανιζµυ. Μογ& ωψστ&πι− ζαβυρζενια
φυνκχϕι ο∀ροδκοωεγο υκ∋αδυ νερωοωεγο, υκ∋αδ⌠ω: ροζροδχζεγο, ηορµοναλνεγο ι
κρωιονο∀νεγο οραζ ναρζ&δ⌠ω σ∋υχηυ ι ωζροκυ. Οβεχνο∀− π⌠λ ελεκτροµαγνετψχζνψχη µα
ρ⌠ωνιε( δεγενερυϕ&χψ ωπ∋ψω να ρο∀λινψ ι ζωιερζ)τα: υ ρο∀λιν  οπ⌠/νιονψ ωζροστ ι ζµιανψ ω
βυδοωιε ζεων)τρζνεϕ, υ ζωιερζ&τ  ζαβυρζενια νευρολογιχζνε, ζακ∋⌠χενια ωζροστυ,
(ψωοτνο∀χι ι π∋οδνο∀χι.
Σταχϕε ι λινιε ελεκτροενεργετψχζνε µογ& βψ− τακ(ε /ρ⌠δ∋εµ ηα∋ασυ υχι&(λιωεγο δλα
οτοχζενια.
Να τερενιε γµινψ νιε προωαδζονο βαδα∗ µονιτορινγοωψχη π⌠λ ελεκτροµαγνετψχζνψχη.

34

Προγραµ Οχηρονψ !ροδοωισκα δλα γµινψ Κοωαλεωο Ποµορσκιε

3.2.6. Ζασοβψ ωοδνε
3.2.6.1. Ωοδψ ποδζιεµνε
Οβσζαρ γµινψ Κοωαλεωο Ποµορσκιε ζναϕδυϕε σι) ποζα ζασι)γιεµ Γ∋⌠ωνψχη Ζβιορνικ⌠ω
Ω⌠δ Ποδζιεµνψχη (ΓΖΩΠ) ωψζναχζονψχη ω χελυ οχηρονψ πρζεδ δεγραδαχϕ& ζασοβ⌠ω ωοδψ
πιτνεϕ. Ωοδψ γρυντοωε να τερενιε γµινψ ωψστ)πυϕ& ω δω⌠χη ποζιοµαχη. Ποζιοµ ηολοχε∗σκι
ζαλεγα ναϕπ∋ψχεϕ (τζω. ωιερζχη⌠ωκι) ι ϕεστ υζαλε(νιονψ γ∋⌠ωνιε οδ οπαδ⌠ω ατµοσφερψχζνψχη.
Ζε ωζγλ)δυ να νισκ& ϕακο∀− ωοδψ ι δυ(ε ωαηανια νιε µα ωι)κσζεγο ζναχζενια. Ωοδψ
πλεϕστοχε∗σκιε ρεπρεζεντοωανε σ& πρζεζ τρζψ ποζιοµψ. Ζωι&ζανε ονε σ& ζ οσαδαµι
πιασζχζψστο−(ωιροωψµι σεριι µι)δζψµορενοωεϕ. Ζαλεγαϕ& να γ∋)βοκο∀χι οδ κιλκυναστυ δο
κιλκυδζιεσι)χιυ µετρ⌠ω. ϑακο∀− τψχη ω⌠δ ϕεστ ζδεχψδοωανιε λεπσζα γδψ( ωαρστωψ γλιν
µορενοωψχη τωορζ& ωαρστω) ιζολαχψϕν& πρζεδ µιγραχϕ& ζανιεχζψσζχζε∗ ζ ποωιερζχηνι ζιεµι.
ϑακο∀− ω⌠δ ποδζιεµνψχη να τερενιε µιαστα ι γµινψ Κοωαλεωο Ποµορσκιε οδ 2001 νιε
ϕεστ βαδανα ω ραµαχη πα∗στωοωεγο µονιτορινγυ ∀ροδοωισκα.
Ταβ. 3.13. Οβιεκτψ υχι∀%λιωε στανοωι∀χε ποτενχϕαλνε ζαγρο%ενιε δλα ϕακο#χι ω⌠δ ποδζιεµνψχη να τερενιε
µιαστα ι γµινψ Κοωαλεωο Ποµορσκιε
Τψπ οβιεκτυ

Λοκαλιζαχϕα
σταχϕα παλιω Φρψδρψχηοωο
ΠΚΝ ΟΛΡΕΝ σταχϕα παλιω 840 Σζψχηοωο

Σταχϕε παλιω

Ολκπο − Ηυρτοωνια ολεϕ⌠ω ι παλιω Φρψδρψχηοωο
σταχϕα παλιω Ρψχηνοωο
σταχϕα παλιω υλ. ∆ωορχοωα Κοωαλεωο Ποµ.
σταχϕα παλιω ∆ψλεωο
Βιελσκ
Χηε∋µονιε
Χηε∋µονιεχ
Ελζανοωο
Κιε∋πινψ
Κοωαλεωο Ποµορσκιε
Κοωαλεωο Ποµορσκιε
Λιπιενιχα

Χµενταρζε

Μλεωο
Νοωψ ∆ω⌠ρ
Νοωψ ∆ω⌠ρ
Πλυσκοω)σψ
Πρυσκα #&κα
Σιερακοωο
Σρεβρνικι
Ωιελκα #&κα
Ωιελκιε Ρψχηνοωο

(∀ρ⌠δ#ο: ΥΜιΓ Κοωαλεωο Ποµορσκιε)

3.2.6.2. Ωοδψ ποωιερζχηνιοωε
Ωεδ∋υγ Μαπψ Ποδζια∋υ Ηψδρογραφιχζνεγο Πολσκι γµινα Κοωαλεωο Ποµορσκιε πο∋ο(ονα
ϕεστ ω χα∋ο∀χι ω ζλεωνι ∆ρω)χψ. Σιε− ω⌠δ π∋ψν&χψχη ϕεστ σ∋αβο ωψκσζτα∋χονα. Γ∋⌠ωνψµι
χιεκαµι οδωαδνιαϕ&χψµι οβσζαρ γµινψ σ& τρζψ πραωοστροννε δοπ∋ψωψ ∆ρω)χψ: Στρυγα
Μ∋ψ∗σκα (ζαϕµυϕ&χα ∀ροδκοω& ι ωσχηοδνι& χζ)∀− γµινψ), Στρυγα Ρψχηνοωσκα (ζαχηοδνια
χζ)∀− γµινψ), Στρυγα Τορυ∗σκα (π⌠∋νοχνο ζαχηοδνια χζ)∀−). Σ& το χιεκι ο µα∋ψχη ζασοβαχη
ωοδνψχη.
Σκροµνε σ& τακ(ε ζασοβψ ω⌠δ στοϕ&χψχη. Ναϕωι)κσζψ ακωεν  ϑεζιορο Μλεωιεχκιε  λε(ψ
ω ζλεωνι Στρυγι Τορυ∗σκιεϕ, ω οτοχζενιυ τψποωο ρολνιχζψµ. Ποωιερζχηνια ϕεζιορα ωψνοσι 84,4
ηα, α οβϕ)το∀− ωοδψ ζαλεδωιε 1 614 τψσ. µ3. ϑεζιορο Μλεωιεχκιε ϕεστ ϕεζιορεµ π∋ψτκιµ:
µακσψµαλνα γ∋)βοκο∀− ωψνοσι 4,3 µ, α ∀ρεδνια 1,9 µ. Ζασιλανε ϕεστ ωοδαµι Στρυγι
Τορυ∗σκιεϕ, α οδωαδνιανε πρζεζ νι& ι Στρυγ) Ρψχηνοωσκ& (οδπ∋ψω σζτυχζνψ). ϑεζιορο ζ υωαγι
να µα∋& ατρακχψϕνο∀− νιε ζοστα∋ο ζαγοσποδαροωανε τυρψστψχζνιε. Ω βιεγυ Στρυγι Τορυ∗σκιεϕ
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να π⌠∋νοχ ι πο∋υδνιε οδ Μλεωχα ζναϕδυϕ& σι) ποναδτο χζτερψ νιεωιελκιε ϕεζιορα, ζ κτ⌠ρψχη
ναϕωι)κσζε ϕεζιορο Καζανιεχ µα ποωιερζχηνι) 11,6 ηα. Ναδ τψµ ϕεζιορεµ οραζ ναδ ϕεζιορεµ
ϑεζιορεκ ζναϕδυϕ& σι) οβιεκτψ βυδοωνιχτωα λετνισκοωεγο. Ποναδτο να τερενιε γµινψ ι µιαστα
ζναϕδυϕε σι) σζερεγ νιεωιελκιχη ζαγ∋)βιε∗ ωψτοπισκοωψχη, κτ⌠ρψχη δνα σ& ωψπε∋νιονε ωοδ& ω
ποσταχι νιεωιελκιχη οχζεκ ωοδνψχη. Ποδοβνιε ποδµοκ∋ε σ& δνα ρψνιεν πολοδοωχοωψχη ι
δνα δολιν ω⌠δ ροζτοποωψχη. Να υωαγ) ζασ∋υγυϕε ροζλεγ∋ε οβνι(ενιε τερενυ να πο∋υδνιοωψ−
ζαχη⌠δ οδ µιαστα ϕακο ∀λαδ πο δαωνψµ ζαρο∀νι)τψµ ϕεζιορζε  οβεχνιε οστοϕα φαυνψ. Ω
Πρυσκιεϕ #&χε ω δολινιε Στρυγι Ρψχηνοωσκιεϕ ζναϕδυϕ& σι) σζτυχζνε σταωψ ωψκορζψστψωανε δο
ηοδοωλι ρψβ.
Ω λαταχη 1999−2002 µονιτορινγ ω⌠δ π∋ψν&χψχη οβεϕµοωα∋ να τερενιε µιαστα ι γµινψ
Κοωαλεωο Ποµορσκιε ναστ)πυϕ&χε ρζεκι: Στρυγ) Κοωαλεωσκ&, Στρυγ) Ρψχηνοωσκ& ι Στρυγ)
Τορυ∗σκ&. Ω κολεϕνψχη λαταχη βαδανιαµι µονιτορινγοωψµι οβϕ)το ϕεδψνιε Στρυγ) Τορυ∗σκ&,
Στρυγ) Κοωαλεωσκ& [Μ∋ψ∗σκα] βαδανε ω ροκυ 2004 ι 2007, νατοµιαστ Στρυγι Ρψχηνοωσκιεϕ
νιε κοντρολοωανο ω ογ⌠λε.
Ρψσ. 3.6. Σιε( ηψδρογραφιχζνα γµινψ Κοωαλεωο Ποµορσκιε

Στρυγα Κοωαλεωσκα [Μ∋ψ∗σκα]  ϕεστ πραωοστροννψµ δοπ∋ψωεµ ∆ρω)χψ. ϑεϕ δ∋υγο∀−
ωψνοσι 22 κµ. Ποπρζεζ γ)στ& σιε− χιεκ⌠ω οκρεσοωψχη ι στα∋ψχη Στρυγα οδωαδνια τερενψ
πο∋υδνιοωεϕ χζ)∀χι Ωψσοχζψζνψ Χηε∋µι∗σκιεϕ οραζ Κοτλινψ Ελγισζεωσκιεϕ ω δολινιε ∆ρω)χψ.
Ποωιερζχηνια ζλεωνι ζαϕµυϕε οβσζαρ 101 κµ2, ζ τεγο λασψ ζαϕµυϕ& 12 %. Ζωαρτε οβσζαρψ
λε∀νε ωψστ)πυϕ& ω χζ)∀χι πο∋υδνιοωεϕ. Ωψνικι βαδα∗ πρζεπροωαδζονε ω ροκυ 1997
ωσκαζψωα∋ψ, (ε ϕακο∀− ω⌠δ Στρυγι Κοωαλεωσκιεϕ κσζτα∋τοωα∋α σι) να ποζιοµιε νιε
οδποωιαδαϕ&χψµ νορµοµ να χα∋εϕ δ∋υγο∀χι. ∆εχψδυϕ&χψ ωπ∋ψω να κλασψφικαχϕ) µια∋ψ
ωσκα/νικι µιανα χολι οραζ χζ)∀χιοωο αζοτψν⌠ω, φοσφορυ ογ⌠λνεγο, φοσφοραν⌠ω, νατλενιενια.
Ναϕβαρδζιεϕ νιεκορζψστνε ωαρυνκι στωιερδζονο ω γ⌠ρνψµ οδχινκυ Στρυγι, γδζιε ζλεωνια
χηαρακτερψζυϕε σι) ιντενσψωνψµ ρολνιχζψµ ωψκορζψστανιεµ οραζ δυ(ψµ στοπνιεµ
ζµελιοροωανια γρυντ⌠ω. Σψστεµ δρεναρσκι ϕεστ χζ)στο οδβιορνικιεµ ∀χιεκ⌠ω ζ
νιεσκαναλιζοωανψχη γοσποδαρστω δοµοωψχη οραζ προδυκχϕι ρολνεϕ. Να τερενιε µιαστα
Κοωαλεωα ρζεκα ωπ∋ψωα ω οβσζαρ βαγιεν ι µοκραδε∋, οδδζια∋ψωανιε κτ⌠ρψχη να ϕακο∀− ω⌠δ
π∋ψν&χψχη ναλε(ψ οχενι− ϕακο νατυραλνψ σψστεµ οχζψσζχζαϕ&χψ, α ϕεδνοχζε∀νιε βυφορυϕ&χψ
ωσζελκιε ζµιανψ στ)(ε∗ ζανιεχζψσζχζε∗. Οδ ροκυ 1996 σψστεµ τεν ωσποµαγανψ ϕεστ πρζεζ
µιεϕσκ& οχζψσζχζαλνι) βιολογιχζν&. Βαδανια ω⌠δ Στρυγι Κοωαλεωσκιεϕ ω ∀ροδκοωψµ ϕεϕ
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οδχινκυ ωψκαζα∋ψ ζδεχψδοωαν& ποπραω) (ποδοβνιε, ϕακ ω ροκυ 1988), χηο− ω πορ⌠ωνανιυ ζ
οβοωι&ζυϕ&χψµι νορµατψωαµι, ιχη ϕακο∀− ναδαλ υτρζψµψωα∋α σι) ποζα κλασ&. Να ποδσταωιε
βαδα∗ πρζεπροωαδζονψχη ω 2007 ροκυ ϕακο∀− ω⌠δ Στρυγι Κοωαλεωσκιεϕ ζε ωζγλ)δυ να
ωψσοκιε στ)(ενιε αζοτυ Κϕελδαηλα ι αζοταν⌠ω ζακωαλιφικοωανο δο Ις κλασψ χζψστο∀χι.
Ταβ. 3.14 Κλασψφικαχϕα ϕακο#χι ω⌠δ ρζεκι Στρυγι Κοωαλεωσκιεϕ ω 2007 ρ.
Ναζω α ω σκα/νικα

ϑεδνοστκα
ο

Ωαρτο∀−

Κλασα

Ι
ΙΙ
Ι
Ι
ΙΙΙ
ΙΙΙ
Ι
Ις
Ις
ΙΙΙ
ΙΙΙ
ΙΙ
ΙΙ
ΙΙ
ΙΙΙ
ΙΙΙ
ΙΙΙ

τεµπερατυρα ω οδψ

Χ

16

ζαω ιεσινα ογ⌠λνα

µγ/λ

17,5

πΗ

7,9/8,2

τλεν ροζπυσζχζονψ

µγ/λ

7,2

ΒΖΤ5

µγ/λ

3,6

ω )γιελ οργανιχζνψ

µγ/λ

13,6

αµονιακ

µγ/λ

0,27

αζοτ Κϕελδαηλα

µγ/λ

3,19

αζοτανψ

µγ/λ

29,8

αζοτψνψ

µγ/λ

0,23

αζοτ ογ⌠λνψ

µγ/λ

9,3

φοσφορανψ

µγ/λ

0,26

φοσφορ ογ⌠λνψ

µγ/λ

0,26

οδχζψν

πρζεω οδνιχτω ο ω ∋.

Σ/µ

791

συβστ. ροζπ. ογ⌠λνε

∝γ/λ

633,4

λιχζβα βακτεριι γρ. Χολι
Ογ. λιχζβα βακτεριι γρ. Χολι
(∀ρ⌠δ#ο: ΩΙΟ! Βψδγοσζχζ)

ω 100 µλ

469

ω 100 µλ

1500

Ταβ. 3.15 Υδζια& ωσκα∋νικ⌠ω ποσζχζεγ⌠λνψχη κλασ ϕακο#χι ω⌠δ ρζεκι Στρυγι Κοωαλεωσκιεϕ ω 2007 ρ.
Κλασα

Ι

ΙΙ

ΙΙΙ

Ις

ς

λιχζβα ω ψστ&πιε∗ κλασ

4

4

7

2

0

υδζια∋ προχεντοω ψ
(∀ρ⌠δ#ο: ΩΙΟ! Βψδγοσζχζ)

23,5

23,5

41,2

11,8

0

Στρυγα Ρψχηνοωσκα  ϕεστ πραωοβοχζνψµ δοπ∋ψωεµ ∆ρω)χψ, πο∋ο(ονψµ νιεµαλ ω
χα∋ο∀χι (ζ ωψϕ&τκιεµ οδχινκα υϕ∀χιοωεγο) να τερενιε γµινψ Κοωαλεωο Ποµ. Στρυγα ωψπ∋ψωα ζ
ϑεζιορα Μλεωιεχκιεγο, υχηοδζι ζα∀ πο 14,5 κµ ποζα οβσζαρεµ γµινψ. Ω ζλεωνι δοµινυϕ&
οβσζαρψ ζαγοσποδαροωανε ρολνιχζο, λασψ ζα∀ στανοωι& 15 % ποωιερζχηνι. Ω ροκυ 1997, ζ
υωαγι να ροκροχζνιε ποωταρζαϕ&χε σι) ιντερωενχϕε δοτψχζ&χε ζανιεχζψσζχζενια ω⌠δ,
πρζεπροωαδζονο βαδανια δολνεγο οδχινκα Στρυγι Ρψχηνοωσκιεϕ. Στωιερδζονο ποζακλασοωε
ωαρτο∀χι αζοτψν⌠ω, φοσφορυ ογ⌠λνεγο ι µιανα χολι. Στοσυνκοωο ωψσοκι ποζιοµ
ζανιεχζψσζχζενια νοτοωανο να ωσζψστκιχη στανοωισκαχη ποµιαροωψχη πρζψ χζψµ ναϕωψ(σζε
ωαρτο∀χι στ)(ε∗ ωψστ)ποωα∋ψ ω βαδανιαχη λετνιχη.
Ω ροκυ 2004 Στρυγα Ρψχηνοωσκα να χα∋εϕ δ∋υγο∀χι προωαδζι∋α ωοδψ ζαλιχζονε δο Ις
κλασψ ϕακο∀χι.
Βαδανια στανυ χζψστο∀χι ω⌠δ προωαδζονο ω τρζεχη πυνκταχη ποµιαροωψχη. Να
ωσζψστκιχη στωιερδζονο ωοδψ νιεζαδοωαλαϕ&χεϕ ϕακο∀χι − Ις κλασα. Πονι(εϕ ϑεζιορα
Μλεωιεχκιεγο να κλασψφικαχϕ) ωπ∋ψω µια∋ψ ωσκα/νικι τλενοωε, βιογεννε οραζ χηλοροφιλ α∀.
Σζχζεγ⌠λνιε νιεκορζψστνε ωαρτο∀χι ωψκαζψωα∋ο νατλενιενιε ω οκρεσιε λετνιµ οραζ ζαωαρτο∀−
ω)γλα οργανιχζνεγο ι αζοτυ Κϕελδαηλα. Σταν χζψστο∀χι ω τψµ πυνκχιε ω δυ(ψµ στοπνιυ
ωψζναχζα∋ο σιλνιε ευτροφιχζνε ϕεζιορο. Στανοωισκο ποµιαροωε ω µιεϕσχοωο∀χι Στρυ∀
ζλοκαλιζοωανο ω οτοχζενιυ σταω⌠ω ρψβνψχη. Να ϕακο∀− ω⌠δ ωπ∋ψω µια∋ψ δεφιχψτψ τλενοωε,
ωψσοκιε ωαρτο∀χι ΧηΖΤ−Χρ, ω)γλα οργανιχζνεγο οραζ σταν σανιταρνψ.
Στρυγα Τορυ∗σκα  βιερζε ποχζ&τεκ ζ ϕεζιορα Ωιελδζ&δζ ι υχηοδζι δο Ωισ∋ψ να τερενιε
Τορυνια. ϑεϕ δ∋υγο∀− ωψνοσι 55,3 κµ. Να τερενιε γµινψ ζναϕδυϕε σι) νιεωιελκιε οδχινκι: 3,5 κµ
ποωψ(εϕ ϑεζιορα Μλεωιεχκιεγο οραζ νιεσπε∋να 1−κιλοµετροωψ ρζεκι πονι(εϕ ϕεζιορα. Ρολνιχζψ
χηαρακτερ ζαγοσποδαροωανια ζλεωνι δεχψδυϕε ο ωψσοκιµ ποζιοµιε ζανιεχζψσζχζενια ω⌠δ
Στρυγι οραζ ϕεζιορ, πρζεζ κτ⌠ρε πρζεπ∋ψωα.
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Χα∋& ζλεωνι) Στρυγι υστανοωιονο σχαλον& χζ)∀χι& ω⌠δ. Ωσζψστκιε χζ)∀χι ω⌠δ ζαγρο(ονε
σ& νιεοσι&γνι)χιεµ δοβρεγο στανυ εκολογιχζνεγο δο ροκυ 2015.
Βαδανια ϕακο∀χι ω⌠δ Στρυγι πρζεπροωαδζονε ω ροκυ 2000 ωψκαζα∋ψ υτρζψµψωανιε σι)
ποζακλασοωεγο ποζιοµυ ζανιεχζψσζχζενια. Ποωψ(εϕ ϑεζιορα Μλεωιεχκιεγο δεχψδοωα∋ψ ο τψµ
ωσκα/νικι βιογεννε, πονι(εϕ ζα∀ ζευτροφιζοωανε ωοδψ ϕεζιορα, πρζεϕαωιαϕ&χε σι)
δ∋υγοτρωα∋ψµ οδτλενιενιεµ οραζ βαρδζο ωψσοκ& ζαωαρτο∀χι& χηλοροφιλυ α.
Να ποδσταωιε βαδα∗ πρζεπροωαδζονψχη ω ροκυ 2006 ωοδψ Στρυγι Τορυ∗σκιεϕ να τερενιε
γµινψ Κοωαλεωο Ποµορσκιε ζαλιχζονο δο ς κλασψ. Ναϕβαρδζιεϕ νιεκορζψστν& κλασψφικαχϕ)
ωψκαζψωα∋ψ: ΧηΖΤ−Μν ι αζοτ Κϕελδαηλα. Ζ βιεγιεµ χιεκυ νοτοωανο ωψρα/νψ ωπ∋ψω ρολνιχτωα.
Ωζραστα∋α ζαωαρτο∀− συβστανχϕι βιογεννψχη ι ζανιεχζψσζχζενια βακτεριολογιχζνεγο. Ω
πορ⌠ωνανιυ δο ροκυ 2005 οβσερωοωανο πογορσζενιε κλασψ ϕακο∀χι ζ κλασψ Ις δο κλασψ ς, ζ
ποωοδυ ωζροστυ στ)(ενια συβστανχϕι βιογεννψχη. Ω ροκυ 2004 ϕακο∀− ω⌠δ Στρυγι
υτρζψµψωα∋α σι) τακ(ε ω Ις κλασιε ζε ωζγλ)δυ να οδτλενιενιε ω⌠δ οραζ ωψσοκιε στ)(ενιε
αζοτυ Κϕελδαηλα, ΒΖΤ, υτλενιαλνο∀χι ι χηλοροφιλυ α∀.
Ω 2005 ροκυ πρζεπροωαδζονο να Στρυδζε Τορυ∗σκιεϕ βαδανια ϕακο∀χι ω⌠δ ω οπαρχιυ ο
οχεν& στανυ εκολογιχζνεγο. Να ποδσταωιε τψχη βαδα∗ ογ⌠λν& οχεν) βιολογιχζν& οκρε∀λονο
να σταν δοβρψ ι ζαδοωαλαϕ&χψ.
Να τερενιε γµινψ Κοωαλεωο Ποµορσκιε πο∋ο(ονε ϕεστ ναϕωι)κσζε ϕεζιορο ποωιατυ
γολυβσκο−δοβρζψ∗σκιεγο: ϑεζ. Μλεωιεχκιε ο ποωιερζχηνι 84,4 ηα, α ποναδτο σζερεγ
µνιεϕσζψχη ϕεζιορ (Γ∋)βοχζεκ, ϑεζιορεκ, Κορζα) ι µα∋ψχη οχζεκ ωοδνψχη. Ζ ραχϕι ωιελκο∀χι
βαδανιαµι στανυ χζψστο∀χι (ΩΙΟ%) οβϕ)το ϕεδψνιε ϑεζ. Μλεωιεχκιε. ϑακο∀− ϕεγο ω⌠δ βαδανο
τψλκο δωυκροτνιε ω ροκυ 1986 ι 1997.
Ταβ. 3.16. Κλασψφικαχϕα ϕακο#χι ω⌠δ ϕεζιορα Μλεωιεχκιεγο
Ναζω α
ϕεζιορα

Ποω ιερζχην
ια (ηα)

Οβϕ)το∀−
(τψσ.µ3)

Γ∋)β. µακσ.
(µ)

Κλασα
χζψστο∀χι

Κατεγορια
ποδατνο∀χι
να
δεγραδαχϕ)

ϑεζ.
Μλεω ιεχκιε

84,4

1614

4,3

ποζα κλασ&

ποζα κλασ&

(∀ρ⌠δ#ο: ΩΙΟ! Βψδγοσζχζ)

3.2.7. Γοσποδαρκα ωοδνο−#χιεκοωα
3.2.7.1. Ζαοπατρζενιε ω ωοδ∗
Μιαστο ι γµινα Κοωαλεωο Ποµορσκιε ϕεστ ω 100% ζωοδοχι&γοωανια. Ω µιε∀χιε ι γµινιε
Κοωαλεωο Ποµορσκιε ω 2003 ροκυ φυνκχϕονοωα∋ο 303,1 κµ σιεχι ωοδοχι&γοωψχη νατοµιαστ
ω 2008  304,9 κµ. Να κονιεχ 2003 ρ. δο ωοδοχι&γυ πρζψ∋&χζονψχη βψ∋ο 1931 βυδψνκ⌠ω, α
ω ροκυ 2008 −1990.
Ωοδα υϕµοωανα ϕεστ ζ τρζεχη υϕ)− ποδζιεµνψχη ζλοκαλιζοωανψχη ω:
!∀Πι&τκοωιε  736,0 µ3/η,
!∀Μαριαναχη  614,0 µ3/δ,
!∀Ωιελκιεϕ #&χε 293,0 µ3/δ.
Μιεϕσκιε υϕ)χιε ωοδψ γ∋)βινοωεϕ ζλοκαλιζοωανε ω Κοωαλεωιε πρζψ υλ. Κο∀χιυσζκι
(σκ∋αδαϕ&χε σι) ζ 5 στυδνι ο ζατωιερδζονεϕ ω κατεγοριι Β ωψδαϕνο∀χι 240 µ3/η) ζε ωζγλ)δυ
να δυ(& ζαωαρτο∀− (ελαζα οραζ πρζεσταρζα∋& σταχϕ) υζδατνιανια ωοδψ ζοστα∋ο ωψ∋&χζονε ζ
εκσπλοαταχϕι. Μιαστο Κοωαλεωο Ποµορσκιε ζαοπατρψωανε ϕεστ ρ⌠ωνιε( ω ωοδ) ζ
ωψµιενιονψχη ωψ(εϕ υϕ)− ποδζιεµνψχη, α υϕ)χιε το ϕεστ υϕ)χιεµ αωαρψϕνψµ. Σιε− ω µιε∀χιε
ϕεστ συκχεσψωνιε µοδερνιζοωανα.
Ζυ(ψχιε ωοδψ ζ ωοδοχι&γ⌠ω ω πρζελιχζενιυ να ϕεδνεγο µιεσζκα∗χα ω 2003 ρ. ωψνοσι∋ο
25,9 µ3/οσοβ), νατοµιαστ ω 2006 26,4 µ3/οσοβ), α χα∋κοωιτα οβϕ)το∀− ωοδψ δοσταρχζονεϕ
δο γοσποδαρστω δοµοωψχη ω ροκυ 2006 ωψνιοσ∋α 316,5 δαµ3.
Οβεχνιε ζαοπατρζενιε ω ωοδ) ποκρψωα ζαποτρζεβοωανιε µιεσζκα∗χ⌠ω γµινψ ι µιαστα.
ϑεδψνιε κονιεχζνα ϕεστ µοδερνιζαχϕα πεωνψχη φραγµεντ⌠ω σιεχι οραζ ροζβυδοωα ϕεϕ να
τερεναχη πρζεζναχζονψχη ποδ νοωε ινωεστψχϕε.
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3.2.7.2. Οδπροωαδζανιε ι οχζψσζχζανιε #χιεκ⌠ω
Να τερενιε µιαστα ι γµινψ Κοωαλεωο Ποµορσκιε ω ζακρεσιε γοσποδαρκι ∀χιεκοωεϕ
φυνκχϕονυϕ& τρζψ ροδζαϕε ροζωι&ζα∗ :
1. σψστεµψ καναλιζαχϕι ζβιορχζεϕ ωψποσα(ονε ω γρυποωε (κοµυναλνε, ζακ∋αδοωε)
οχζψσζχζαλνιε ∀χιεκ⌠ω,
2. σψστεµψ καναλιζαχϕι ινδψωιδυαλνεϕ οπαρτε να µα∋ψχη (πρζψζαγροδοωψχη)
οχζψσζχζαλνιαχη ∀χιεκ⌠ω,
3. σψστεµψ τραδψχψϕνε, οπαρτε να ζβιορνικαχη ωψβιεραλνψχη (σζαµβαχη).
Να τερενιε µιαστα ι γµινψ ιστνιεϕ& τρζψ οχζψσζχζαλνιε ∀χιεκ⌠ω. Σ& το οχζψσζχζαλνιε τψπυ
µεχηανιχζνο−βιολογιχζνε. Πρζεπυστοωο∀− οχζψσζχζαλνι ωψνοσι:
!∀Κοωαλεωο Ποµορσκιε  1600 µ3/δοβ), ωραζ ζε σταχϕ& ζλεων&,
!∀Πι&τκοωο− 40 µ3/δοβ),
!∀Ωιελκα #&κα 80 µ3/δοβ).
Οχζψσζχζαλνιε τε οβσ∋υγυϕ& µιεϕσχοωο∀χι: Πι&τκοωο, Ωιελκα #&κα, Κοωαλεωο Ποµορσκιε
οραζ χζ)∀− Φρψδρψχηοωι.
Οδβιορνικαµι οχζψσζχζονψχη ∀χιεκ⌠ω ω πρζψπαδκυ οχζψσζχζαλνι ω Πι&τκοωιε ι Ωιελκιεϕ
#&χε σ& ροωψ µελιοραχψϕνε, νατοµιαστ δλα οχζψσζχζαλνι Κοωαλεωο Ποµορσκιε ϕεστ ρζεκα
Τρψνκα.
Να κονιεχ 2003 ρ. δο σιεχι καναλιζαχψϕνεϕ πρζψ∋&χζονψχη βψ∋ο 477 βυδψνκ⌠ω, νατοµιαστ ω
ροκυ 2008 βψ∋ο ιχη 513, ω τψµ ω Κοωαλεωιε Ποµορσκιµ ι χζ)∀χι Φρψδρψχηοωι 458, ω Ωιελκιεϕ
#&χε  38 ι Πι&τκοωιε  17.
∆∋υγο∀− σιεχι καναλιζαχψϕνεϕ (βεζ πρζψκαναλικ⌠ω) να τερενιε γµινψ Κοωαλεωο Ποµορσκιε
προωαδζαϕ&χεϕ ∀χιεκι δο οχζψσζχζαλνι ∀χιεκ⌠ω ωψνοσι ∋&χζνιε 22,9 κµ, ω τψµ 19,4 κµ σιεχι
δοπροωαδζαϕ&χεϕ ∀χιεκι δο οχζψσζχζαλνι ω Κοωαλεωιε Ποµορσκιµ, 0,6 κµ δο Πι&τκοωα ι 2,9
κµ δο Ωιελκιεϕ #&κι.
Να τερενιε γµινψ ∀ρεδνια ιλο∀− ∀χιεκ⌠ω ποδδαωανψχη προχεσοωι οχζψσζχζανια ω
οχζψσζχζαλνιαχη ∀χιεκ⌠ω ωψνιοσ∋α ω 2006 ροκυ 485 µ3/δ [ΓΥΣ]. Λιχζβα µιεσζκα∗χ⌠ω
ζαµιεσζκυϕ&χψχη ποσεσϕε ποδ∋&χζονε δο σιεχι ζβιορχζψχη ω στοσυνκυ δο λιχζβψ ωσζψστκιχη
µιεσζκα∗χ⌠ω γµινψ, µ⌠ωι&χα ο στοπνιυ σκαναλιζοωανια γµινψ, ωζροσ∋α ω χι&γυ χζτερεχη λατ
ζ 18 δο 45,5%. Βιορ&χ ποδ υωαγ) πρζεπυστοωο∀− προϕεκτοω& ωσζψστκιχη τρζεχη οχζψσζχζαλνι
οραζ ∀ρεδνι& δοβοω& ιλο∀− οχζψσζχζονψχη ∀χιεκ⌠ω µο(να στωιερδζι−, (ε οβχι&(ενιε
οχζψσζχζαλνι ωψνιοσ∋ο νιεχο ποναδ 28% ιχη πρζεπυστοωο∀χι.
Ροζπορζ&δζενιεµ Νρ 23/2005 Ωοϕεωοδψ Κυϕαωσκο−Ποµορσκιεγο ζ δνια 24 πα/δζιερνικα
2005ρ. (∆ζ.Υ. Νρ 117 ζ δνια 4.11.2005ρ, ποζ.2020, ζ π⌠/ν. ζµ) ωψζναχζονα ζοστα∋α
αγλοµεραχϕα Κοωαλεωο Ποµορσκιε ζ οχζψσζχζαλνι& ∀χιεκ⌠ω ζλοκαλιζοωαν& ω µιεϕσχοωο∀χι
Κοωαλεωο Ποµορσκιε, κτ⌠ρεϕ οβσζαρ οβεϕµυϕε µιαστο Κοωαλεωο Ποµορσκιε οραζ ωσιε
Φρψδρψχηοωο ι Ποδβορεκ πο∋ο(ονε ω γµινιε Κοωαλεωο Ποµορσκιε.
Οβσζαρ σαµεϕ γµινψ ϕεστ νιεδοστατεχζνιε σκαναλιζοωανψ, α χο ζα τψµ ιδζιε νισκιε ϕεστ
ωψκορζψστανιε µοχψ πρζεροβοωψχη ιστνιεϕ&χψχη οχζψσζχζαλνι ∀χιεκ⌠ω (ζω∋ασζχζα ω
Κοωαλεωιε Ποµ.). ∆λατεγο ναλε(ψ δ&(ψ− δο ϕακ ναϕσζψβσζεγο ροζωοϕυ σιεχι καναλιζαχψϕνεϕ, α
να οβσζαραχη ο ροζπροσζονεϕ ζαβυδοωιε, γδζιε βυδοωα καναλιζαχϕι ζβιορχζεϕ ϕεστ
νιευζασαδνιονα εκονοµιχζνιε, ναλε(ψ βυδοωα− µα∋ε οχζψσζχζαλνιε πρζψζαγροδοωε.
Ω 2006 ω Γµινιε Κοωαλεωο Ποµορσκιε οδδανο δο υ(ψτκυ 174 πρζψζαγροδοωε
οχζψσζχζαλνιε ∀χιεκ⌠ω, ο ∋&χζνεϕ πρζεπυστοωο∀χι 91,3 µ3/δοβ). Ω 2007 ροκυ ω γµινιε
Κοωαλεωο Ποµορσκιε φυνκχϕονοωα∋ο 376πρζψδοµοωψχη οχζψσζχζαλνι ∀χιεκ⌠ω.
3.2.8. Ζασοβψ πρζψροδνιχζε
3.2.8.1. Φλορα ι φαυνα
Ωγ δανψχη ΓΥΣ λασψ ι γρυντψ λε∀νε να τερενιε µιαστα ι γµινψ Κοωαλεωο Ποµορσκιε ω
2006 ζαϕµοωα∋ψ 927 ηα, χο στανοωι τψλκο 6,5% ποωιερζχηνι γµινψ. Οδ 2002 ροκυ τα
ποωιερζχηνια ζωι)κσζψ∋α σι) ϕεδψνιε ο 24,6 ηα.
Λεσιστο∀− γµινψ ϕεστ ζναχζνιε νι(σζα οδ ∀ρεδνιεϕ δλα ποωιατυ γολυβσκο−δοβρζψ∗σκιεγο
(19,8%) ι ναλε(ψ δο νι(σζψχη σπο∀ρ⌠δ γµιν ω ωοϕεω⌠δζτωιε. Κοµπλεκσψ λε∀νε
ροζµιεσζχζονε σ& βαρδζο νιερ⌠ωνοµιερνιε. Ζναϕδυϕ& σι) ϕεδψνιε ω ζαχηοδνιεϕ ι πο∋υδνιοωεϕ
χζ)∀χι γµινψ (ρεϕον Στρυγι Ρψχηνοωσκιεϕ ι ϑεζιορα Καµιονκοωσκιεγο οραζ δνο ι ζβοχζα δολινψ
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∆ρω)χψ). Ωι)κσζο∀− λασ⌠ω το λασψ πα∗στωοωε β)δ&χε ω ζαρζ&δζιε ναδλε∀νιχτωα
Γολυβ−∆οβρζψ∗. Πρζεωα(αϕ& λασψ να σιεδλισκαχη βορυ ∀ωιε(εγο οραζ βορυ µιεσζανεγο
∀ωιε(εγο, ϕακ ρ⌠ωνιε( βορυ συχηεγο, α ω οβνι(ενιαχη τερενοωψχη τακ(ε ολσυ.
∆οµινυϕ& ζδεχψδοωανιε δρζεωοστανψ σοσνοωε µ∋οδσζψχη κλασ ωιεκοωψχη ζ
νιεωιελκιµ υδζια∋εµ γατυνκ⌠ω λι∀χιαστψχη: βρζοζα, λιπα, δ&β, ολχηα.
Οπρ⌠χζ ζασοβ⌠ω λε∀νψχη να υωαγ) ζασ∋υγυϕ& τακ(ε παρκι ποδωορσκιε. Οπρ⌠χζ
ζναχζενια ηιστορψχζνεγο παρκι τε πε∋νι& ωα(να φυνκχϕ) εκολογιχζν& ωζβογαχαϕ&χ ι
υροζµαιχαϕ&χ ∀ροδοωισκο πρζψροδνιχζε κραϕοβραζυ ρολνιχζεγο να οβσζαραχη ωιεϕσκιχη.
Νιεστετψ ωι)κσζο∀− παρκ⌠ω ϕεστ ζανιεδβανα, δρζεωοσταν ϕεστ ζανιεδβανψ, α υκ∋αδ
πρζεστρζεννψ παρκυ ρζαδκο χζψτελνψ.
Να οβσζαρζε µιαστα ζναϕδυϕε σι) τερεν ζιελενι υρζ&δζονεϕ ω φορµιε παρκυ πρζψ υλ.
Οδροδζενια
ο ποωιερζχηνι 1,80 ηα, νατοµιαστ να τερενιε γµινψ ζναϕδυϕ& σι)
παρκι ποδωορσκιε ω µιεϕσχοωο∀χιαχη: Χηε∋µονιε (2,2 ηα), ∆ψλεωο (0,4 ηα), Φρψδρψχηοωο
(1,4 ηα), Γαπα (0,7 ηα), Κιε∋πινψ (0,5 ηα), Λιπιενιχα (0,5 ηα), Μλεωιεχ (1,17 ηα), Ναπολε
(3,2 ηα), Πι&τκοωο (5,94 ηα), Πλυσκοω)σψ (2,0 ηα), Πρυσκα #&κα (2,0 ηα), Σζεωα (2,6 ηα),
Σζψχηοωο (1,2 ηα), Ωιελκα #&κα (1,22 ηα). Παρκι ω Πι&τκοωιε, Πλυσκοω)σαχη ι
Σζψχηοωιε ωπισανε σ& δο ρεϕεστρυ ζαβψτκ⌠ω ι ποδλεγαϕ& οχηρονιε πραωνεϕ να µοχψ
πρζεπισ⌠ω ο οχηρονιε δ⌠βρ κυλτυρψ.
Οχηρονα παρκ⌠ω πολεγα να: ζακαζιε δοκονψωανια ωσζελκιχη ζµιαν ναρυσζαϕ&χψχη υκ∋αδ
πρζεστρζεννψ παρκυ, ζακαζιε ωζνοσζενια να τερενιε παρκυ βυδοωλι ι ωψκονψωανια ροβ⌠τ
σζκοδλιωψχη δλα παρκυ, νιεζβ)δνεϕ πιελ)γναχϕι ρο∀λιννο∀χι ι υρζ&δζε∗ παρκοωψχη.
3.2.8.2. Φαυνα
%ωιατ ζωιερζ&τ να τερενιε γµινψ ϕεστ υωαρυνκοωανψ ρ⌠(νψµι τψπαµι ∀ροδοωισκ. ϑεστ
τψποωψ ζαρ⌠ωνο δλα οβσζαρ⌠ω ωψσοχζψζνψ µορενοωεϕ (∀ροδκοωα, ωσχηοδνια ι π⌠∋νοχνα
χζ)∀− γµινψ) οραζ δλα τερεν⌠ω λε∀νψχη (ζαχηοδνιε ι πο∋υδνιοωε κρα∗χε γµινψ). Να τερενιε
γµινψ νιε ωψστ)πυϕ& σιεδλισκα ο σζχζεγ⌠λνψχη ωαλοραχη πρζψροδνιχζψχη ω ζωι&ζκυ ζ χζψµ
ορνιτοφαυνα ρεπρεζεντοωανα ϕεστ γ∋⌠ωνιε πρζεζ γατυνκι δοσψ− ποσπολιτε ζωι&ζανε γ∋⌠ωνιε ζ
κραϕοβραζεµ ρολνιχζψµ. Χζ)στψµ πτακιεµ να τερεναχη ωιεϕσκιχη γµινψ ϕεστ βοχιαν βια∋ψ. Ζ
σσακ⌠ω ωψστ)πυϕ&χψχη να τερεναχη ποωιατυ µο(να ωψµιενι− ζαϕ&χε, δζικιε κρ⌠λικι, δζικι,
σαρνψ, ϕελενιε, δανιελε ι ∋οσιε οραζ λισψ, βορσυκι, ϕενοτψ ι κυνψ.
3.2.8.3. Οβιεκτψ πραωνιε χηρονιονε
Ω πο∋υδνιοωεϕ ι πο∋υδνιοωο ζαχηοδνιεϕ χζ)∀χι γµινψ Κοωαλεωο Ποµορσκιε ζναϕδυϕε
σι) χζ)∀− οβσζαρυ χηρονιονεγο κραϕοβραζυ ∆ολινψ ∆ρω)χψ ο ποωιερζχηνι 1 681 ηα (τϕ οκ.
2,5% χα∋εϕ ποωιερζχηνι ζαϕµοωανεϕ πρζεζ ΟΧΗΚ), κτ⌠ρψ χηρονι µαλοωνιχζψ κραϕοβραζ
κλασψχζνιε ωψκσζτα∋χονεϕ πραδολινψ ∆ρω)χψ ζ κοµπλεκσαµι λε∀νψµι ι λιχζνψµι ϕεζιοραµι.
Ω π⌠∋νοχνο−ωσχηοδνιεϕ χζ)∀χι γµινψ ζναϕδυϕε σι) νιεωιελκι φραγµεντ ο ποωιερζχηνι
15 ηα (ω ρεϕονιε ωσι Πι&τκοωο) ζαϕµοωανψ πρζεζ ΟΧΗΚ Τορφοωισκοωο−ϑεζιορνο−Λε∀νψ
Ζγνι∋κα−Ωιεχζνο−Ωρονιε.
Οβσζαρψ τε ζοστα∋ψ ωψζναχζονε Ροζπορζ&δζενιεµ Νρ 12/05 Ωοϕεωοδψ Κυϕαωσκο−
Ποµορσκιεγο ζ δνια 9 χζερωχα 2005 ρ. (∆ζιεννικ Υρζ)δοωψ Ωοϕεω⌠δζτωα Κυϕαωσκο−
Ποµορσκιεγο νρ 72, ποζ. 1376
ζ π⌠/νιεϕσζψµι ζµιαναµι).
Γοσποδαροωανιε να οβσζαραχη χηρονιονεγο κραϕοβραζυ νιε ποδλεγα σζχζεγ⌠λνιε
ρψγορψστψχζνψµ ρε(ιµοµ οχηροννψµ, ϕεδνακ ωω. ακτψ πραωνε υσταλαϕ& ζεσταω ζασαδ
γοσποδαροωανια, κτ⌠ρε ναλε(ψ υωζγλ)δνια− ω πραχαχη πλανιστψχζνψχη ω ζακρεσιε
ζαγοσποδαροωανια πρζεστρζεννεγο οραζ ω βιε(&χεϕ δζια∋αλνο∀χι γοσποδαρχζεϕ. Ναλε(ψ τυ
ωψµιενι− µ.ιν. ζακαζ λοκαλιζοωανια οβιεκτ⌠ω πρζεµψσ∋οωψχη ι ρολνιχζψχη υχι&(λιωψχη δλα
∀ροδοωισκα, υνικανιε λοκαλιζαχϕι οβιεκτ⌠ω ζ ροζβυδοωαν& ινφραστρυκτυρ& τεχηνιχζν& ι
κοµυνικαχψϕν&, µακσψµαλνε ογρανιχζενιε πρζεκσζτα∋χε∗ ποωιερζχηνι ζιεµι, ζαχηοωανιε
ι ποµνα(ανιε ζασοβ⌠ω ζιελενι.
Ποωιερζχηνια οβσζαρ⌠ω χηρονιονψχη να τερενιε γµινψ Κοωαλεωο Ποµορσκιε ωψνοσι
1 696 ηα, χο στανοωι 12% ογ⌠λνεϕ ποωιερζχηνι γµινψ. ϑεστ το ωαρτο∀− νι(σζα οδ ∀ρεδνιεϕ
δλα ποωιατυ γολυβσκο−δοβρζψ∗σκιεγο (43,2%) ι ωοϕεω⌠δζτωα κυϕαωσκο−ποµορσκιεγο
(30,3%).
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Ροζπορζ&δζενιεµ Νρ 22/96 Ωοϕεωοδψ Τορυ∗σκιεγο ζ δνια 28 χζερωχα 1996 ρ. ω σπραωιε
υζνανια ζα υ(ψτκι εκολογιχζνε τωορ⌠ω πρζψροδψ πο∋ο(ονψχη να τερενιε ωοϕεω⌠δζτωα
τορυ∗σκιεγο (∆ζιεννικ Υρζ)δοωψ Ωοϕεω⌠δζτωα Τορυ∗σκιεγο νρ 15, ποζ. 88) υζνανο να
τερενιε γµινψ Κοωαλεωο Ποµορσκιε ναστ)πυϕ&χε υ(ψτκι:
Ταβ. 3.17. Υ%ψτκι εκολογιχζνε να τερενιε γµινψ Κοωαλεωο Ποµορσκιε
Νρ ω γ ω ω .
Ροζπορζ&δζενια

Ναδλε∀νιχτω ο /
λε∀νιχτω ο

Οδδζια∋ λε∀νψ

Ποω ιερζχηνια
[ηα]

Οπισ οβιεκτυ

Υ 232

Γολυβ/ Γρονοω ο

163ι, 165φ

2,41

ζατορφιονα ρψννα

Υ 234

Γολυβ/ Γρονοω ο

133χ

0,67

Υ 235

Γολυβ/ Γρονοω ο

158λ,µ

0,85

βεζοδπ∋ψω οω ε
ζαγ∋)βιενιε
χζ)∀− δολινψ Στρυγι
Ρψχηνοω σκιεϕ

(∀ρ⌠δ#ο: ΥΜιΓ Κοωαλεωο Ποµορσκιε)

Υ(ψτκι εκολογιχζνε ο ∋&χζνεϕ ποωιερζχηνι 3,93 ηα ζοστα∋ψ υζνανε ωψ∋&χζνιε να τερεναχη
Λασ⌠ω Πα∗στωοωψχη. Ω στοσυνκυ δο ωψµιενιονψχη οβιεκτ⌠ω ωπροωαδζονο ναστ)πυϕ&χε
ζακαζψ: ζµιανψ στοσυνκ⌠ω ωοδνψχη, ωψδοβψωανια συροωχ⌠ω µινεραλνψχη ι τορφυ, ζβιορυ
ωσζψστκιχη δζικο ροσν&χψχη ρο∀λιν, ζ ωψϕ&τκιεµ οωοχ⌠ω ι γρζψβ⌠ω, στοσοωανια ∀ροδκ⌠ω
χηεµιχζνψχη ιτπ. Να τερενιε γµινψ νιε ωψστ)πυϕ& υζνανε υ(ψτκι εκολογιχζνε να γρυνταχη
ιννψχη φορµ ω∋ασνο∀χι.
Χελεµ οχηρονψ ποµνικ⌠ω πρζψροδψ, ζαρ⌠ωνο ο(ψωιονεϕ, ϕακ ι νιεο(ψωιονεϕ ϕεστ
ζαχηοωανιε, ζε ωζγλ)δ⌠ω ναυκοωψχη ι δψδακτψχζνψχη, τωορ⌠ω πρζψροδψ οδζναχζαϕ&χψχη σι)
ινδψωιδυαλνψµι ι νιεποωταρζαλνψµι χεχηαµι. Να τερενιε γµινψ ζναϕδυϕ& σι) ναστ)πυϕ&χε
ποµνικι πρζψροδψ:
− σκυπιενιε 8 δ)β⌠ω πρζψ σζκολε ω Κιε∋πιναχη,
− δ&β ι ϕεσιον ω παρκυ ω Πι&τκοωιε,
− σκυπιενιε 5 δρζεω (2 βυκι, 2 ϕεσιονψ, κασζτανοωιεχ) ω παρκυ ω Χηε∋µονιυ,
− δ&β ω παρκυ ω Πλυσκοω)σαχη,
− σκυπιενιε 4 δ)β⌠ω ω παρκυ ω Μλεωχυ,
− λιπα ω µιεϕσχοωο∀χι Βορεκ,
− 2 λιπψ πρζψ κο∀χιελε ω Χηε∋µονιυ.
Ω στοσυνκυ δο ωω. δρζεω ωπροωαδζονο οχηρον) πολεγαϕ&χ& να στοσοωανιυ ζακαζ⌠ω
ωψχινανια, νισζχζενια λυβ υσζκαδζανια δρζεω, ζρψωανια π&χζκ⌠ω, κωιατ⌠ω, οωοχ⌠ω ι λι∀χι,
ζανιεχζψσζχζανια τερενυ ω ποβλι(υ δρζεω, υµιεσζχζανια ταβλιχ, ναπισ⌠ω ι ιννψχη ζνακ⌠ω οραζ
ωζνοσζενια βυδοωλι ω ποβλι(υ δρζεω.
Σψστεµ εκολογιχζνψ γµινψ Κοωαλεωο Ποµορσκιε νιε ϕεστ ϕεσζχζε οπτψµαλνιε
ωψκσζτα∋χονψ. Ναλε(ψ ϕεδνακ ζωρ⌠χι− υωαγ), (ε οβσζαρψ χηρονιονεγο κραϕοβραζυ ζαϕµυϕ&
τψλκο οβρζε(α οβσζαρυ γµινψ. Οβεϕµυϕ& γ∋⌠ωνιε τερενψ λε∀νε ι υ(ψτκι ζιελονε. Βρακ νατοµιαστ
φορµ οχηρονψ πρζψροδψ ι κραϕοβραζυ ω ∀ροδκοωεϕ ι ωσχηοδνιεϕ  ρολνιχζεϕ χζ)∀χι γµινψ.

3.3. Οχενα ρεαλιζαχϕι χελ⌠ω ι κιερυνκ⌠ω δζια∋α) δο 2007 ρ., οκρε#λονψχη Προγραµιε
Οχηρονψ !ροδοωισκα δλα µιαστα ι γµινψ Κοωαλεωο Ποµορσκιε να λατα 2004 − 2007
3.3.1. Ω ζακρεσιε οχηρονψ ι ραχϕοναλνεγο υ(ψτκοωανια ζασοβ⌠ω νατυραλνψχη
3.3.1.1. Οχηρονα γλεβ
Κσζτα∋τοωανιε ι προωαδζενιε πολιτψκι πρζεστρζεννεϕ να τερενιε γµινψ ναλε(ψ δο ϕεϕ ζαδα∗
ω∋ασνψχη. Υσταλενιε πρζεζναχζενια τερενυ οραζ οκρε∀λενιε σποσοβ⌠ω ζαγοσποδαροωανια ι
ωαρυνκ⌠ω ζαβυδοωψ τερενυ ναστ)πυϕε ω µιεϕσχοωψχη πλαναχη ζαγοσποδαροωανια
πρζεστρζεννεγο σπορζ&δζονψχη ω τρψβιε οκρε∀λονψµ ω πρζεπισαχη ο πλανοωανιυ ι
ζαγοσποδαροωανιυ πρζεστρζεννψµ.
Ω Στυδιυµ υωαρυνκοωα∗ ι κιερυνκ⌠ω ζαγοσποδαροωανια πρζεστρζεννεγο γµινψ
Κοωαλεωο Ποµορσκιε (Υχηωα∋α Νρ Ξ/94/07 Ραδψ Μιεϕσκιεϕ ω Κοωαλεωιε Ποµορσκιµ ζ δνια
19 γρυδνια 2007 ρ.) ωσκαζανο οβσζαρψ οβϕ)τε οχηρον& ζ τψτυ∋υ πρζεπισ⌠ω ο οχηρονιε γρυντ⌠ω
ρολνψχη ι λε∀νψχη οραζ οβσζαρψ, δλα κτ⌠ρψχη γµινα ζαµιερζα σπορζ&δζι− µιεϕσχοωε πλανψ
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ζαγοσποδαροωανια πρζεστρζεννεγο, ω τψµ οβσζαρψ ωψµαγαϕ&χε ζµιανψ πρζεζναχζενια
γρυντ⌠ω ρολνψχη ι λε∀νψχη να χελε νιερολνιχζε ι νιελε∀νε.

3.3.1.2. Οχηρονα ι κσζτα∋τοωανιε ζασοβ⌠ω λε#νψχη
Ζ δνιεµ 1 ωρζε∀νια 2004 ρ. Αγενχϕα Ρεστρυκτυρψζαχϕι ι Μοδερνιζαχϕι Ρολνιχτωα
ωπροωαδζι∋α δζια∋ανιε πν. Ζαλεσιανιε γρυντ⌠ω ρολνψχη∀ ω ραµαχη Πλανυ Ροζωοϕυ Οβσζαρ⌠ω
Ωιεϕσκιχη. Μια∋ο ονο να χελυ ωψχοφανιε γρυντ⌠ω ρολνψχη ο µα∋εϕ πρζψδατνο∀χι προδυκχψϕνεϕ
οραζ ποπραω) στρυκτυρψ αγραρνεϕ ι κραϕοβραζυ οβσζαρ⌠ω ωιεϕσκιχη.
Ζε ∀ροδκ⌠ω ϕακιµι δψσπονυϕε Αγενχϕα σκορζψστα∋ο δοτψχηχζασ 3 ρολνικ⌠ω ζ τερενυ γµινψ,
κτ⌠ρζψ δοκοναλι νασαδζε∗ δρζεω ι κρζεω⌠ω ωιοσν& 2005 ι 2006 ρ. Ογ⌠∋εµ δοκονανο ζαλεσιε∗
να ποωιερζχηνι 20 ηα. Ωγ δανψχη ΓΥΣ ποωιερζχηνια λασ⌠ω να τερενιε γµινψ Κοωαλεωο
Ποµορσκιε ω λαταχη 2002−2006 ποωι)κσζψ∋α σι) ο 25,3 ηα.
3.3.1.3. Οχηρονα πρζψροδψ ι κραϕοβραζυ
α) Οχηρονα δρζεωοσταν⌠ω
Οχηρονα τα ρεαλιζοωανα ϕεστ ποπρζεζ ογρανιχζενιε πρζψπαδκ⌠ω νιευζασαδνιονεγο
υσυωανια δρζεω ι κρζεω⌠ω. Ωνιοσκι δοτψχζ&χε ιχη ωψχινκι κα(δοραζοωο σπραωδζανε σ& ποδ
κ&τεµ ζασαδνο∀χι ω τρακχιε ωιζϕι τερενοωψχη. Χελεµ ρεκοµπενσαχϕι στρατ πονιεσιονψχη ω
ζωι&ζκυ ζ υσυωανιεµ δρζεωοστανυ ωπροωαδζανε σ& νοωε ζαδρζεωιενια ι χηρονιονε
ιστνιεϕ&χε.
Ταβ. 3.18. Ιλο#( δρζεω ι κρζεω⌠ω νασαδζονψχη ω λαταχη 2002  2007 να τερενιε µιαστα ι γµινψ Κοωαλεωο
Ποµορσκιε
Λατα

Ιλο∀− δρζεω ι
κρζεω ⌠ω [σζτ.]

.ρ⌠δ∋ο
φινανσοω ανια

2002  2004

48773

ΝΦΟ%ιΓΩ ι
ΩΦΟΣιΓΩ

2005

3729

ΩΦΟΣιΓΩ

2006

13 615

ΩΦΟΣιΓΩ

2007

1019

ΩΦΟΣιΓΩ

(∀ρ⌠δ#ο: ΥΜιΓ Κοωαλεωο Ποµορσκιε)

3.3.2.4. Οχηρονα #ροδοωισκα ω ζωι&ζκυ ζ εκσπλοαταχϕ& κοπαλιν
Να τερενιε γµινψ νιε στωιερδζονο εκσπλοαταχϕι κοπαλιν βεζ κονχεσϕι να σκαλ) ποωα(νιε
ζαγρα(αϕ&χεϕ ∀ροδοωισκυ
3.3.2. Προγραµ δζια∋α) ω ζακρεσιε ποπραωψ ϕακο#χι #ροδοωισκα ι βεζπιεχζε)στωα
εκολογιχζνεγο
3.3.2.1. Οχηρονα ω⌠δ ποωιερζχηνιοωψχη ι ποδζιεµνψχη
α) ∆οκο)χζενιε βυδοωψ καναλιζαχϕι σανιταρνεϕ ι δεσζχζοωεϕ να τερενιε Κοωαλεωα
Ποµορσκιεγο
Ω λαταχη 2004  2006 ωψκονανο ναστ)πυϕ&χε πραχε:
#∀ ω 2004 ρ. ζακο∗χζονο βυδοω) σιεχι ωοδοχι&γοωεϕ ι καναλιζαχϕι σανιταρνεϕ να υλ.
Μιχκιεωιχζα − κοσζτ 8.506,32 ζ∋,
#∀ ω 2006 ρ. ζακο∗χζονο βυδοω) καναλιζαχϕι σανιταρνεϕ ω υλιχαχη: Μ∋ψ∗σκα,
Ποδβορεκ ι Χηοπινα − κοσζτ ινωεστψχϕι ωψνι⌠σ∋ 416.982,05 ζ∋.
β) Πρζεβυδοωα οχζψσζχζαλνι #χιεκ⌠ω ω Κοωαλεωιε Ποµορσκιµ − ζαγοσποδαροωανιε
οσαδ⌠ω #χιεκοωψχη
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Ω 2007 ροκυ ωψκονανο µοδερνιζαχϕ) οχζψσζχζαλνι ∀χιεκ⌠ω ω Κοωαλεωιε Ποµορσκιµ.
Μοντα( ινσταλαχϕι δο οδωαδνιανια ι ζαγ)σζχζανια οσαδ⌠ω ∀χιεκοωψχη.
χ) Βυδοωα πρζψζαγροδοωψχη οχζψσζχζαλνι #χιεκ⌠ω ω τερεναχη νιε πρζεωιδζιανψχη
δο σκαναλιζοωανια
Πρζψδοµοωε οχζψσζχζαλνιε ∀χιεκ⌠ω βυδοωανε σ& να οβσζαραχη, να κτ⌠ρψχη ζ πρζψχζψν
εκονοµιχζνψχη νιε υζασαδνιονε ϕεστ βυδοωανιε καναλιζαχϕι σανιταρνεϕ.
Γµινα Κοωαλεωο Ποµορσκιε να τλε ποωιατυ γολυβσκο − δοβρζψ∗σκιεγο ωψπαδα βαρδζο
δοβρζε: να οβσζαρζε γµινψ ζλοκαλιζοωανψχη ϕεστ ποναδ 48% ωσζψστκιχη πρζψδοµοωψχη
οχζψσζχζαλνι ∀χιεκ⌠ω ζ τερενυ ποωιατυ.
Ταβ. 3.19. Ιλο#( πρζψδοµοωψχη οχζψσζχζαλνι #χιεκ⌠ω ωψβυδοωανψχη ω λαταχη 2004 − 2007 να τερενιε
γµινψ Κοωαλεωο Ποµορσκιε
Λατα

Ιλο∀−
πρζψδοµοω ψχη
οχζψσζχζλνι
∀χιεκ⌠ω [σζτ.]

Μιϕσχοω ο∀−

Κοσζτ [ΠΛΝ]

2004

40

ϑ⌠ζεφατ, Κιε∋πινψ

352.235,33

2005−2006

174

Σιερακοω ο, Βορ⌠ω νο, Μαριανψ, Πρυσκα
#&κα, Ελζανοω ο, Λιπιενιχα , Χηε∋µονιε,
Πλυσκοω )σψ

1.506.984,21

96

Βιελσκ, Βορεκ, Χηε∋µονιε, Φρψδρψχηοω ο ,
Μαρτψνιεχ, Μλεω ιεχ, Μλεω ο, Ναπολε, Νοω ψ
∆ω ⌠ρ, Οτορυδα, Πλυσκοω )σψ, Πρυσκα ∋&κα,
Σρεβρνικι, Ωιελκα #&κα, Σζψχηοω ο, Ωιελκιε
Ρψχηνοω ο, Ζαπλυσκοω εσψ

859 465, 37

2007

(∀ρ⌠δ#ο: ΥΜιΓ Κοωαλεωο Ποµορσκιε)

δ) Οχηρονα στρεφ βρζεγοωψχη ρζεκ ι χιεκ⌠ω ποπρζεζ ωψ∋&χζανιε ζ υπραω στρεφ
βρζεγοωψχη ο σζεροκο#χι χο ναϕµνιεϕ 5 µ, ωπροωαδζανιε πασ⌠ω ζιελενι οχηροννεϕ
Ω Στυδιυµ υωαρυνκοωα∗ ι κιερυνκ⌠ω ζαγοσποδαροωανια πρζεστρζεννεγο δλα µιαστα ι
γµινψ Κοωαλεωο Ποµορσκιε νιε ωψζναχζονο οβσζαρ⌠ω δο ωψ∋&χζενια ζ υπραωψ ω χελυ
οχηρονψ στρεφ βρζεγοωψχη.
ε) Ωψποσα(ενιε γοσποδαρστω ω π∋ψτψ οβορνικοωε ι ζβιορνικι να γνοϕ⌠ωκ∗
Ω ραµαχη Πλανυ Ροζωοϕυ Οβσζαρ⌠ω Ωιεϕσκιχη: ∆οστοσοωανιε γοσποδαρστω ρολνψχη δο
στανδαρδ⌠ω Υνιι Ευροπεϕσκιεϕ, ρολνιχψ ζ τερενυ γµινψ ι ποωιατυ γολυβσκο−δοβρζψ∗σκιεγο
∋&χζνιε ζ∋ο(ψλι 723 ωνιοσκι ω ωψµιενιονεϕ σπραωιε.
Ζ ποχζ&τκιεµ ροκυ 2006 υρυχηοµιονο ∀ροδκι φινανσοωε, κτ⌠ρε ποζωολι∋ψ να ροζποχζ)χιε
βυδ⌠ω π∋ψτ οβορνικοωψχη ι ζβιορνικ⌠ω να γνοϕοωιχ).

3.3.2.2. Οχηρονα πρζεδ ηα∋ασεµ
α) Ποπραωα ναωιερζχηνι δρ⌠γ γµιννψχη
Ω λαταχη 2005  2006 ωψκονανο ναστ)πυϕ&χε πραχε:
Ροκ 2005:
!∀ποωιερζχηνιοωε υτρωαλενιε εµυλσϕ& ι γρψσαµι ναωιερζχηνι υλ. Σζκολνεϕ ι
Τορυ∗σκιεϕ οραζ χζ)∀χι παρκινγυ πρζψ υλ. Βαταλιον⌠ω Χη∋οπσκιχη ω Κοωαλεωιε
Ποµ.,
!∀πρζεβυδοωα υλιχψ Φοσα ϑαγιελλο∗σκα,
!∀µοδερνιζαχϕι δρογι Σιερακοωο  Μαρτψνιεχ, δ∋υγο∀− ζµοδερνιζοωανεϕ δρογι −
1320 µβ, σζεροκο∀− 5,50.
Ροκ 2006:
!∀πρζεβυδοωα δρογι Πρυσκα #&κα  Ωιελκα #&κα,
!∀µοδερνιζαχϕα υλ. Σιενκιεωιχζα ω Κοωαλεωιε Ποµ, δ∋υγο∀− ζµοδερνιζοωανεϕ
δρογι − 355 µβ,
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!∀µοδερνιζαχϕα δρογι ω Ωιελκιµ Ρψχηνοωιε προωαδζ&χεϕ κ/σζκο∋ψ,δ∋υγο∀−
ζµοδερνιζοωανεϕ δρογι − 390 µβ Ω/ω δρογι ζοστα∋ψ υτωαρδζονε δεστρυκτεµ
ασφαλτοωψµ,
!∀ωψκονανιε ασφαλτοωεϕ ναωιερζχηνι οδχινκα υλ. Σ∋οωαχκιεγο οδ υλ. Ωψσπια∗σκιεγο
δο σκρζψ(οωανια ζ υλ. Σιενκιεωιχζα ω κοωαλεωιε Ποµορσκιµ,
!∀ρεµοντ δρογι Κοωαλεωο Ποµ., υλ. ∆ρζψµα∋ψ  Σζψχηοωο οραζ υλ. Σζκολνεϕ ι
Τορυ∗σκιεϕ (οδχινεκ οδ Πλ. 700−λεχια δο υλ. Φοσα ϑαγιελλο∗σκα), πολεγαϕ&χψ να
ποωιερζχηνιοωψµ υτρωαλενιυ ναωιερζχηνι εµυλσϕ& ασφαλτοω& ι γρψσαµι,
!∀υτωαρδζενιε καµιενιεµ ωαπιεννψµ ω χα∋εϕ γµινιε οκ. 6,0 κµ δρ⌠γ.
β) Πρζεβυδοωα δρογι κραϕοωεϕ νρ 15
Γενεραλνα ∆ψρεκχϕα ∆ρ⌠γ Κραϕοωψχη ι Αυτοστραδ β)δ&χα ζαρζ&δχοµ δρογι κραϕοωεϕ Νρ 15
να πρζε∋οµιε 2006/2007 ωψκονα∋α πρζεβυδοω) ναωιερζχηνι δρογι ω γρανιχαχη µιαστα
Κοωαλεωο Ποµορσκιε.
Πρζεβυδοωα οδχινκα δρογι κραϕοωεϕ πολεγα∋α να:
!∀ ρεµονχιε ναωιερζχηνι βιτυµιχζνεϕ ω χελυ λικωιδαχϕι σπ)κα∗ ι κολειν
!∀ οδβυδοωιε ιστνιεϕ&χψχη ζϕαζδ⌠ω δο ποσεσϕι
!∀ ρεγυλαχϕι οραζ οχζψσζχζενιυ ιστνιεϕ&χψχη ροω⌠ω πρζψδρο(νψχη, πρζεπυστ⌠ω ποδ
κορον& δρογι, ωψπυστ⌠ω υλιχζνψχη ;
!∀ οζνακοωανιυ πιονοωψµ ι ποζιοµψµ δρ⌠γ οραζ ζαβεζπιεχζενιυ ρυχηυ
δρογοωεγο,
!∀ ωπροωαδζενιυ νιεζβ)δνψχη δζια∋α∗ ποπραωιαϕ&χψχη βεζπιεχζε∗στωο ρυχηυ
δρογοωεγο.
χ) Βυδοωα οβωοδνιχψ Κοωαλεωα Ποµορσκιεγο ω χι&γυ δρογι κραϕοωεϕ νρ 15
Ινωεστορεµ ζαδανια β)δζιε Γ∆∆ΚιΑ Βυδοωα οβωοδνιχψ Κοωαλεωα Ποµορσκιεγο ϕεστ
υϕ)τα ω πλαναχη στρατεγιχζνψχη Γ∆∆ΚιΑ. Γµινα Κοωαλεωο Ποµορσκιε ποδεϕµυϕε ωσζελκιε
κροκι, αβψ ρεαλιζαχϕ) πρζψσπιεσζψ−. ∆νια 20.02.2008 ζοστα∋ ποδπισανψ λιστ ιντενχψϕνψ ποµι)δζψ
Γµιν& Κοωαλεωο Ποµορσκιε α Γενεραλν& ∆ψρεκχϕ& ∆ρ⌠γ ι Αυτοστραδ Οδδζια∋ ω Βψδγοσζχζψ,
να µοχψ κτ⌠ρεϕ οβιε στρονψ δεκλαρυϕ& ωολ) ποδϕ)χια ωσπ⌠λνψχη πραχ ναδ πρζψσπιεσζενιεµ
ρεαλιζαχϕι ωω. ινωεστψχϕι.

3.3.2.3. Οχηρονα ποωιετρζα ατµοσφερψχζνεγο
α) Στοσοωανιε προεκολογιχζνψχη παλιω ι +ρ⌠δε∋ ενεργιι
β) Γαζψφικαχϕα γµινψ ι µιαστα
Βρακ ινφορµαχϕι να τεµατ δζια∋α∗ ωω. ζακρεσιε
3.3.2.3. Οχηρονα #ροδοωισκα πρζεδ οδπαδαµι
Οχενα ρεαλιζαχϕι ζαδα∗ δοτψχζ&χψχη γοσποδαρκι οδπαδαµι ζοστα∋α υϕ)τα ω ακτυαλιζαχϕι
Πλανυ Γοσποδαρκι Οδπαδαµι.
3.4. Ναϕωα(νιεϕσζε κιερυνκι οχηρονψ #ροδοωισκα ω µιε#χιε ι γµινιε Κοωαλεωο
Ποµορσκιε
3.4.1. Γ∋⌠ωνε ζαγρο(ενια #ροδοωισκα − ποδσυµοωανιε
Ζ αναλιζψ στανυ ∀ροδοωισκα ι ϕεγο ζαγρο(ε∗ να τερενιε µιαστα ι γµινψ Κοωαλεωο
Ποµορσκιε ι ϕεγο ζµιαν ω λαταχη 2003  2007, ωψνικαϕ& ναστ)πυϕ&χε ωνιοσκι ζωι&ζανε ζ
χηαρακτερεµ γµινψ, γδζιε να οβσζαρζε µιαστα ι τερενιε πρζψλεγ∋ψµ δο γ∋⌠ωνψχη σζλακ⌠ω
κοµυνικαχψϕνψχη (Κοωαλεωο Ποµορσκιε, δρογα νρ 15) ωψστ)πυϕ& ωι)κσζε ζανιεχζψσζχζενια ι
ζαγρο(ενια δλα ∀ροδοωισκα, ϕακ να ποζοστα∋ψµ οβσζαρζε. Ω ζωι&ζκυ ζ τψµ ω δαλσζψµ χι&γυ
γ∋⌠ωνε προβλεµψ εκολογιχζνε οδµιεννιε κσζτα∋τυϕ& σι) δλα µιαστα ι γµινψ. Ω µιε∀χιε δοτψχζ&
γ∋⌠ωνιε κονιεχζνο∀χι ογρανιχζενια ωψστ)πυϕ&χψχη ϕυ( οβεχνιε ζαγρο(ε∗ ι υχι&(λιωο∀χι,
νατοµιαστ ω γµινιε δοτψχζ& πρζεδε ωσζψστκιµ ποτρζεβψ ζαποβιεγανια ζαγρο(ενιοµ οραζ
οχηρονψ ναϕωαρτο∀χιοωσζψχη πρζψροδνιχζο τερεν⌠ω. Ω λαταχη 2003  2007 σταν ∀ροδοωισκα
να τερενιε µιαστα ι γµινψ Κοωαλεωο Ποµορσκιε νιε υλεγ∋ ζναχζ&χψµ ζµιανοµ.
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Ναϕωα(νιεϕσζψµι προβλεµαµι ∀ροδοωισκοωψµι ω δαλσζψµ χι&γυ σ&:
Ι.

Ω ζακρεσιε ζαγρο(ε) ι ζανιεχζψσζχζε) #ροδοωισκα

!∀Ζναχζνε ζανιεχζψσζχζενιε ω⌠δ ποωιερζχηνιοωψχη
Ρζεκι βαδανε ω ραµαχη Πα∗στωοωεγο Μονιτορινγυ %ροδοωισκαχη προωαδζ&
νιεζαδοωαλαϕ&χεϕ ι ζ∋εϕ ϕακο∀χι ωοδψ, ποδοβνιε ϕεστ ω πρζψπαδκυ ω⌠δ ϕεζιορα Μλεωιεχκιεγο.
Ωψνικα το ζ ρολνιχζεγο χηαρακτερυ ιχη ζλεωνι, χο ϕεστ ζωι&ζανε ζ δυ(ψµ δοπ∋ψωεµ δο νιχη
συβστανχϕι βιογεννψχη οραζ οδπροωαδζανιεµ νιεοχζψσζχζονψχη ∀χιεκ⌠ω ζ τερεν⌠ω νιε
σκαναλιζοωανψχη.
!∀Ζαγρο(ενιε ζανιεχζψσζχζενιεµ ω⌠δ ποδζιεµνψχη
Ωοδψ ποδζιεµνε υϕµοωανε να τερενιε µιαστα ι γµινψ χηαρακτερψζυϕ& σι) νατυραλνιε
ποδωψ(σζον& ζαωαρτο∀χι& (ελαζα ι µανγανυ ι ωψµαγαϕ& υζδατνιανια. Ζ υωαγι να
πρζεπυσζχζαλνε ποδ∋ο(ε γρυντοωε, ωοδψ τε ζαγρο(ονε σ& ζανιεχζψσζχζενιεµ ζε στρονψ
∀χιεκ⌠ω οδπροωαδζανψχη δο γρυντυ (βρακ καναλιζαχϕι, νιεσζχζελνε σζαµβα), α ζ ραχϕι
ροζωινι)τεγο ρολνιχτωα, πρζεζ τζω. ζανιεχζψσζχζενια οβσζαροωε (σπ∋ψωψ ζ τερεν⌠ω
ρολνιχζψχη).
!∀Ροσν&χε ζαγρο(ενιε ηα∋ασεµ, ζω∋ασζχζα κοµυνικαχψϕνψµ.
Ωψνικι ποµιαρ⌠ω ηα∋ασυ ω ραµαχη τζω. µονιτορινγυ σζχζεγ⌠λνψχη υχι&(λιωο∀χι
ακυστψχζνψχη ωζδ∋υ( γ∋⌠ωνψχη δρ⌠γ να τερενιε µιαστα ι γµινψ ωψκαζα∋ψ, (ε ωε ωσζψστκιχη
πυνκταχη ποµιαροωψχη πρζεκροχζονψ ζοστα∋ δοπυσζχζαλνψ ποζιοµ δ/ωι)κυ δλα
ποσζχζεγ⌠λνψχη τψπ⌠ω πρζψλεγ∋ψχη δο δρογι τερεν⌠ω. ∆ο τερεν⌠ω σζχζεγ⌠λνιε ζαγρο(ονψχη
ηα∋ασεµ κοµυνικαχψϕνψµ ναλε(& µιεϕσχοωο∀χι πο∋ο(ονε πρζψ δροδζε κραϕοωεϕ νρ 15, α ω
σζχζεγ⌠λνο∀χι Κοωαλεωο Ποµορσκιε, γδζιε τρασα προωαδζι πρζεζ χεντρυµ µιαστα.
ΙΙ. Ω ζακρεσιε στανυ ζασοβ⌠ω πρζψροδνιχζψχη
!∀Νισκι υδζια∋ λασ⌠ω ι τερεν⌠ω ζιελονψχη
Να τερενιε γµινψ Κοωαλεωο λασψ ζαϕµυϕ& 927 ηα, χο στανοωι ζαλεδωιε 6,5% ϕεϕ
ποωιερζχηνι. Ιχη ροζµιεσζχζενιε ϕεστ νιερ⌠ωνοµιερνε ι κονχεντρυϕε σι) ω δολινιε Στρυγι
Ρψχηνοωσκιεϕ ι Κοτλινιε Ελγισζεωσκιεϕ. Τερενψ ρολνιχζε, δοµινυϕ&χε ω κραϕοβραζιε γµινψ,
ποζβαωιονε σ& λασ⌠ω ι ωι)κσζψχη σκυπισκ ζαδρζεωιε∗.
!∀Ζναχζνα ποδατνο∀− γλεβ να εροζϕ)
Οχενια σι), (ε να τερενιε γµινψ Κοωαλεωο Ποµορσκιε ζαγρο(ενιε εροζϕ& γλεβ δοτψχζψ οκ.
17% ποωιερζχηνι υ(ψτκ⌠ω ρολνψχη (οκ. 15% ποωιερζχηνι γµινψ). Ω ναϕωι)κσζεϕ σκαλι ζϕαωισκα
εροζϕι δοτψχζ& τζω. εροζϕι ωιετρζνεϕ; νατοµιαστ ω στρεφαχη κραω)δζιοωψχη δολιν ι ρψνιεν
ωψστ)πυϕ& προχεσψ εροζϕι ωοδνεϕ ποωιερζχηνιοωεϕ ι ω&ωοζοωεϕ.
!∀Ζαγρο(ενιε ωαλορ⌠ω κραϕοβραζοωψχη
Να τερενιε γµινψ ωψστ)πυϕε λοκαλνιε εκσπλοαταχϕα κοπαλιν ω ρεϕονιε µ. Νοωψ ∆ω⌠ρ
ι Σιερακοωο οραζ ω δολινιε Στρυγι Ρψχηνοωσκιεϕ ω ρεϕονιε Ωιελκιεϕ #&κι ι Πρυσκιεϕ #&κι.
Οβεχνιε ιστνιεϕε τψλκο κιλκα νιεωιελκιχη µιεϕσχ ινδψωιδυαλνεγο ποζψσκιωανια κρυσζψωα, ϕεδνακ
νασιλανιε ποωιερζχηνιοωεϕ εκσπλοαταχϕι κρυσζψωα µο(ε ζαγρα(α− ωψσοκιµ ωαλοροµ
πρζψροδνιχζψµ ι κραϕοβραζοωψµ δολινψ Στρυγι Ρψχηνοωσκιεϕ ι ρψννψ ϑεζιορα
Καµιονκοωσκιεγο, κτ⌠ρε σ& χηρονιονε πραωνιε ϕακο οβσζαρ χηρονιονεγο κραϕοβραζυ.
!∀Ποτρζεβα οχηρονψ ι κσζτα∋τοωανιε βιορ⌠(νοροδνο∀χι
Να τερενιε γµινψ Κοωαλεωο Ποµορσκιε ωψζναχζονο ι οβϕ)το οχηρον& ζαλεδωιε τρζψ υ(ψτκι
εκολογιχζνε (∋&χζνιε ο ποω.3,93 ηα). Να οτωαρτψχη τερεναχη ρολνιχζψχη γµινψ ιστνιεϕε
νατοµιαστ βαρδζο ωιελε ∀ρ⌠δπολνψχη οχζεκ ωοδνψχη, µοκραδε∋, τορφοωισκ, κτ⌠ρε σπε∋νιαϕ&
ωα(ν& ρολ) ω υτρζψµανιυ βιορ⌠(νοροδνο∀χι τερενυ (µ.ιν. ω ρεϕονιε µιεϕσχοωο∀χι: Μλεωο,
Μλωιεχ, Σρεβρνικι, Οτορυδα, Χηε∋µονιε). Υλεγαϕ& ονε στοπνιοωεµυ ζανικοωι ι δεγραδαχϕι ω
ωψνικυ µ.ιν. ζαβιεγ⌠ω αγροτεχηνιχζνψχη ι µελιοραχψϕνψχη. Ροζποζνανιε ζασοβ⌠ω πρζψροδψ ι
ιχη ωαλορψζαχϕα ποωιννψ ποζωολι− να οβϕ)χιε οχηρον& πραων& κολεϕνψχη οβσζαρ⌠ω ι οβιεκτ⌠ω.
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ΙΙΙ. Ω ζακρεσιε ινφραστρυκτυρψ κοµυναλνεϕ µαϕ&χεϕ ωπ∋ψω να σταν #ροδοωισκα
!∀Κονιεχζνο∀− πε∋νεγο υπορζ&δκοωανα γοσποδαρκι ωοδνο−∀χιεκοωεϕ
Να τερενιε µιαστα ι γµινψ ωσκα/νικ ιλο∀χι ∀χιεκ⌠ω ποδδαωανψχη προχεσοωι οχζψσζχζανια
ω ιστνιεϕ&χψχη οχζψσζχζαλνιαχη (485 µ3/δ) δο ογ⌠λνεϕ ιλο∀χι ζυ(ψτεϕ ωοδψ (863 µ3/δ) ωψνοσι
56% (ζ ποµινι)χιεµ ∀χιεκ⌠ω οχζψσζχζονψχη ω ινσταλαχϕαχη πρζψδοµοωψχη) [ΓΥΣ]. Ποµιµο
ζναχζνεϕ ροζβυδοωψ σιεχι καναλιζαχψϕνεϕ (σκαναλιζοωανιε ω λαταχη 2004 − 2007 ωζροστ ζ 18
δο 45,5%) ιστνιεϕε δαλσζα ποτρζεβα ϕεϕ ροζωοϕυ. Μοχε πρζεροβοωε ιστνιεϕ&χψχη οχζψσζχζαλνι
∀χιεκ⌠ω σ& ωψκορζψστανε τψλκο ω οκ. 28%, χο ωσκαζυϕε να δυ(ε µο(λιωο∀− πρζψϕ)χια
ωι)κσζεϕ ιλο∀χι ∀χιεκ⌠ω ζ τερενυ µιαστα ι γµινψ. Οζναχζα το, (ε δλα ζασποκοϕενια ποτρζεβ
γµινψ, ω ζακρεσιε πε∋νεγο οχζψσζχζανια ναλε(ψ πρζεδε ωσζψστκιµ δ&(ψ− δο ροζβυδοωψ σιεχι
καναλιζαχψϕνεϕ οραζ βυδοωψ υζυπε∋νιαϕ&χο οχζψσζχζαλνι πρζψζαγροδοωψχη ω ρεϕοναχη νιε
πρζεωιδζιανψχη δο σκαναλιζοωανια.

3.4.2. Πριορψτετψ οχηρονψ #ροδοωισκα
Ω οπαρχιυ ο διαγνοζ) στανυ ∀ροδοωισκα οραζ ζαγρο(ενια ∀ροδοωισκα ζδεφινιοωανο
ναϕωα(νιεϕσζε πριορψτετψ οχηρονψ ∀ροδοωισκα ω µιε∀χιε ι γµινιε Κοωαλεωο Ποµορσκιε.
Ω ζακρεσιε οχηρονψ ποωιετρζα ατµοσφερψχζνεγο:
!∀ Ζµνιεϕσζενιε νισκιεϕ εµισϕι
!∀ Ζµνιεϕσζενιε εµισϕι κοµυνικαχψϕνεϕ
Ω ζακρεσιε οχηρονψ πρζεδ ηα∋ασεµ
!∀ Ζµνιεϕσζενιε νεγατψωνεγο οδδζια∋ψωανια ηα∋ασυ κοµυνικαχψϕνεγο να χζ∋οωιεκα ι
∀ροδοωισκο
Ω ζακρεσιε οχηρονψ ω⌠δ:
!∀ Ποπραωα γοσποδαρκι ωοδνο−∀χιεκοωεϕ ποπρζεζ δαλσζ& ροζβυδοω) σψστεµυ
καναλιζαχϕι ζβιορχζεϕ, α να τερεναχη ωιεϕσκιχη κτ⌠ρψχη ϕεστ το νιευζασαδνιονε
εκονοµιχζνιε, βυδοωα πρζψδοµοωψχη οχζψσζχζαλνι ∀χιεκ⌠ω
!∀ Ογρανιχζενιε νιεζγοδνεγο ζ πραωεµ οπρ⌠(νιανια ζβιορνικ⌠ω βεζοδπ∋ψωοωψχη
!∀ Ραχϕοναλνε ωψκορζψστανιε λοκαλνψχη ζασοβ⌠ω συροωχοωψχη
!∀ Ζαπεωνιενιε ναϕωψ(σζεϕ ϕακο∀χι ω⌠δ ποωιερζχηνιοωψχη ι ποδζιεµνψχη
!∀ Οχηρονα ω⌠δ πρζεδ ζανιεχζψσζχζενιαµι σποωοδοωανψµι πρζεζ αζοτανψ ζε /ρ⌠δε∋
ρολνιχζψχη
Ω ζακρεσιε οχηρονψ ποωιερζχηνι ζιεµι:
!∀ Ζµνιεϕσζενιε ποδατνο∀χι γλεβ να εροζϕ)
Ω ζακρεσιε οχηρονψ πρζψροδψ:
!∀ Οχηρονα οβσζαρ⌠ω χεννψχη πρζψροδνιχζο
!∀ Οχηρονα δολιν ρζεχζνψχη
!∀ Ωπροωαδζανια ζαδρζεωιε∗ ι ζακρζεωιε∗ ∀ρ⌠δπολνψχη
!∀ Ζωι)κσζενιε λεσιστο∀χι
Ω ζακρεσιε εδυκαχϕι εκολογιχζνεϕ:
!∀ Ιντενσψφικαχϕα εδυκαχϕι εκολογιχζνεϕ µιεσζκα∗χ⌠ω
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4. ΣΤΡΑΤΕΓΙΑ ΟΧΗΡΟΝΨ !ΡΟ∆ΟΩΙΣΚΑ ∆Ο ΡΟΚΥ 2015

4.1. Ωπροωαδζενιε
Προχεσ πλανοωανια στρατεγιχζνεγο ι οπεραχψϕνεγο πολεγα να ζναλεζιενιυ οδποωιεδζι να
τρζψ ποδσταωοωε πψτανια:
!∀ γδζιε ϕεστε∀µψ?
!∀ γδζιε χηχεµψ σι) ζναλε/−?
!∀ ω ϕακι σποσ⌠β χηχεµψ το ζροβι−?
Οδποωιεδζι να πιερωσζε δωα πψτανια νακρε∀λαϕ& ραµψ προχεσυ πλανοωανια
στρατεγιχζνεγο, νατοµιαστ οδποωιεδ/ να τρζεχιε πψτανιε δεφινιυϕε ζακρεσ πλανοωανια
οπεραχψϕνεγο. Πλανοωανιε στρατεγιχζνε οκρε∀λα δ∋υγοτερµινοω& ωιζϕ) ι µισϕ) γµινψ οραζ
ωψζναχζα χελε στρατεγιχζνε. Πλανοωανιε οπεραχψϕνε τρανσφορµυϕε χελε στρατεγιχζνε να ρεαλνε
ζαδανια, κτ⌠ρψχη ωψκονανιε ζβλι(ψ δο οσι&γνι)χια χελ⌠ω στρατεγιχζνψχη.
Ω χελυ οπραχοωανια δοκυµεντ⌠ω στρατεγιχζνψχη πρζψϕµυϕε σι) να ογ⌠∋ τρ⌠ϕστοπνιοω&
ηιεραρχηι) χελ⌠ω: χελ ναδρζ)δνψ, χελε σψστεµοωε, κιερυνκι δζια∋α∗.
Να προχεσ πλανοωανια νακ∋αδαϕ& σι) ρ⌠ωνιε( υωαρυνκοωανια ωψνικαϕ&χε ζ ιστνιεϕ&χψχη
προγραµ⌠ω σεκτοροωψχη, πλαν⌠ω ι προγραµ⌠ω ωψ(σζεγο σζχζεβλα.
Φορµυ∋οωανε χελε ι ζαδανια σ& ποχηοδν& οβεχνεγο στανυ ι ζαγρο(ε∗ ∀ροδοωισκα να
τερενιε γµινψ. Σπεχψφικα πρζεωα(αϕ&χεϕ δζια∋αλνο∀χι γοσποδαρχζεϕ οραζ χηαρακτερψστψκα
φυνκχϕοναλνα γµινψ ωαρυνκυϕε κιερυνκι δζια∋α∗ ι ζαδανια ϕακιε ναλε(ψ ωψκονα− αβψ ωε
ω∋α∀χιωψ σποσ⌠β πρζεχιωδζια∋α− δεγραδαχϕι ∀ροδοωισκα, δ&(ψ− δο ποπραωψ ϕεγο στανυ, α τψµ
σαµψµ δο ποπραωψ ϕακο∀χι (ψχια µιεσζκα∗χ⌠ω γµινψ.

4.2. Χελ ναδρζ∗δνψ
Ω πρζψπαδκυ µιαστα ι γµινψ Κοωαλεωο Ποµορσκιε χελ ναδρζ)δνψ ζοστα∋ ζδεφινιοωανψ
ϕακο:
Οχηρον∃ ι κσζτα%τοωανιε ωαλορ⌠ω !ροδοωισκα πρζψροδνιχζεγο ω χελυ ποπραωψ
ϕακο!χι ∀ψχια µιεσζκα#χ⌠ω οραζ ζαπεωνιενια ζρ⌠ωνοωα∀ονεγο ροζωοϕυ
γοσποδαρχζεγο

4.3. Χελε σψστεµοωε
Χελε σψστεµοωε ωψζναχζαϕ& σταν ϕακι ναλε(ψ οσι&γν&− ω ηορψζονχιε χζασοωψµ 10−15
λατ. Χελε σψστεµοωε σ& ιδεντψφικοωανε να ποδσταωιε αναλιζψ οβσζαρ⌠ω προβλεµοωψχη
ωψστ)πυϕ&χψχη να δανψµ τερενιε. Ω πρζψπαδκυ τψµ σταν νεγατψωνψ ζοσταϕε πρζεκσζτα∋χονψ
να σταν ποζψτψωνψ. Χελε σψστεµοωε ποωιννψ χηαρακτερψζοωα− σι) τψµ, (ε σ&: σπεχψφιχζνε,
µιερζαλνε, ακχεπτοωαλνε, ρεαλιστψχζνε ι τερµινοωε.
Να ποσζχζεγ⌠λνε χελε σψστεµοωε σκ∋αδαϕ& σι) κιερυνκι δζια∋α∗, α ω ραµαχη τψχη
κονκρετνε ζαδανια ποπρζεζ κτ⌠ρε χελε τε β)δ& ρεαλιζοωανε. Ζαδανια ποδζιελονο να
κρ⌠τκοτερµινοωε, χζψλι τακιε κτ⌠ρε πρζεωιδζιανο δο ρεαλιζαχϕι ω λαταχη 2008  2011 οραζ
ζαδανια δ∋υγοτερµινοωε − πρζεωιδζιανε δο ρεαλιζαχϕι ω λαταχη 2012  2015.
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Ω ηαρµονογραµιε δζια∋α∗ να λατα 2008−2011 (Ροζδζια∋ 5) υϕ)το ποσζχζεγ⌠λνε ζαδανια
νιεζβ)δνε δο οσι&γνι)χια ζα∋ο(ονψχη χελ⌠ω, ωραζ ζ σζαχυνκοωψµι κοσζταµι ρεαλιζαχϕι
ζαδανια ω ποσζχζεγ⌠λνψχη λαταχη, ποτενχϕαλνψµι /ρ⌠δ∋αµι φινανσοωανια ζαδανια, ϕεδνοστκ&
οδποωιεδζιαλν& ζα ρεαλιζαχϕ) οραζ ωσκα/νικιεµ µονιτορινγυ ωψκονανια ζαδανια.

4.3.1. Ποωιετρζε ατµοσφερψχζνε
Χελ σψστεµοωψ:
Ποπραωα ϕακο!χι ποωιετρζα ατµοσφερψχζνεγο, ποπραωα κλιµατυ ακυστψχζνεγο
Πρζεπροωαδζονε ω 2007 ρ. βαδανια µονιτορινγοωε ϕακο∀χι ποωιετρζα ωψκαζα∋ψ, ι( να
τερενιε χα∋εγο ωοϕεω⌠δζτωα κυϕαωσκο  ποµορσκιεγο ζοστα∋ψ πρζεκροχζονε νορµψ στ)(ενια
βενζο(α)πιρενυ, ω κλασψφικαχϕι ζε ωζγλ)δυ να οχηρον) ζδροωια. Ω ζωι&ζκυ ζ τψµ ναλε(ψ δλα
χα∋εϕ στερψ δοβρζψ∗σκο ω&βρζεσκιεϕ, ω κτ⌠ρεϕ ζναϕδυϕε σι) µιαστο ι γµινα Κοωαλεωο
Ποµορσκιε, σπορζ&δζι− προγραµ οχηρονψ ποωιετρζα (ΠΟΠ). Ποδ ωζγλ)δεµ ποζοστα∋ψχη
βαδανψχη ζανιεχζψσζχζε∗ στρεφ) ζακωαλιφικοωανο δο στρεφψ Α.
Κιερυνκι δζια∋α):
1) Ογρανιχζενιε νισκιεϕ εµισϕι
Να τερενιε γµινψ γ∋⌠ωνψµ /ρ⌠δ∋εµ χιεπ∋α ϕεστ ενεργια ποζψσκιωανα ζε σπαλανια ω)γλα
καµιεννεγο ω ινδψωιδυαλνψχη κοτ∋οωνιαχη ι παλενισκαχη. Ζαστ&πιενιε κοτ∋οωνι οπαλανψχη
ω)γλεµ να κοτ∋οωνιε ολεϕοωε ι γαζοωε δαϕε ωψµιερνε κορζψ∀χι δλα ∀ροδοωισκα τακιε, ϕακ:
ζµνιεϕσζενιε εµισϕι ζωι&ζκ⌠ω σιαρκι δο ατµοσφερψ οραζ λικωιδαχϕα οδπαδυ πψ∋υ ποωσταϕ&χεγο
ποδχζασ σπαλανια ω)γλα. Ζµιανα νο∀νικα ενεργιι να βαρδζιεϕ εκολογιχζνψ ποζωολι να
ογρανιχζενιε ζαγρο(ενια ζε στρονψ νισκιεϕ εµισϕι.
Να ϕακο∀− ποωιετρζα ατµοσφερψχζνεγο να τερενιε γµινψ γ∋⌠ωνψ ωπ∋ψω µαϕ&
ζανιεχζψσζχζενια ποχηοδζ&χε ζ ινδψωιδυαλνψχη σψστεµ⌠ω γρζεωχζψχη
Ω γµινιε Κοωαλεωο Ποµορσκιε ωψσοκι οδσετεκ γρυντ⌠ω υπραωνψχη δαϕε µο(λιωο∀χι
ποζψσκανια δυ(εϕ ιλο∀χι βιοµασψ, κτ⌠ρ& ποτενχϕαλνε µο(να ζαστοσοωα− ϕακο οδναωιαλνε
/ρ⌠δ∋ο ενεργιι  παλιωο δλα ινδψωιδυαλνψχη σψστεµ⌠ω χιεπ∋οωνιχζψχη.
Ναλε(ψ ρ⌠ωνιε( προµοωα− δζια∋ανια ζµνιεϕσζαϕ&χε στρατψ χιεπλνε ω βυδψνκαχη (ιζολαχϕα
χιεπλνα, ωψµιανα στολαρκι οκιεννεϕ ι δρζωιοωεϕ). Τερµοµοδερνιζαχϕα προωαδζονα ζω∋ασζχζα
ποζωολι να ρεδυκχϕ) ζυ(ψχια ενεργιι ι ογρανιχζενιε εµισϕι ζανιεχζψσζχζε∗ δο ποωιετρζα.
Ζαδανια κρ⌠τκοτερµινοωε:
!∀ Στοσοωανιε προεκολογιχζνψχη παλιω ι /ρ⌠δε∋ ενεργιι (νπ. κοτ∋ψ ολεϕοωε, γαζοωε,
ποµπψ χιεπ∋α, οδναωιαλνε /ρ⌠δ∋α ενεργιι),
!∀ Γαζψφικαχϕα µιαστα ι γµινψ.
!∀
Ζαδανια δ∋υγοτερµινοωε:
!∀ ∆αλσζα ρεαλιζαχϕα προγραµυ ωψµιανψ κοτ∋⌠ω ω)γλοωψχη να κοτ∋ψ ωψκορζψστυϕ&χε
βαρδζιεϕ εκολογιχζνε νο∀νικι ενεργιι (ολεϕ, γαζ, βιοµασα)
!∀ Στοσοωανιε ενεργοοσζχζ)δνψχη µατερια∋⌠ω ι τεχηνολογιι πρζψ βυδοωιε νοωψχη
οβιεκτ⌠ω
!∀ Ζωι)κσζενιε ωψκορζψστανια ενεργιι ζ οδναωιαλνψχη /ρ⌠δε∋ (ΟΖΕ),
!∀ ∆αλσζα γαζψφικαχϕα µιαστα ι γµινψ.
!∀
2) Ογρανιχζενιε υχι&(λιωο#χι ηα∋ασυ κοµυνικαχψϕνεγο
Ζαγρο(ενιε ηα∋ασεµ να τερενιε γµινψ ι µιαστα Κοωαλεωο Ποµορσκιε µα γ∋⌠ωνιε ζωι&ζεκ
ζ ηα∋ασεµ κοµυνικαχψϕνψµ να τερεναχη πρζψλεγ∋ψχη δο γ∋⌠ωνψχη τρασ δρογοωψχη ι
κολεϕοωψχη. Να οβσζαρζε µιαστα Κοωαλεωο Ποµορσκιε να ποδσταωιε πρζεπροωαδζονψχη ω
2006 ρ. βαδα∗ ηα∋ασυ κοµυνικαχψϕνεγο στωιερδζονο ϕεγο πρζεκροχζενιε ω ωσζψστκιχη
βαδανψχη πυνκταχη ο 10,3−13,0 δΒ
Ποδϕ)χιε δζια∋α∗ ω χελυ ζµνιεϕσζενια νεγατψωνεγο οδδζια∋ψωανια να ∀ροδοωισκο
βιεγν&χψχη πρζεζ τερεν µιαστα ι γµινψ δρ⌠γ, ποωιννο δοτψχζψ− πρζεδε ωσζψστκιµ:
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προωαδζενια οδποωιεδνιεγο πλανοωανια πρζεστρζεννεγο, µαϕ&χεγο να χελυ
µινιµαλιζαχϕ) υχι&(λιωο∀χι κοµυνικαχψϕνψχη (ροζδζια∋ φυνκχϕι τερενυ ποδ κ&τεµ
ωψµογ⌠ω νορµατψωνψχη),
ζωι)κσζενια ζακρεσυ ωψκορζψστανια υρβανιστψχζνψχη ι βυδοωλανψχη ∀ροδκ⌠ω
οχηρονψ πρζεδ ηα∋ασεµ (εκρανψ ι πρζεγροδψ ακυστψχζνε, ζαδρζεωιενια ι
ζακρζεωιενια, δ/ωι)κοχη∋οννε ελεωαχϕε ι σζψβψ ω βυδοωνιχτωιε),
ποπραωα στανδαρδ⌠ω τεχηνιχζνψχη δρ⌠γ,
ιντενσψφικαχϕα ρυχηυ ροωεροωεγο.

−

−

−
−

Ζαδανια κρ⌠τκοτερµινοωε:
!∀ Ποπραωα ναωιερζχηνι δρ⌠γ,
!∀ Ζµιανψ ω οργανιζαχϕι ρυχηυ,
!∀ Βυδοωα οβωοδνιχψ Κοωαλεωα Ποµορσκιεγο ω χι&γυ δρογι κραϕοωεϕ νρ 15,
!∀ Μονιτορινγ ηα∋ασυ δρογοωεγο.
Ζαδανια δ∋υγοτερµινοωε:
!∀ ∆αλσζα µοδερνιζαχϕα δρ⌠γ οραζ ωσπιερανιε ρεαλιζαχϕι ινωεστψχϕι ωπ∋ψωαϕ&χψχη να
ζµνιεϕσζενιε υχι&(λιωο∀χι ηα∋ασυ κοµυνικαχψϕνεγο.
!∀
3) Οχηρονα πρζεδ νιεϕονιζυϕ&χψµ προµιενιοωανιεµ ελεκτροµαγνετψχζνψµ
Βρακ ποωσζεχηνψχη ποµιαρ⌠ω π⌠λ ελεκτροµαγνετψχζνψχη (µασζτψ ι σταχϕε πρζεκα/νικοωε
τελεκοµυνικαχψϕνε, σταχϕε ραδαροωε, λινιε ωψσοκιεγο ναπι)χια) οραζ δοκ∋αδνεϕ ινωενταρψζαχϕι
ζναχζ&χψχη ϕεγο /ρ⌠δε∋ υνιεµο(λιωια δοκ∋αδνε οκρε∀λενιε στοπνια ζαγρο(ενια ι σποσοβυ
ογρανιχζενια υχι&(λιωο∀χι.
Οχηρονα λυδζι ι ∀ροδοωισκα πρζεδ οδδζια∋ψωανιεµ π⌠λ ελεκτροµαγνετψχζνψχη ποωιννα
πολεγα− να ω∋α∀χιωεϕ λοκαλιζαχϕι οβιεκτ⌠ω, κτ⌠ρε µογ& εµιτοωα− πολε ελεκτροµαγνετψχζνε,
χζψλι υωζγλ)δνιανια ιχη ω µιεϕσχοωψχη πλαναχη ζαγοσποδαροωανια πρζεστρζεννεγο οραζ
στυδιαχη υωαρυνκοωα∗ ι κιερυνκ⌠ω ζαγοσποδαροωανια γµιν.
Ζαδανια κρ⌠τκοτερµινοωε:
!∀ Οκρεσοωψ µονιτορινγ /ρ⌠δε∋ προµιενιοωανια,
!∀
Ζαδανια δ∋υγοτερµινοωε:
!∀ Ζλοκαλιζοωανιε
οβσζαρ⌠ω
ναρα(ονψχη
να
εκσποζψχϕ)
νιεϕονιζυϕ&χψµ
προµιενιοωανιεµ
ελεκτροµαγνετψχζνψµ
ω
µιεϕσχοωψχη
πλαναχη
ζαγοσποδαροωανια πρζεστρζεννεγο,
!∀ Ακτυαλιζαχϕα ρεϕεστρυ τερεν⌠ω ζαγρο(ονψχη νιεϕονιζυϕ&χψµ προµιενιοωανιεµ
ελεκτροµαγνετψχζνψµ,

4.3.2. Ζασοβψ ωοδνε
Χελ σψστεµοωψ
Ποπραωα ϕακο!χι ι οχηρονα ζασοβ⌠ω ω⌠δ ποωιερζχηνιοωψχη ι ποδζιεµνψχη.
Κιερυνκι δζια∋α):
1)

Ογρανιχζενιε δοπ∋ψωυ ζανιεχζψσζχζε) δο ω⌠δ ποωιερζχηνιοωψχη
ι ποδζιεµνψχη οραζ ροζποζνανιε ποτενχϕαλνψχη +ρ⌠δε∋ ζανιεχζψσζχζενια
ω⌠δ
Πριορψτετοωψµ δζια∋ανιεµ χηρονι&χψµ ϕακο∀− ω⌠δ ποωιερζχηνιοωψχη ι ποδζιεµνψχη ω
µιε∀χιε ι γµινιε Κοωαλεωο Ποµορσκιε ϕεστ ροζω⌠ϕ σψστεµυ καναλιζαχψϕνεγο, νατοµιαστ να
τερεναχη ο δυ(ψµ στοπνιυ ροζπροσζενια ζαβυδοωψ ζε ωζγλ)δ⌠ω εκονοµιχζνψχη
υζασαδνιονα ϕεστ βυδοωα πρζψδοµοωψχη οχζψσζχζαλνι ∀χιεκ⌠ω.
Ω χελυ κοντρολι χζ)στοτλιωο∀χι οπρ⌠(νιανια ζβιορνικ⌠ω βεζοδπ∋ψωοωψχη, α ω πρζψπαδκυ
πρζψδοµοωψχη οχζψσζχζαλνι ∀χιεκ⌠ω χζ)στοτλιωο∀χι ι σποσοβυ υσυωανια κοµυναλνψχη
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οσαδ⌠ω ∀χιεκοωψχη, γµινα ζοβοωι&ζανα ϕεστ δο προωαδζενια εωιδενχϕι τψχη υρζ&δζε∗.
Ρεϕεστρ τεν ποζωολι ρ⌠ωνιε( να οπραχοωανιε εωεντυαλνεγο πλανυ ροζωοϕυ σιεχι
καναλιζαχψϕνεϕ. Αβψ ζαπεωνι− πραωιδ∋οωε φυνκχϕονοωανιε γοσποδαρκι ∀χιεκαµι ναλε(ψ να
βιε(&χο κοντρολοωα− σταν τεχηνιχζνψ σζαµβ (σζχζελνο∀−) οραζ εγζεκωοωα− υµοωψ να
οπρ⌠(νιανιε σζαµβ.
Να ϕακο∀− ω⌠δ ζασαδνιχζψ ωπ∋ψω µαϕ& ρ⌠ωνιε( ζανιεχζψσζχζενια ποχηοδζ&χε ζε /ρ⌠δε∋
ρολνιχζψχη. Ωιελκο∀− δοπ∋ψωυ ζανιεχζψσζχζε∗ πρζεδοσταϕ&χψχη σι) ποπρζεζ σπ∋ψωψ
ποωιερζχηνιοωε ζ τερεν⌠ω υ(ψτκοωανψχη ρολνιχζο υζαλε(νιονα ϕεστ οδ: σποσοβυ
ζαγοσποδαροωανια ζλεωνι, ιντενσψωνο∀χι ναωο(ενια, πρζεπυσζχζαλνο∀χι γεολογιχζνψχη
υτωορ⌠ω ποωιερζχηνιοωψχη ι ωαρυνκ⌠ω µετεορολογιχζνψχη. Τ& δρογ& δο ω⌠δ δοσταϕ& σι)
ζωι&ζκι βιογεννε, ∀ροδκι οχηρονψ ρο∀λιν οραζ ωψπ∋υκιωανε φρακχϕε γλεβψ. Ποωα(νψµ
ζαγρο(ενιεµ δλα ϕακο∀χι ω⌠δ ϕεστ νιεω∋α∀χιωε στοσοωανιε ναωοζ⌠ω νατυραλνψχη: γνοϕοωιχψ ι
οβορνικα, α τακ(ε ρολνιχζε ωψκορζψστψωανιε ∀χιεκ⌠ω ι οσαδ⌠ω ∀χιεκοωψχη βεζ ζαχηοωανια
ωψµογ⌠ω οχηρονψ ∀ροδοωισκα. Ογρανιχζενιε σπ∋ψωυ αζοτυ ζ π⌠λ δο ω⌠δ ποδζιεµνψχη ι
ποωιερζχηνιοωψχη µο(να οσι&γν&− ποπρζεζ ραχϕοναλνε δοζοωανιε ι λιµιτοωανιε ∀ροδκ⌠ω
πλονοτω⌠ρχζψχη να υ(ψτκαχη ρολνψχη. Οδποωιεδνιε πρζεχηοωψωανιε ναωοζ⌠ω νατυραλνψχη
χηρονι πρζεδ νιεκοντρολοωανψµ πρζεδοσταωανιεµ σι) νιεβεζπιεχζνψχη συβστανχϕι δο ω⌠δ.
Βυδοωα σζχζελνψχη ζβιορνικ⌠ω να γνοϕ⌠ωκ) (ο χζασιε πρζετρζψµψωανια 6 µιεσι)χψ) οραζ
υσζχζελνιονψχη π∋ψτ οβορνικοωψχη ποζωολι να ογρανιχζενιε τεγο ζαγρο(ενια.
Ζαδανια κρ⌠τκοτερµινοωε:
!∀ ∆οκο∗χζενιε βυδοωψ καναλιζαχϕι σανιταρνεϕ ι δεσζχζοωεϕ να τερενιε Κοωαλεωα
Ποµορσκιεγο,
!∀ Βυδοωα πρζψζαγροδοωψχη οχζψσζχζαλνι ∀χιεκ⌠ω ω τερεναχη νιε πρζεωιδζιανψχη δο
σκαναλιζοωανια,
!∀ Ογρανιχζενιε σπ∋ψω⌠ω ποωιερζχηνιοωψχη ζ π⌠λ ποπρζεζ υποωσζεχηνιανιε
πρζεχιωεροζψϕνψχη ζαβιεγ⌠ω αγροτεχηνιχζνψχη ι ωπροωαδζανιε φιτοµελιοραχϕι,
!∀ Ραχϕοναλιζαχϕα ναωο(ενια, ζ υκιερυνκοωανιεµ να ναωο(ενιε νατυραλνε,
!∀ Οχηρονα στρεφ βρζεγοωψχη ρζεκ ι χιεκ⌠ω ποπρζεζ ωψ∋&χζανιε ζ υπραω στρεφ
βρζεγοωψχη ο σζεροκο∀χι χο ναϕµνιεϕ 5 µ, ωπροωαδζανιε πασ⌠ω ζιελενι οχηροννεϕ,
!∀ Ωψποσα(ενιε γοσποδαρστω ω π∋ψτψ οβορνικοωε ι ζβιορνικι να γνοϕ⌠ωκ),
!∀ Ωδρο(ενιε ζασαδ δοβρεϕ πρακτψκι ρολνιχζεϕ,
Ζαδανια δ∋υγοτερµινοωε:
!∀ Ροζβυδοωα σψστεµυ καναλιζαχϕι σανιταρνεϕ,
!∀ Βυδοωα πρζψδοµοωψχη οχζψσζχζαλνι ∀χιεκ⌠ω να τερεναχη
ροζπροσζον&,
!∀ Βιε(&χα ακτυαλιζαχϕα ρεϕεστρυ πρζψδοµοωψχη οχζψσζχζαλνι ∀χιεκ⌠ω,
!∀ Βιε(&χα ακτυαλιζαχϕα ρεϕεστρυ ζβιορνικ⌠ω βεζοδπ∋ψωοωψχη (σζαµβ),
!∀ Λικωιδαχϕα νιελεγαλνψχη ζρζυτ⌠ω ∀χιεκ⌠ω.

ζ

ζαβυδοω&

4.3.3. Ποωιερζχηνια τερενυ ι #ροδοωισκο γλεβοωε
Χελ σψστεµοωψ

Οχηρονα !ροδοωισκα γλεβοωεγο ι οχηρονα ζασοβ⌠ω µινεραλνψχη
Κιερυνκι δζια∋α):
1) Ζαποβιεγανιε δεγραδαχϕι γλεβ
Χζ)∀− γλεβ γµινψ ναρα(ονα ϕεστ να εροζϕ) ωιετρζν&, κτ⌠ρα ϕεστ τψποωα δλα οτωαρτψχη
πρζεστρζενι ρολνψχη, δλατεγο νιεζβ)δνε β)δζιε στοσοωανιε ζαδρζεωιε∗ ∀ρ⌠δπολνψχη οραζ
ποδοβνιε, ϕακ πρζψ ζαποβιεγανιυ εροζϕι ωοδνεϕ στα∋ε υτρζψµανιε γλεβψ ποδ ποκρψω& ρο∀λινν&.
Ιστοτνψµ κιερυνκιεµ δζια∋α∗ ω ρολνιχτωιε β)δζιε ωδρα(ανιε ι υποωσζεχηνιανιε Κοδεκσυ
∆οβρεϕ Πρακτψκι Ρολνιχζεϕ (Κ∆ΠΡ). Κονιεχζνα ϕεστ βοωιεµ ω∋α∀χιωα εδυκαχϕα ω ζακρεσιε
προωαδζονψχη πραχ αγροτεχηνιχζνψχη, ζαποβιεγαϕ&χψχη δεγραδαχϕι ρολνιχζεϕ γλεβ (νπ.
ωαπνοωανιε ζακωασζονεϕ γλεβψ, πρζεστρζεγανιε δαωεκ στοσοωανψχη ναωοζ⌠ω οραζ ∀ροδκ⌠ω
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οχηρονψ ρο∀λιν, ποπρζεχζνο στοκοωψ υκ∋αδ δζια∋εκ ι π⌠λ, δοβ⌠ρ ρο∀λιν ι π∋οδοζµιανψ
πρζεχιωεροζψϕνε, φιτοµελιοραχϕε πρζεχιωδζια∋αϕ&χε σπ∋ψωοµ ποωιερζχηνιοωψµ).
Ζασαδνιχζψµ ζαγρο(ενιεµ δλα πρζψλεγ∋ψχη δο σζλακ⌠ω κοµυνικαχψϕνψχη γρυντ⌠ω ορνψχη
ϕεστ ιµισϕα πψ∋υ ι µεταλι χι)(κιχη, κτ⌠ρα ποωοδυϕε κυµυλαχϕ) ζανιεχζψσζχζε∗ ω γλεβιε ι ω
υπραωιανψχη να νιχη ρο∀λιναχη. Να υ(ψτκαχη ρολνψχη πρζψλεγ∋ψχη δο χι&γ⌠ω κοµυνικαχψϕνψχη
ο δυ(ψµ νατ)(ενιυ ρυχηυ ωσκαζανε ϕεστ στοσοωανιε υπραω νασιεννψχη, γδψ( ρο∀λινψ νιε
ακυµυλυϕ& µεταλι χι)(κιχη ω νασιοναχη, α τακ(ε ωπροωαδζανιε κιλκυµετροωεϕ σζεροκο∀χι
ζαδρζεωιε∗ στανοωι&χψχη βαριερψ ιζολαχψϕνε.
Ιστοτνα ϕεστ τακ(ε οχηρονα γρυντ⌠ω ο ναϕλεπσζεϕ πρζψδατνο∀χι ρολνιχζεϕ πρζεδ
πρζεζναχζενιεµ να χελε νιερολνιχζε, ω σζχζεγ⌠λνο∀χι γρυντ⌠ω ναϕλεπσζψχη κλασ
βονιταχψϕνψχη. Ζγοδνιε ζ υσταω& ζ δνια 3 λυτεγο 1995 ρ. ο οχηρονιε γρυντ⌠ω ρολνψχη ι λε∀νψχη
(∆ζ. Υ. Νρ 16, ποζ.78 ζ π⌠/ν.ζµ.) πρζεζναχζενιε να χελε νιερολνιχζε ι νιελε∀νε γρυντ⌠ω
ρολνψχη στανοωι&χψχη υ(ψτκι ρολνε κλασ Ι−ΙΙΙ, ϕε(ελι ιχη ζωαρτψ οβσζαρ προϕεκτοωανψ δο τακιεγο
πρζεζναχζενια πρζεκραχζα 0,5 ηα, ωψµαγα ζγοδψ Μινιστρα Ρολνιχτωα ι Ροζωοϕυ Ωσι, α κλασ
Ις, ϕε(ελι ιχη ζωαρτψ οβσζαρ πρζεκραχζα 1 ηα, ωψµαγα υζψσκανια ζγοδψ ωοϕεωοδψ.
Ζαδανια κρ⌠τκοτερµινοωε:
!∀ Οχηρονα γλεβ ο ωψσοκιεϕ πρζψδατνο∀χι ρολνιχζεϕ πρζεδ ζµιαν& σποσοβυ
υ(ψτκοωανια,
!∀ Πρζεχιωδζια∋ανιε εροζϕι, γ∋⌠ωνιε ωιετρζνεϕ ι ωοδνεϕ ποπρζεζ ωπροωαδζανιε
ζαδρζεωιε∗ οχηροννψχη ι οδποωιεδνιχη ζαβιεγ⌠ω αγροεκολογιχζνψχη,
!∀ Υτρζψµανιε ι οδβυδοωα σψστεµ⌠ω µελιοραχψϕνψχη, οπραχοωανιε ακτυαλνεγο πλανυ
ποτρζεβ ω ζακρεσιε µελιοραχϕι γρυντ⌠ω,
!∀ Ραχϕοναλνε ναωο(ενιε γλεβ ι ογρανιχζονε (δο νιεζβ)δνεγο µινιµυµ) στοσοωανιε
∀ροδκ⌠ω οχηρονψ ρο∀λιν,
!∀ Ωπροωαδζανιε εκολογιχζνψχη σποσοβ⌠ω προδυκχϕι ρολνεϕ,
Ζαδανια δ∋υγοτερµινοωε:
!∀ ∆αλσζε ωσπιερανιε ι προµοωανιε ρολνιχτωα εκολογιχζνεγο,
!∀ Ροζποζνανιε ζανιεχζψσζχζενια γλεβ µεταλαµι χι)(κιµι ωζδ∋υ( γ∋⌠ωνψχη δρ⌠γ,
!∀ Ζµιανα σποσοβυ υ(ψτκοωανια/στρυκτυρψ ζασιεω⌠ω ωζδ∋υ( γ∋⌠ωνψχη δρ⌠γ,
!∀ Οχηρονα γλεβ ο ωψσοκιεϕ πρζψδατνο∀χι ρολνιχζεϕ πρζεδ πρζεζναχζενιεµ να χελε
νιερολνιχζε.
!∀
2) Ζαποβιεγανιε δεγραδαχϕι ζασοβ⌠ω ζ∋⌠( µινεραλνψχη
Να τερενιε γµινψ συροωχε χζωαρτορζ)δοωε εκσπλοατοωανε σ& λοκαλνιε να ποτρζεβψ
µιεσζκα∗χ⌠ω. Ποζψσκιωανε σ& µετοδ& οδκρψωκοω&, κτ⌠ρα πολεγα να ζδϕ)χιυ ζ ποωιερζχηνι
υδοκυµεντοωανεγο ζ∋ο(α ναδκ∋αδυ (γλεβψ ι ωαρστωψ π∋οννεϕ), α ναστ)πνιε στοπνιοωψµ
ωψδοβψωανιυ κοπαλινψ ζα ποµοχ& σπρζ)τυ µεχηανιχζνεγο. Ω εφεκχιε εκσπλοαταχϕι
οδκρψωκοωεϕ ποωσταϕ& ωψροβισκα, νιεκιεδψ γ∋)βοκιε ι ζαωοδνιονε, χο ω εφεκχιε προωαδζι δο
µνιεϕσζεϕ λυβ ωι)κσζεϕ δεγραδαχϕι ∀ροδοωισκα πρζψροδνιχζεγο ι οβνι(ενια ωαλορ⌠ω
κραϕοβραζοωψχη τερενυ. Ωψδοβψχιε να τακ νιεωιελκ& σκαλ) µα νιεωιελκι νεγατψωνψ ωπ∋ψω να
∀ροδοωισκο. ϑεδνακ ζε ωζγλ)δυ να ωψµ⌠γ ποσιαδανια οδποωιεδνιχη ζεζωολε∗ να ωψδοβψχιε
συροωχ⌠ω µινεραλνψχη ναλε(ψ ζαποβιεγα−, αβψ τακιε λοκαλνε ωψδοβψχιε νιε πρζεκσζτα∋χι∋ο σι)
ω νιελεγαλν& εκσπλοαταχϕ) να ωι)κσζ& σκαλ).
Ζαδανια κρ⌠τκοτερµινοωε:
!∀ Ρεκυλτψωαχϕα τερεν⌠ω ζδεγραδοωανψχη (νπ. ω ωψνικυ εκσπλοαταχϕι κοπαλιν),
!∀ Μακσψµαλνε ογρανιχζενιε πρζεκσζτα∋χε∗ ποωιερζχηνι ζιεµι ω ωψνικυ εκσπλοαταχϕι
κοπαλιν,
!∀ Ρεκυλτψωαχϕα τερεν⌠ω πο ζακο∗χζενιυ εκσπλοαταχϕι ζ∋ο(α (Νοωψ ∆ω⌠ρ),
!∀ Λικωιδαχϕα ι ρεκυλτψωαχϕα ωσζψστκιχη δζικιχη µιεϕσχ εκσπλοαταχϕι κοπαλιν,
!∀ Οπραχοωανιε µαπψ ζασοβ⌠ω κοπαλιν (ω τψµ τερεν⌠ω περσπεκτψωιχζνψχη).
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Ζαδανια δ∋υγοτερµινοωε:
!∀ Λικωιδαχϕα νιελεγαλνεγο ωψδοβψχια κοπαλιν
!∀ Ρεκυλτψωαχϕα ζδεγραδοωανψχη τερεν⌠ω ποεκσπλοαταχψϕνψχη

4.3.4. Ζασοβψ πρζψροδψ
Χελ σψστεµοωψ:

Ζαχηοωανιε ι οχηρονα βιορ⌠∀νοροδνο!χι. Ροζω⌠ϕ σψστεµ⌠ω οχηρονψ πρζψροδψ.
Κιερυνκι δζια∋α):
1) Υτωορζενιε σψστεµυ φορµ οχηρονψ πρζψροδψ
Οβϕ)χιε πραων& οχηρον& ωαρτο∀χιοωψχη οβιεκτ⌠ω ι οβσζαρ⌠ω µα να χελυ: υτρζψµανιε
προχεσ⌠ω εκολογιχζνψχη ι σταβιλνο∀χι εκοσψστεµ⌠ω, ζαχηοωανιε ρ⌠(νοροδνο∀χι βιολογιχζνεϕ,
ζαχηοωανιε δζιεδζιχτωα γεολογιχζνεγο, ζαπεωνιενιε χι&γ∋ο∀χι ιστνιενια γατυνκ⌠ω ρο∀λιν ι
ζωιερζ&τ ωραζ ζ ιχη σιεδλισκαµι πρζεζ υτρζψµψωανιε λυβ πρζψωραχανιε ιχη δο ω∋α∀χιωεγο
στανυ, κσζτα∋τοωανιε ω∋α∀χιωψχη ποσταω χζ∋οωιεκα ωοβεχ πρζψροδψ. Ζαδανια τε ρεαλιζοωανε
σ& ποπρζεζ ωπροωαδζενιε σζερεγυ ογρανιχζε∗, ζακαζ⌠ω ι νακαζ⌠ω, κτ⌠ρψχη ζακρεσ
υζαλε(νιονψ ϕεστ οδ φορµψ οχηρονψ πραωνεϕ οραζ ινδψωιδυαλνψχη χεχη χηρονιονεγο
εκοσψστεµυ.
Ζαδανια κρ⌠τκοτερµινοωε:
!∀ Πρζεπροωαδζενιε ινωενταρψζαχϕι πρζψροδνιχζεϕ ω χελυ σζχζεγ⌠∋οωεγο ροζποζνανια ι
υδοκυµεντοωανια ζασοβ⌠ω πρζψροδνιχζψχη γµινψ,
!∀ Οπραχοωανιε ι ωψδανιε πυβλικαχϕι ο ωαλοραχη πρζψροδνιχζψχη γµινψ,
!∀ Οβϕεχιε οχηρον& υδοκυµεντοωανψχη (ω ωψνικυ ινωενταρψζαχϕι πρζψροδνιχζεϕ)
οβιεκτ⌠ω ι τερεν⌠ω,
Ζαδανια δ∋υγοτερµινοωε:
!∀ ∆αλσζε υτρζψµψωανιε ιστνιεϕ&χψχη φορµ οχηρονψ πρζψροδψ,
!∀ Τωορζενιε νοωψχη φορµ οχηρονψ πρζψροδψ ο ρανδζε λοκαλνεϕ νπ. ποµνικ⌠ω
πρζψροδψ, ρεζερωατ⌠ω ι υ(ψτκ⌠ω εκολογιχζνψχη
2) Οχηρονα ποζοστα∋ψχη οβσζαρ⌠ω χεννψχη πρζψροδνιχζο
Ποζα οβϕ)χιεµ οχηρον& πραων& ναϕχεννιεϕσζψχη οβιεκτ⌠ω πρζψ πλανοωανιυ δζια∋α∗
πλανιστψχζνψχη να τερενιε γµινψ ναλε(ψ ζωρ⌠χι− υωαγ) τακ(ε να ποζοστα∋ε οβιεκτψ
στανοωι&χε ποτενχϕα∋, κτ⌠ρψ ω∋α∀χιωιε ωψκορζψστανψ β)δζιε ϕεδνψµ ζ γ∋⌠ωνψχη χζψννικ⌠ω
ροζωοϕυ φυνκχϕι τυρψστψχζνψχη γµινψ οραζ ποπραωψ ωαρυνκ⌠ω (ψχια ϕεγο µιεσζκα∗χ⌠ω.
Ωσζψστκιε χιεκι ι ζβιορνικι ωοδνε, α τακ(ε ιννε εκοσψστεµψ ο χηαρακτερζε
ζδετερµινοωανψµ πρζεζ ωοδ) (/ρ⌠δλισκα, τορφοωισκα, λασψ ∋)γοωε, σζυωαρψ) το οβιεκτψ
πε∋νι&χε ωα(νε ρολε πρζψροδνιχζε µ. ιν. ϕακο οστοϕε βιορ⌠(νοροδνο∀χι, χζψ χι&γι µιγραχψϕνε.
∆οδατκοωψµ αργυµεντεµ πρζεµαωιαϕ&χψµ ζα οχηρον& τεγο τψπυ εκοσψστεµ⌠ω ϕεστ ιχη
ωρα(λιωο∀− να ζµιανψ ζαχηοδζ&χε ω ιχη σ&σιεδζτωιε, σζχζεγ⌠λνιε ναρυσζανιε στοσυνκ⌠ω
ηψδρολογιχζνψχη.
Να οβσζαρζε µιαστα ι γµινψ Κοωαλεωο Ποµορσκιε ζλοκαλιζοωανψχη ϕεστ κιλκανα∀χιε
παρκ⌠ω ποδωορσκιχη ζ κτ⌠ρψχη τψλκο δωα ωπισανε σ& δο ρεϕεστρυ ζαβψτκ⌠ω ι ποδλεγαϕ&
οχηρονιε πραωνεϕ να µοχψ πρζεπισ⌠ω ο οχηρονιε δ⌠βρ κυλτυρψ. Ζε ωζγλ)δυ να ζανιεδβανια ω
ωι)κσζο∀χι σταν παρκ⌠ω ϕεστ νιεζαδοωαλαϕ&χψ: µαϕ& νιεχζψτελνψ υκ∋αδ πρζεστρζεννψ,
νιεφυνκχϕονυϕ&χψ υκ∋αδ ωοδνψ ι ζανιεδβανψ δρζεωοσταν, ωψµαγαϕ& ρεωαλορψζαχϕι ι φαχηοωεϕ
πιελ)γναχϕι.
Ζαδανια κρ⌠τκο− ι δ∋υγοτερµινοωε:
!∀ Ωπροωαδζανιε ζαδρζεωιε∗ ∀ρ⌠δπολνψχη ι ροζω⌠ϕ τερεν⌠ω ζιελονψχη,
!∀ Πιελ)γναχϕα ι ρεωαλορψζαχϕα παρκ⌠ω ποδωορσκιχη −15 οβιεκτ⌠ω,
!∀ Ογρανιχζενιε τρωα∋ψχη ζµιαν ρζε/βψ τερενυ,
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4.3.5. Οχηρονα ι κσζτα∋τοωανιε ζασοβ⌠ω λε#νψχη
Χελ σψστεµοωψ:

Ιστνιενιε τρωα%ψχη ι ωιελοφυνκχψϕνψχη λασ⌠ω
Κιερυνκι δζια∋α):
1) Ζωι∗κσζενιε λεσιστο#χι γµινψ
Οβσζαρ γµινψ Κοωαλεωο Ποµορσκιε χηαρακτερψζυϕε σι) νισκ& λεσιστο∀χι& να ποζιοµιε
6,5% α ωι)χ νι(σζ& οδ ∀ρεδνιεϕ δλα ποωιατυ γολυβσκο−δοβρζψ∗σκιεγο ι ωοϕεω⌠δζτωα. Ω ροκυ
2000 οπραχοωανα ζοστα∋α πρζεζ Βιυρο Γεοδεζϕι ι Τερεν⌠ω Ρολνψχη ω Τορυνιυ Γρανιχα Ρολνο
 Λε∀να Γµινψ Κοωαλεωο Ποµορσκιε, γδζιε δο εωεντυαλνεγο ζαλεσιενια ζαπροπονοωανο
βλισκο 986 ηα υ(ψτκ⌠ω ρολνψχη. Ω ροκυ 2000 λασψ να τερενιε µιαστα ι γµινψ Κοωαλεωο
Ποµορσκιε ποκρψωα∋ψ 818,8 ηα νατοµιαστ ω 2006 − 911,4 ηα. Ζαλεσιενια οδβψωαϕ& σι) να
γρυνταχη ο ναϕνι(σζεϕ πρζψδατνο∀χι ρολνιχζεϕ µ.ιν ω ραµαχη Πλανυ Ροζωοϕυ Οβσζαρ⌠ω
Ωιεϕσκιχη − Ζαλεσιανιε γρυντ⌠ω ρολνψχη∀., ω ραµαχη τεγο προγραµυ ω λαταχη 2005−2006
ζαλεσιονο οκ. 20 ηα.
Ζαδανια κρ⌠τκο− ι δ∋υγοτερµινοωε:
!∀ Μινιµαλιζαχϕα πρζεζναχζανια γρυντ⌠ω λε∀νψχη να χελε νιελε∀νε ω στυδιυµ
ζαγοσποδαροωανια πρζεστρζεννεγο,
!∀ Ζαλεσιανιε γρυντ⌠ω πορολνψχη ι κσζτα∋τοωανιε γρανιχψ πολνο−λε∀νψχη,
!∀ Οχηρονα λασ⌠ω ι ζαδρζεωιε∗ να τερεναχη δολιν ρζεχζνψχη, οβσζαραχη /ρ⌠δλισκοωψχη
ι ποδµοκ∋ψχη,
!∀ Ωπροωαδζανιε ζαλεσιε∗ ι ζαδρζεωιε∗ να τερενψ στοκοωε ζαγρο(ονε εροζϕ&.

4.3.6. Εδυκαχϕα
Χελ σψστεµοωψ:
Εδυκαχϕα εκολογιχζνα σπο%εχζε#στωα
Κιερυνεκ δζια∋α):
1) Ποδνοσζενιε #ωιαδοµο#χι εκολογιχζνεϕ σπο∋εχζε)στωα
Νιεζβ)δνψµ ωαρυνκιεµ ρεαλιζαχϕι χελ⌠ω ω ζακρεσιε οχηρονψ ι ποπραωψ ϕακο∀χι
∀ροδοωισκα οραζ ραχϕοναλνεγο υ(ψτκοωανια ζασοβ⌠ω νατυραλνψχη ϕεστ δοβρζε ζοργανιζοωανψ
σψστεµ εδυκαχϕι εκολογιχζνεϕ. ∆λατεγο κονιεχζνα ϕεστ ϕακ ναϕβαρδζιεϕ ωσζεχηστροννα
εδυκαχϕα εκολογιχζνα σκιεροωανα δο: δζιεχι οραζ οσ⌠β δοροσ∋ψχη ι ρ⌠(νψχη γρυπ ζαωοδοωψχη
(ρολνικ⌠ω, οργανιζατορ⌠ω τυρψστψκι, πρζεδσι)βιορχ⌠ω). Κσζτα∋τοωανιε ∀ωιαδοµο∀χι
εκολογιχζνεϕ δζιεχι ι µ∋οδζιε(ψ ϕεστ ωα(νψµ ζαδανιεµ ρεαλιζοωανψµ ω φορµαλνψµ σψστεµιε
κσζτα∋χενια οβεϕµυϕ&χψµ ωψχηοωανιε πρζεδσζκολνε, σζκολνιχτωο ποδσταωοωε ι
ποναδποδσταωοωε. Σψστεµ κσζτα∋χενια υχζνι⌠ω ποωινιεν βψ− νασταωιονψ να ωψκσζτα∋χενιε
υ νιχη υµιεϕ)τνο∀χι οβσερωοωανια ∀ροδοωισκα ι ζµιαν ω νιµ ζαχηοδζ&χψχη, ωρα(λιωο∀χι να
πι)κνο πρζψροδψ ι σζαχυνκυ δλα νιεϕ οραζ ζωρ⌠χενιε υωαγι να ναϕιστοτνιεϕσζε ω γµινιε
προβλεµψ ζωι&ζανε ζ οχηρον& ∀ροδοωισκα.
Ναϕλεπσζψµ ι ναϕεφεκτψωνιεϕσζψµ σποσοβεµ ποδνιεσιενια ∀ωιαδοµο∀χι εκολογιχζνεϕ οσ⌠β
δοροσ∋ψχη ϕεστ ζαανγα(οωανιε µιεσζκα∗χ⌠ω ω προχεσψ δεχψζψϕνε. Ωψµαγα το σζεροκιεγο
ινφορµοωανια σπο∋εχζε∗στωα ο στανιε ∀ροδοωισκα, δζια∋ανιαχη να ρζεχζ ϕεγο οχηρονψ, α τακ(ε
ο µο(λιωο∀χιαχη πραωνψχη υχζεστνιχζενια µιεσζκα∗χ⌠ω ω ποδεϕµοωανιυ δεχψζϕι µαϕ&χψχη
ωπ∋ψω να ϕεγο σταν. Εδυκαχϕα σπο∋εχζε∗στωα ποωιννα ποµ⌠χ ω υκσζτα∋τοωανιυ ω∋α∀χιωεγο
στοσυνκυ δο οταχζαϕ&χεγο ∀ροδοωισκα νατυραλνεγο, δοπροωαδζι− δο ϕεγο ωι)κσζεγο
ποσζανοωανια ι ζαχη)χι− δο ωπροωαδζανια ζδροωεγο τρψβυ (ψχια.
Ναλε(ψ ρ⌠ωνιε( ποδϕ&− δζια∋ανια να ρζεχζ σπραωνεγο ποζψσκιωανια ι δψστρψβυχϕι
ινφορµαχϕι ο ∀ροδοωισκυ ποπρζεζ τωορζενιε ρεϕεστρ⌠ω ινφορµαχϕι ∀ροδοωισκοωψχη.
Υδοστ)πνιανιε ινφορµαχϕι β)δζιε ποµοχνε πρζψ στψµυλοωανιυ προεκολογιχζνψχη ζαχηοωα∗
σπο∋εχζνο∀χι γµιννεϕ.

53

Προγραµ Οχηρονψ !ροδοωισκα δλα γµινψ Κοωαλεωο Ποµορσκιε
Ζαδανια κρ⌠τκο− ι δ∋υγοτερµινοωε:
!∀ Ωπροωαδζενιε προγραµ⌠ω εδυκαχϕι εκολογιχζνεϕ ι οργανιζοωανιε κονκυρσ⌠ω ο
τεµατψχε εκολογιχζνεϕ ω σζκο∋αχη,
!∀ Προµοχϕα ι ωσπιερανιε πρζεδσι)ωζι)− προεκολογιχζνψχη,
!∀ Στωορζενιε ι ροζωιϕανιε ποωσζεχηνεγο δοστ)πυ δο ινφορµαχϕι ο ∀ροδοωισκυ,
!∀ Βυδοωα ∀χιε(εκ εδυκαχϕι εκολογιχζνεϕ,
!∀ Προµοχϕα ωαλορ⌠ω ∀ροδοωισκοωψχη γµινψ,
!∀ Ποδνοσζενιε ωιεδζψ ζ ζακρεσυ οχηρονψ ∀ροδοωισκα ναυχζψχιελι ι πραχοωνικ⌠ω
αδµινιστραχϕι σαµορζ&δοωεϕ ω ζακρεσιε οχηρονψ ∀ροδοωισκα,
!∀ Εδυκαχϕα εκολογιχζνα ρολνικ⌠ω ω ζακρεσιε Κοδεκσυ ∆οβρεϕ Πρακτψκι Ρολνιχζεϕ,
προγραµ⌠ω ρολνο−∀ροδοωισκοωψχη, ρολνιχτωα εκολογιχζνψχη, αγροτυρψστψκι.

4.3.7. Γοσποδαρκα οδπαδαµι
Χελε ι κιερυνκι δζια∋α∗ ω ζακρεσιε γοσποδαρκι οδπαδαµι, ϕακ ι ηαρµονογραµ ρεαλιζαχϕι
πρζεδσι)ωζι)− ω τψµ ζακρεσιε, ζοστα∋ψ σζχζεγ⌠∋οωο οµ⌠ωιονε ω Πλανιε Γοσποδαρκι
Οδπαδαµι δλα µιαστα ι γµινψ Κοωαλεωο Ποµορσκιε να λατα 2008−2015, κτ⌠ρψ στανοωι
κοµπλεµενταρν& χζ)∀− Προγραµυ οχηρονψ ∀ροδοωισκα.
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5. ΗΑΡΜΟΝΟΓΡΑΜ ΡΕΑΛΙΖΑΧϑΙ ΠΡΖΕ∆ΣΙ∀ΩΖΙ∀, ΝΑ ΛΑΤΑ
2008−2011

5.1. Ωπροωαδζενιε
Ω φορµυ∋οωανιυ ηαρµονογραµυ, τϕ. λιστψ πρζεδσι)ωζι)− πρζεωιδζιανψχη δο ρεαλιζαχϕι ω
λαταχη 2008 2011, υωζγλ)δνιονο κρψτερια ωψβορυ πρζεδσταωιονε ω ποπρζεδνιµ ροζδζιαλε.
Χελε εκολογιχζνε δο 2015 ροκυ ι κιερυνκι δζια∋α∗ πρζεδσταωιονε ω ροζδζιαλε 4, σ& βαζ& δλα
κονκρετνψχη πρζεδσι)ωζι)− (ινωεστψχψϕνψχη ι ποζαινωεστψχψϕνψχη). Ω φορµυ∋οωανιυ λιστψ
πρζεδσι)ωζι)− υωζγλ)δνιονο ρ⌠ωνιε( νιεκτ⌠ρε πρζεδσι)ωζι)χια ζγ∋ασζανε δο ρεαλιζαχϕι ω
ναϕβλι(σζψχη χζτερεχη λαταχη πρζεζ γµιν).
Ποσζχζεγ⌠λνε
πρζεδσι)ωζι)χια
ζοστα∋ψ
πρζεδσταωιονε
ω
ταβελαχη,
γδζιε
πρζψπορζ&δκοωανο ϕε κονκρετνψµ κιερυνκοµ δζια∋α∗, ωψσζχζεγ⌠λνιονψµ ω ραµαχη κα(δεγο
χελυ εκολογιχζνεγο δο 2015 ροκυ (Ροζδζ. 4), ποδανο σζαχυνκοωε κοσζτψ ιχη ρεαλιζαχϕι, /ρ⌠δ∋α
φινανσοωανια οραζ ινστψτυχϕε οδποωιεδζιαλνε ι ω∋&χζονε ω ιχη ρεαλιζαχϕ).
Ναλε(ψ ποδκρε∀λι−, (ε ζαπροπονοωανα λιστα πρζεδσι)ωζι)− νιε ζαµψκα µο(λιωο∀χι
ρεαλιζοωανια ιννψχη, χηαρακτερψζυϕ&χψχη σι) µνιεϕσζ& σκαλ&.

5.2. Ηαρµονογραµ
Προπονοωανε δο ρεαλιζαχϕι ω λαταχη 2008  2011
ταβελαχη:
Ποωιετρζε ατµοσφερψχζνε
Ζασοβψ ωοδνε
Ποωιερζχηνια τερενυ ι ∀ροδοωισκο γλεβοωε
Ζασοβψ πρζψροδψ
Οχηρονα ι κσζτα∋τοωανιε ζασοβ⌠ω λε∀νψχη
Εδυκαχϕα εκολογιχζνα

πρζεδσι)ωζι)χια υϕ)το ω ναστ)πυϕ&χψχη






Ταβελα 5.1
Ταβελα 5.2
Ταβελα 5.3
Ταβελα 5.4
Ταβελα 5.5
Ταβελα 5.6
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Ταβ. 5.1. Ηαρµονογραµ ρεαλιζαχϕι πρζεδσι∃ωζι∃( να λατα 2008−2011 ω ζακρεσιε ∀Ποωιετρζε ατµοσφερψχζνε∀
Ζαδανια

Ρολα σαµορζ&δυ
γµιννεγο

.ρ⌠δ∋α
φινανσοωανια

ϑεδνοστκι
ναδζορυϕ&χε

ϑεδνοστκι
βεζπο∀ρεδνιο
ρεαλιζυϕ&χε

Σποσ⌠β ρεαλιζαχϕι

Τερµιν ρεαλιζαχϕι

ζαδανιε χι&γ∋ε

Κιερυνεκ δζια%ανια: ογρανιχζενιε νισκιεϕ εµισϕι

Στοσοωανιε
προεκολογιχζνψχη
παλιω ι /ρ⌠δε∋
ενεργιι (νπ. κοτ∋ψ
ολεϕοωε, γαζοωε,
ποµπψ χιεπ∋α)

Ινιχϕοωανιε

%ροδκι ω∋ασνε,
ΓΦΟ%ιΓΩ,
ΠΦΟΣιΓΩ,
ΩΦΟ%ιΓΩ

Ρεφερατ ΓΚΙΜ

υ(ψτκοωνιχψ
οβιεκτ⌠ω

∗Εωιδενχϕονοωανιε ποτρζεβ ω ζακρεσιε ζµιαν ι πρζεβυδοωψ
ποσιαδανψχη ινσταλαχϕι γρζεωχζψχη.
∗ Στα∋ψ µονιτορινγ δοτψχζ&χψ τρενδ⌠ω ω ζαοπατρψωανιυ σι) ω
παλιωα προεκολογιχζνε.
∗Αναλιζα ι ωψβ⌠ρ ναϕκορζψστνιεϕσζψχη οπχϕι ζαοπατρψωανια σι) ω
ενεργι) ζ υωζγλ)δνιενιεµ ενεργιι ποχηοδζ&χεϕ ζε /ρ⌠δε∋
οδναωιαλνψχη ωιατρ χζψ σ∋ο∗χε

Γαζψφικαχϕα γµινψ ι
µιαστα

Ινιχϕοωανιε,
πλανοωανιε

%ροδκι ω∋ασνε
δψστρψβυτορα γαζυ,
φυνδυσζε χελοωε

Ρεφερατ ΓΚΙΜ

ϕεδνοστκι
γοσποδαρχζε

∗Στωορζενιε κορζψστνψχη ωαρυνκ⌠ω ι µο(λιωο∀χι δλα
ινωεστορ⌠ω ι πρζψσζ∋ψχη δψστρψβυτορ⌠ω γαζυ.

2008 / 2011

Κιερυνεκ δζια%ανια: ογρανιχζενιε υχι&∀λιωο!χι ηα%ασυ κοµυνικαχψϕνεγο

Ποπραωα
ναωιερζχηνι δρ⌠γ

Ωνιοσκοωανιε
(δρογι κραϕοωε ι
ωοϕεω⌠δζκιε, δρογι
ποωιατοωε),
ζαδανιε ω∋ασνε
(δρογι γµιννε)

Ζµιανψ ω
οργανιζαχϕι ρυχηυ

Ωνιοσκοωανιε
(δρογι κραϕοωε,
ωοϕεω⌠δζκιε,
ποωιατοωε)

Πρζεβυδοωα δρ⌠γ 
οβωοδνιχα
Κοωαλεωα Ποµ

Ωνιοσκοωανιε ο
ωψκονανιε
κονχεπχϕι

Μονιτορινγ ηα∋ασυ
δρογοωεγο

Ωνιοσεκ δο ΩΙΟ%
Βψδγοσζχζ

Βυδ(ετ πα∗στωα,
βυδ(ετ ποωιατυ,
βυδ(ετ γµινψ

Βυδ(ετ πα∗στωα,
βυδ(ετ ποωιατυ

Βυδ(ετ πα∗στωα

Βυδ(ετ πα∗στωα

Ρεφερατ ΓΚΙΜ

Ζαρζ&δψ δρ⌠γ,
Βυρµιστρζ

∗Ωψστ&πιενιε δο Ζαρζ&δχ⌠ω δρ⌠γ ο ζεωιδενχϕονοωανιε
ποτρζεβ ω ζακρεσιε ρεµοντ⌠ω δρ⌠γ.
∗Προωαδζενιε στα∋εϕ κορεσπονδενχϕι ι ροζµ⌠ω ω χελυ
ζµοβιλιζοωανια ιχη δο ζαβεζπιεχζενια στοσοωνψχη ∀ροδκ⌠ω ω
βυδ(εταχη ι πρζεπροωαδζενια ρεµοντ⌠ω ωσκαζανψχη οδχινκ⌠ω
δρ⌠γ.

Ρεφερατ ΓΚΙΜ

Ζαρζ&δψ δρ⌠γ

∗Ωψστ&πιενιε δο ζαρζ&δχ⌠ω δρ⌠γ ω σπραωιε οκρε∀λενια
ζακρεσυ κονιεχζνψχη ζµιαν οργανιζαχϕι ρυχηυ
∗Προωαδζενιε στα∋εϕ κορεσπονδενχϕι ι ροζµ⌠ω ζ ζαρζ&δχαµι ω
χελυ ζµοβιλιζοωανια ιχη δο ζαβεζπιεχζενια στοσοωνψχη
∀ροδκ⌠ω ω βυδ(εταχη ι π⌠/νιεϕσζε δοκονανιε πρζεδσταωιονψχη
προϕεκτ⌠ω ζµιαν ω οργανιζαχϕι ρυχηυ

Ρεφερατ ΤιιΓΓ

Γενεραλνα
∆ψρεκχϕα ∆ρ⌠γ
Κραϕοωψχη ι
Αυτοστραδ

∗Κιεροωανιε ωνιοσκ⌠ω δο Γ∆∆ΚιΑ ω σπραωιε σπορζ&δζενια
κονχεπχϕι πρζεβυδοωψ δρ⌠γ ω ζακρεσιε βυδοωψ οβωοδνιχψ. ∗Ω
οκρεσιε π⌠/νιεϕσζψµ ωνιοσκοωανιε ο ζαβεζπιεχζενιε ∀ροδκ⌠ω ι
ρεαλιζαχϕ) ινωεστψχϕι.

Ρεφερατ ΓΚΙΜ

ΩΙΟ% Βψδγοσζχζ

∗Ωνιοσκοωανιε δο ΩΙΟ% ο οκρεσοωψ µονιτορινγ ηα∋ασυ
δρογοωεγο να τερενιε µιαστα ι γµινψ.
∗Ω πρζψπαδκυ
πρζεκροχζε∗ δοπυσζχζαλνψχη νορµ ποδϕ)χιε δζια∋α∗
ζµιερζαϕ&χψχη δο λικωιδαχϕι ι υνορµοωανια στωιερδζονεγο
προβλεµυ.

ζαδανιε χι&γ∋ε

ζαδανιε χι&γ∋ε

ζαδανιε χι&γ∋ε

2008 / 2011

Κιερυνεκ δζια%ανια: οχηρονα πρζεδ νιεϕονιζυϕ&χψµ προµιενιοωανιεµ ελεκτροµαγνετψχζνψµ

Οκρεσοωψ
µονιτορινγ /ρ⌠δε∋
προµιενιοωανια

56

Ωνιοσκοωανιε δο
ΩΙΟ% Βψδγοσζχζ

Βυδ(ετ πα∗στωα

Ρεφερατ ΓΚιΜ

ΩΙΟ% Βψδγοσζχζ

∗Ω πρζψπαδκυ ζαιστνιενια ποδεϕρζε∗ δοτ. πρζεκροχζε∗
δοπυσζχζαλνψχη νορµ εµισϕι προµιενιοωανια ωνιοσκοωανιε δο
οδποωιεδνιχη σ∋υ(β ο πρζεπροωαδζενιε κοντρολι

ζαδανιε χι&γ∋ε

Προγραµ Οχηρονψ !ροδοωισκα δλα µιαστα ι γµινψ Κοωαλεωο Ποµορσκιε

Ταβ. 5.2. Ηαρµονογραµ ρεαλιζαχϕι πρζεδσι∃ωζι∃( να λατα 2008−2011 ω ζακρεσιε ∀Ζασοβψ ωοδνε∀
Ζαδανια

Ρολα σαµορζ&δυ
γµιννεγο

.ρ⌠δ∋α
φινανσοωανια

ϑεδνοστκι
ναδζορυϕ&χε

ϑεδνοστκι
βεζπο∀ρεδνιο
ρεαλιζυϕ&χε

Σποσ⌠β ρεαλιζαχϕι

Τερµιν ρεαλιζαχϕι

Κιερυνεκ δζια%ανια: ογρανιχζενιε δοπ%ψωυ ζανιεχζψσζχζε# δο ω⌠δ ποωιερζχηνιοωψχη ι ποδζιεµνψχη οραζ ροζποζνανιε ποτενχϕαλνψχη ∋ρ⌠δε% ζανιεχζψσζχζενια ω⌠δ

∆οκο∗χζενιε
βυδοωψ καναλιζαχϕι
σανιταρνεϕ ι
δεσζχζοωεϕ να
τερενιε Κοωαλεωα
Ποµ.

ζαδανιε ω∋ασνε

Βυδοωα
πρζψζαγροδοωψχη
οχζψσζχζαλνι
∀χιεκ⌠ω ω
τερεναχη νιε
πρζεωιδζιανψχη δο
σκαναλιζοωανια

ινιχϕοωανιε
προγραµ⌠ω
βυδοωψ,
ωσπιερανιε,
ωνιοσκοωανιε ο
∀ροδκι φινανσοωε,
ποµοχ
οργανιζαχψϕνα

∀ροδκι ω∋ασνε
ινωεστορ⌠ω,
φυνδυσζε χελοωε,
βυδ(ετ γµινψ

Ογρανιχζενιε
σπ∋ψω⌠ω
ποωιερζχηνιοωψχη
ζ π⌠λ ποπρζεζ
υποωσζεχηνιανιε
πρζεχιωεροζψϕνψχη
ζαβιεγ⌠ω
αγροτεχηνιχζνψχη ι
ωπροωαδζανιε
φιτοµελιοραχϕι

Ινιχϕοωανιε
προγραµ⌠ω
σζκολενιοωψχη ι
εδυκαχψϕνψχη

Φυνδυσζε χελοωε,
∀ροδκι ω∋ασνε

Ραχϕοναλιζαχϕα
ναωο(ενια, ζ
υκιερυνκοωανιεµ
να ναωο(ενιε
νατυραλνε

57

Ινιχϕοωανιε

βυδ(ετψ µιαστα,
φυνδυσζε χελοωε

−

γµινα ρεφ. ΤιιΓΓ ι
ΓΚιΜ

∗Ρεαλιζαχϕα ποτρζεβ ζεωιδενχϕονοωανψχη ι ζαωαρτψχη ω Πλανιε
Ροζωοϕυ Λοκαλνεγο..
∗Οπραχοωανιε στοσοωνψχη δεχψζϕι λοκαλιζαχψϕνψχη

2008 / 2011

Ρεφερατ ΤιιΓΓ

Γµινα, ω∋α∀χιχιελε
ποσεσϕι ι
γοσποδαρστω

∗Μοβιλιζαχϕα µιεσζκα∗χ⌠ω ωσι ω τερεναχη ο ζαβυδοωιε
ροζπροσζονεϕ δο ποδϕ)χια δζια∋α∗ υµο(λιωιαϕ&χψχη βυδοω)
οχζψσζχζαλνι πρζψζαγροδοωψχη ζγοδνιε ζ Πλανεµ Ροζωοϕυ
Λοκαλνεγο..
∗Προωαδζενιε στα∋ψχη ακχϕε ινφορµαχψϕνψχη ποδχζασ ζεβρα∗
σο∋εχκιχη ι ιννψχη σποτκα∗ ζ µιεσζκα∗χαµι.
∗Προωαδζενιε στα∋ψχη κοντρολι ω ζακρεσιε ωψωοζυ νιεχζψστο∀χι
π∋ψννψχη. Ζεωιδενχϕονοωανιε πρζψδοµοωψχη ζβιορνικ⌠ω να
∀χιεκι.

2008 / 2011

Σαµ. στ. δσ.
Ο%ΡιΕΓ

Υ(ψτκοωνιχψ
γρυντ⌠ω

∗Προωαδζενιε σζκολε∗ δλα ρολνικ⌠ω πρζεζ ωψκωαλιφικοωανε
σ∋υ(βψ ω τψµ ΡΖ∆Ρ

ζαδανιε χι&γ∋ε

Υ(ψτκοωνιχψ
γρυντ⌠ω ΡΖ∆Ρ

∗Πυβλικοωανιε ι ροζποωσζεχηνιανιε ινφορµαχϕι ποπρζεζ
Σο∋τψσ⌠ω ι πρασ) λοκαλν& να τεµατ κορζψ∀χι π∋ψν&χψχη ζ
ραχϕοναλνεγο ναωο(ενια οργανιχζνεγο.
∗Προωαδζενιε πρζεζ πραχοωνικ⌠ω Ρεϕονοωψχη Ζεσπο∋⌠ω
∆οραδζτωα Ρολνιχζεγο σζκολε∗ µαϕ&χψχη να χελυ ζαποζνανιε
ρολνικ⌠ω ζ τεµατεµ ι ωψκαζανιε κορζψ∀χι π∋ψν&χψχη ζ
ω∋α∀χιωεγο ωψκορζψστανια ποσιαδανψχη ναωοζ⌠ω οραζ ζ
τεµατψκ& δοβρψχη πρακτψκ ρολνιχζψχη.

ζαδανιε χι&γ∋ε

ΤιιΓΓ / ΓΚιΜ

Σαµ. στ. δσ.
Ο%ΡιΕΓ

Προγραµ Οχηρονψ !ροδοωισκα δλα µιαστα ι γµινψ Κοωαλεωο Ποµορσκιε

Ζαδανια

Ρολα σαµορζ&δυ
γµιννεγο

Οχηρονα στρεφ
βρζεγοωψχη ρζεκ ι
χιεκ⌠ω ποπρζεζ
ωψ∋&χζανιε ζ υπραω
στρεφ βρζεγοωψχη ο
σζεροκο∀χι χο
ναϕµνιεϕ 5 µ,
ωπροωαδζανιε
πασ⌠ω ζιελενι
οχηροννεϕ

Ινιχϕοωανιε
προγραµ⌠ω
σζκολενιοωψχη ι
εδυκαχψϕνψχη

Ωψποσα(ενιε
γοσποδαρστω ω
π∋ψτψ οβορνικοωε ι
ζβιορνικι να
γνοϕ⌠ωκ)

Ινιχϕοωανιε,
προµοχϕα
νοωοχζεσνψχη
ροζωι&ζα∗
τεχηνιχζνψχη

Ωδρο(ενιε ζασαδ
δοβρεϕ πρακτψκι
ρολνιχζεϕ

Ινιχϕοωανιε
προγραµ⌠ω
σζκολενιοωψχη ι
εδυκαχψϕνψχη

58

ϑεδνοστκι
ναδζορυϕ&χε

ϑεδνοστκι
βεζπο∀ρεδνιο
ρεαλιζυϕ&χε

Σποσ⌠β ρεαλιζαχϕι

Τερµιν ρεαλιζαχϕι

Φυνδυσζε χελοωε

Ρεφερατ ΤιιΓΓ

Υ(ψτκοωνιχψ
γρυντ⌠ω

∗Υϕ)χιε ω πρζψσζ∋ψχη πλαναχη ζαγοσποδαροωανια
πρζεστρζεννεγο λυβ ιννψχη δοκυµενταχη τεγο τψπυ ωσκαζα∗
δοτψχζ&χψχη πρζεζναχζενια ι σποσοβ⌠ω ζαγοσποδαροωανια
στρεφ βρζεγοωψχη ρζεκ ι ϕεζιορ

2008 / 2011

Φυνδυσζε χελοωα,
φυνδυσζε
ποµοχοωε, ∀ροδκι
ω∋ασνε

Ρεφερατ ΤιιΓΓ

Υ(ψτκοωνιχψ
γρυντ⌠ω
ΡΖ∆Ρ

∗Ακχϕα ινφορµαχψϕνα δοτψχζ&χα µο(λιωο∀χι ποζψσκιωανια
∀ροδκ⌠ω νιεζβ)δνψχη δο ρεαλιζαχϕι πρζεδσι)ωζιεχια.

2008 / 2011

Φυνδυσζε χελοωε

Σαµ. στ δσ.
Ο%ΡιΕΓ / Ρεφερατ
ΤιιΓΓ

Υ(ψτκοωνιχψ
γρυντ⌠ω

∗Ωψστ&πιενιε δο ϕεδνοστεκ σζκολ&χψχη τακιχη ϕακ Ο∆Ρ , Ιζβψ
Ρολνιχζε ζ απελεµ ο πρζεπροωαδζενιε σζκολε∗ ω
ποσζχζεγ⌠λνψχη σο∋εχτωαχη δοτψχζ&χψχη ζασαδ ζαωαρτψχη ω
κοδεκσιε δοβρψχη πρακτψκ ρολνιχζψχη

2008 / 2011

.ρ⌠δ∋α
φινανσοωανια

Προγραµ Οχηρονψ !ροδοωισκα δλα µιαστα ι γµινψ Κοωαλεωο Ποµορσκιε

Ταβ. 5.3. Ηαρµονογραµ ρεαλιζαχϕι πρζεδσι∃ωζι∃( να λατα 2008−2011 ω ζακρεσιε ∀Ποωιερζχηνια τερενυ ι #ροδοωισκο γλεβοωε∀
Ζαδανια

Ρολα σαµορζ&δυ
γµιννεγο

.ρ⌠δ∋α
φινανσοωανια

ϑεδνοστκι
βεζπο∀ρεδνιο
ρεαλιζυϕ&χε

Σποσ⌠β ρεαλιζαχϕι

Τερµιν ρεαλιζαχϕι

Ρεφερατ ΤιιΓΓ

∗ Πρζεστρζεγανιε υσταωψ ο οχηρονιε γρυντ⌠ω ρολνψχη ι λε∀νψχη ζ
υωζγλ)δνιενιεµ Στυδιυµ υωαρυνκοωα∗ ι κιερυνκ⌠ω
ζαγοσποδαροωανια πρζεστρζεννεγο γµινψ ι µιαστα Κοωαλεωο
Ποµορσκιε.
∗ Στα∋ε εωιδενχϕονοωανιε ωνιοσκ⌠ω δοτψχζ&χψχη ζµιανψ
σποσοβυ υ(ψτκοωανια γρυντ⌠ω.

2008 / 2011

Σαµ. στ. δσ.
Ο%ΡιΕΓ,

ΡΖ∆Ρ, Σο∋τψσι,
ω∋α∀χιχιελε ι
υ(ψτκοωνιχψ
γρυντ⌠ω

∗Εδυκαχϕα ρολνικ⌠ω ποσιαδαϕ&χψχη γρυντψ σζχζεγ⌠λνιε
ναρα(ονε να δεγραδαχϕ).
∗Στωαρζανιε µο(λιωο∀χι ι ωαρυνκ⌠ω µαϕ&χψχη να χελυ
ποζψσκιωανιε ∀ροδκ⌠ω ζ πρζεζναχζενιεµ να ζακ∋αδανιε πασ⌠ω
ωιατροχηροννψχη ι πασ⌠ω ζιελενι ω ποβλι(υ ζβιορνικ⌠ω
ωοδνψχη.
∗%ωιαδχζενιε ποµοχψ ω ποζψσκιωανιυ ωνιοσκ⌠ω, φορµυλαρζψ ι
ιννψχη νιεζβ)δνψχη δοκυµεντ⌠ω κονιεχζνψχη δο υβιεγανια
σιε ο ∀ροδκι φινανσοωε.

2008 / 2011

∗Ωσπ⌠∋πραχα ζ Κυϕ−Ποµ ΖΜιΥΩ ω κωεστιι κονσερωαχϕι
υρζ&δζε∗ µελιοραχϕι ποδσταωοωψχη
∗Στα∋ε ∀λεδζενιε ζαιντερεσοωανια ρολνικ⌠ω βυδοω& νοωψχη
υρζ&δζε∗ µελιοραχψϕνψχη ποπρζεζ Σο∋τψσ⌠ω ι ροζπροωαδζενιε
ωνιοσκ⌠ω ο ροζποχζ)χιε βυδοωψ νοωψχη υρζ&δζε∗
µελιοραχψϕνψχη.
∗Στα∋ε ωσπ⌠∋δζια∋ανιε ι ωσπ⌠∋πραχα ζε Σπ⌠∋καµι Ωοδνψµι
ιστνιεϕ&χψµι να τερενιε γµινψ.

2008 / 2011

∗ Οργανιζαχϕα σζκολε∗ ι σποτκα∗ ζ ρολνικαµι ω χελυ ζαποζνανια
ιχη ζ κοδεκσεµ δοβρψχη πρακτψκ ρολνιχζψχη
∗Ωσπ⌠∋πραχα ζε Σταχϕ& Χηεµιχζνο Ρολνιχζ& ω χελυ
προωαδζενια βαδα∗ δοτψχζ&χψχη ζασοβνο∀χι γλεβψ

2008 / 2011

ϑεδνοστκι
ναδζορυϕ&χε

Κιερυνεκ δζια%ανια: ζαποβιεγανιε δεγραδαχϕι γλεβ

Οχηρονα γλεβ ο
ωψσοκιεϕ
πρζψδατνο∀χι
ρολνιχζεϕ πρζεδ
ζµιαν& σποσοβυ
υ(ψτκοωανια.

Πρζεχιωδζια∋ανιε
εροζϕι, γ∋⌠ωνιε
ωιετρζνεϕ ι ωοδνεϕ
ποπρζεζ
ωπροωαδζανιε
ζαδρζεωιε∗
οχηροννψχη ι
οδποωιεδνιχη
ζαβιεγ⌠ω
αγροεκολογιχζνψχη

Υτρζψµανιε ι
οδβυδοωα
σψστεµ⌠ω
µελιοραχψϕνψχη
οπραχοωανιε
ακτυαλνεγο πλανυ
ποτρζεβ ω ζακρεσιε
µελιοραχϕι γρυντ⌠ω
Ραχϕοναλνε
ναωο(ενιε γλεβ ι
ογρανιχζονε (δο
νιεζβ)δνεγο
µινιµυµ)
στοσοωανιε ∀ροδκ⌠ω
οχηρονψ ρο∀λιν

59

ζαδανιε ω∋ασνε

−

Κιεροωνικ ΤιιΓΓ

ωσπιερανιε

Φυνδυσζε οχηρονψ
∀ροδοωισκα, ∀ροδκι
ω∋ασνε ω∋α∀χιχιελι
γρυντ⌠ω

ωσπιερανιε,
ινιχϕοωανιε

βυδ(ετ πα∗στωα
(µελιοραχϕε
ποδσταωοωε),
υ(ψτκοωνιχψ
γρυντ⌠ω
(µελιοραχϕε
σζχζεγ⌠∋οωε)

Σαµ. στ. δσ.
Ο%ΡιΕΓ,

Κυϕαωσκο−
Ποµορσκι Ζαρζ&δ
Μελιοραχϕι ι
Υρζ&δζε∗
Ωοδνψχη Σπ⌠∋κι
Ωοδνε, Σο∋τψσι,
υ(ψτκοωνιχψ
γρυντ⌠ω

−

Σαµ. στ. δσ.
Ο%ΡιΕΓ,

ΡΖ∆Ρ,
υ(ψτκοωνιχψ
γρυντ⌠ω

ινιχϕοωανιε

Προγραµ Οχηρονψ !ροδοωισκα δλα µιαστα ι γµινψ Κοωαλεωο Ποµορσκιε

Ζαδανια

Ρολα σαµορζ&δυ
γµιννεγο

.ρ⌠δ∋α
φινανσοωανια

ϑεδνοστκι
ναδζορυϕ&χε

ϑεδνοστκι
βεζπο∀ρεδνιο
ρεαλιζυϕ&χε

Σποσ⌠β ρεαλιζαχϕι

Τερµιν ρεαλιζαχϕι

Ωπροωαδζανιε
εκολογιχζνψχη
σποσοβ⌠ω προδυκχϕι
ρολνεϕ

ινιχϕοωανιε,
ωσπιερανιε

φυνδυσζε
εκολογιχζνε,
φυνδυσζε υνιϕνε
(σζκολενια)

Σαµ. στ. δσ.
Ο%ΡιΕΓ,

ΡΖ∆Ρ, Ιζβα
Ρολνιχζα,
υ(ψτκοωνιχψ
γρυντ⌠ω

∗Ροζπροπαγοωψωανιε ινφορµαχϕι µιεσζκα∗χοµ γµινψ δοτ.
σζκολε∗, ωαρσζτατ⌠ω ιτπ. δλα ρολνικ⌠ω ζαιντερεσοωανψχη ζµιαν&
σποσοβυ υπραωψ ρολι ι σπε∋νιεµ ωψµαγα∗ σταωιανψχη
γοσποδαρστωοµ εκολογιχζνψµ

2008 / 2011

Κιερυνεκ δζια%ανια: ζαποβιεγανιε δεγραδαχϕι ζασοβ⌠ω ζ%⌠∀ µινεραλνψχη

Ρεκυλτψωαχϕα
τερεν⌠ω
ζδεγραδοωανψχη
(νπ. ω ωψνικυ
εκσπλοαταχϕι κοπαλιν)

ωσπιερανιε

φυνδυσζε ω∋ασνε
υ(ψτκοωνικ⌠ω
γρυντ⌠ω / φυνδυσζε
υνιϕνε

Σαµ. στ. δσ.
Ο%ΡιΕΓ,

υ(ψτκοωνιχψ
γρυντ⌠ω, Σταροστα

∗Ποµοχ ζαιντερεσοωανψµ οσοβοµ ω ζναλεζιενιυ ∀ροδκ⌠ω
κονιεχζνψχη δο πρζεπροωαδζενια ρεκυλτψωαχϕι γρυντ⌠ω
β)δ&χψχη ιχη ω∋ασνο∀χι&

2008 / 2011

Μακσψµαλνε
ογρανιχζενιε
πρζεκσζτα∋χε∗
ποωιερζχηνι ζιεµι ω
ωψνικυ εκσπλοαταχϕι
κοπαλιν

Ζαδανιε ω∋ασνε ω
ζακρεσιε
πλανοωανια
πρζεστρζεννεγο

−

Ρεφερατ ΤιιΓΓ

Ποδµιοτψ
γοσποδαρχζε
εκσπλοατυϕ&χε
ζ∋ο(α

∗Οπραχοωψωανιε Πλαν⌠ω Μιεϕσχοωψχη Ζαγοσποδαροωανια
Πρζεστρζεννεγο Γµινψ ζ υωζγλ)δνιενιεµ ζαβιεγ⌠ω
ζµιερζαϕ&χψχη δο ζµνιεϕσζενια σζκοδλιωο∀χι δοκονψωανψχη
πρζεκσζτα∋χε∗ ποωιερζχηνι ζιεµι

2008 / 2011

Ρεκυλτψωαχϕα
τερεν⌠ω πο
ζακο∗χζενιυ
εκσπλοαταχϕι ζ∋ο(α
(Νοωψ ∆ω⌠ρ)

ωσπιερανιε

∀ροδκι ω∋ασνε
κονχεσϕοναριυσζψ

Ρεφερατ ΓκιΜ

Ποδµιοτψ
γοσποδαρχζε
εκσπλοατυϕ&χε
ζ∋ο(α

∗Στα∋α ι ποµοχ οσοβοµ ζαιντερεσοωανψµ ρεκυλτψωαχϕ& ποπρζεζ
ωψσζυκιωανιε ι ινφορµοωανιε ο µο(λιωο∀χιαχη φινανσοωανια
ζαµιερζονψχη δζια∋α∗

2008 / 2011

Λικωιδαχϕα ι
ρεκυλτψωαχϕα
ωσζψστκιχη δζικιχη
µιεϕσχ εκσπλοαταχϕι
κοπαλιν

ωσπιερανιε

φυνδυσζε οχηρονψ
∀ροδοωισκα

Σαµ. στ. δσ.
Ο%ΡιΕΓ

ω∋α∀χιχιελε γρυντ⌠ω

∗ Εωιδενχϕονοωανιε µιεϕσχ δζικιεϕ εκσπλοαταχϕι κοπαλιν.
∗Ωψστ)ποωανιε δο Σταροστωα ο αδµινιστραχψϕνε σποωοδοωανιε
ζακο∗χζενια εκσπλοαταχϕι ζ ρεκυλτψωαχϕ& ζδεγραδοωανψχη
τερεν⌠ω ωψ∋&χζνιε.

2008 / 2011

ΠΦΟ%ιΓΩ

Ρεφερατ ΓΚιΜ /
ΤιιΓΓ

Σταροστωο
Ποωιατοωε /
Γεολογ
Ωοϕεω⌠δζκι

Ακτψωνα αδµινιστραχψϕνα ωσπ⌠∋πραχα ζ ϕεδνοστκαµι
οπραχοωυϕ&χψµι µαπψ ζασοβ⌠ω γεολογιχζνψχη.
∗Ωνιοσκοωανιε δο Σταροστωα ο ζαβεζπιεχζενιε ω βυδ(εχιε
∀ροδκ⌠ω φινανσοωψχη ζ πρζεζναχζενιεµ να οπραχοωανιε µαπ.

2008 / 2011

Οπραχοωανιε µαπψ
ζασοβ⌠ω κοπαλιν (ω
τψµ τερεν⌠ω
περσπεκτψωιχζνψχη).

60

ωσπ⌠∋πραχα

Προγραµ Οχηρονψ !ροδοωισκα δλα µιαστα ι γµινψ Κοωαλεωο Ποµορσκιε

Ταβ. 5.4. Ηαρµονογραµ ρεαλιζαχϕι πρζεδσι∃ωζι∃( να λατα 2008−2011 ω ζακρεσιε ∀Οχηρονα πρζψροδψ∀
Ζαδανια

Ρολα σαµορζ&δυ
γµιννεγο

.ρ⌠δ∋α
φινανσοωανια

ϑεδνοστκι
ναδζορυϕ&χε

Κιερυνεκ δζια%ανια: υτωορζενιε σψστεµυ φορµ οχηρονψ πρζψροδψ
Πρζεπροωαδζενιε
ινωενταρψζαχϕι
πρζψροδνιχζεϕ ω
χελυ
σζχζεγ⌠∋οωεγο
ροζποζνανια ι
υδοκυµεντοωανια
φυνδυσζε
Σαµ. στ. δσ.
ινιχϕοωανιε
ζασοβ⌠ω
εκολογιχζνε
Ο%ΡιΕΓ
πρζψροδνιχζψχη
γµινψ,
οπραχοωανιε ι
ωψδανιε πυβλικαχϕι ο
ωαλοραχη
πρζψροδνιχζψχη
γµινψ
Οβϕεχιε οχηρον&
υδοκυµεντοωανψχη
ωσπιερανιε,
(ω ωψνικυ
Σαµ. στ. δσ.
οπινιοωανιε,
Βυδ(ετ πα∗στωα
ινωενταρψζαχϕι
ωνιοσκοωανιε ο
Ο%ΡιΕΓ
πρζψροδνιχζεϕ)
οχηρον)
οβιεκτ⌠ω ι τερεν⌠ω
Κιερυνεκ δζια%ανια: οχηρονα ποζοστα%ψχη οβσζαρ⌠ω χεννψχη πρζψροδνιχζο
Ωπροωαδζανιε
Βυδ(ετ πα∗στωα,
ζαδρζεωιε∗
Σαµ. στ. δσ.
φυνδυσζε χελοωε,
∀ρ⌠δπολνψχη ι
ωσπιερανιε
βυδ(ετψ γµιν,
Ο%ΡιΕΓ
ροζω⌠ϕ τερεν⌠ω
∀ροδκι ω∋ασνε
ζιελονψχη
Βυδ(ετ πα∗στωα,
Πιελ)γναχϕα ι
∀ροδκι ω∋ασνε
ρεωαλορψζαχϕα
ωσπιερανιε,
ω∋α∀χιχιελι,
Ρεφερατ ΓΚιΜ
παρκ⌠ω
ζαδανιε ω∋ασνε
φυνδυσζε
ποδωορσκιχη −15
εκολογιχζνε
οβιεκτ⌠ω

Ογρανιχζενιε
τρωα∋ψχη ζµιαν
ρζε/βψ τερενυ
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ζαδανιε ω∋ασνε

−

Ρεφερατ ΤιιΓΓ

ϑεδνοστκι
βεζπο∀ρεδνιο
ρεαλιζυϕ&χε

Σποσ⌠β ρεαλιζαχϕι

Τερµιν ρεαλιζαχϕι

Υρζ&δ Μιεϕσκι Ρεφ.
ΟΡ

∗Πρζεπροωαδζενιε ινωενταρψζαχϕι πρζψροδνιχζεϕ πρζεζ οσοβψ
κτ⌠ρψµ ζοστανιε υµο(λιωιονε οδβψχιε στα(υ ( αβσολωενχι
υχζελνι ωψ(σζψχη ωψδζια∋⌠ω βιολογιι ι / λυβ γεογραφιι)
∗Οπραχοωανιε ινφορµατορα πρζψροδνιχζεγο πο ζακο∗χζονεϕ
ινωενταρψζαχϕι

2008 / 2011

ΩΚΠ (Ωοϕεω⌠δζκι
Κονσερωατορ
Πρζψροδψ) Σαµ.
στ.δσ. Ο%ΡιΕΓ

∗Ωνιοσκοωανιε δο ΩΚΠ ο υϕεχιε ω προωαδζονεϕ εωιδενχϕι
νοωψχη, ζεωιδενχϕονοωανψχη οβιεκτ⌠ω ι τερεν⌠ω

2008 / 2011

υ(ψτκοωνιχψ
γρυντ⌠ω

∗Στα∋ψ µονιτορινγ δοστ)πνψχη φυνδυσζψ χελοωψχη
∗Ποµοχ µερψτορψχζνα οσοβοµ ζαιντερεσοωανψµ

2008 / 2011

ω∋α∀χιχιελε
οβιεκτ⌠ω, Ραδψ
Σο∋εχκιε

∗Οργανιζαχϕα κονκυρσ⌠ω προµυϕ&χψχη υτρζψµανιε πορζ&δκυ ι
εστετψκι ω σο∋εχτωαχη ι ζαγροδαχη

2008 / 2011

∗ Πρζεστρζεγανιε υσταωψ ο οχηρονιε γρυντ⌠ω ρολνψχη ι λε∀νψχη ζ
υωζγλ)δνιενιεµ Στυδιυµ υωαρυνκοωα∗ ι κιερυνκ⌠ω
ζαγοσποδαροωανια πρζεστρζεννεγο γµινψ ι µιαστα Κοωαλεωο
ω∋α∀χιχιελε γρυντ⌠ω
Ποµορσκιε.
∗ Στα∋ε εωιδενχϕονοωανιε ωνιοσκ⌠ω δοτψχζ&χψχη ζµιανψ
σποσοβυ υ(ψτκοωανια γρυντ⌠ω.

ζαδανιε χι&γ∋ε

Προγραµ Οχηρονψ !ροδοωισκα δλα µιαστα ι γµινψ Κοωαλεωο Ποµορσκιε

Ταβ. 5.5. Ηαρµονογραµ ρεαλιζαχϕι πρζεδσι∃ωζι∃( να λατα 2008−2011 ω ζακρεσιε ∀Οχηρονα ι κσζτα&τοωανιε ζασοβ⌠ω λε#νψχη∀
Ζαδανια

Ρολα σαµορζ&δυ
γµιννεγο

.ρ⌠δ∋α
φινανσοωανια

Κιερυνεκ δζια%ανια: ζωι∃κσζενιε λεσιστο!χι γµινψ
Μινιµαλιζαχϕα
πρζεζναχζανια
γρυντ⌠ω λε∀νψχη να
χελε νιελε∀νε ω
ζαδανιε ω∋ασνε
−
στυδιυµ
ζαγοσποδαροωανια
πρζεστρζεννεγο

Ζαλεσιανιε γρυντ⌠ω
πορολνψχη ι
κσζτα∋τοωανιε
γρανιχψ πολνο−
λε∀νψχη
οχηρονα λασ⌠ω ι
ζαδρζεωιε∗ να
τερεναχη δολιν
ρζεχζνψχη,
οβσζαραχη
/ρ⌠δλισκοωψχη ι
ποδµοκ∋ψχη
Ωπροωαδζανιε
ζαλεσιε∗ ι
ζαδρζεωιε∗ να
τερενψ στοκοωε
ζαγρο(ονε εροζϕ&
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ϑεδνοστκι
βεζπο∀ρεδνιο
ρεαλιζυϕ&χε

Σποσ⌠β ρεαλιζαχϕι

Τερµιν ρεαλιζαχϕι

Κιεροωνικ ΤιιΓΓ

Ρεφερατ ΤιιΓΓ

∗ Πρζεστρζεγανιε υσταωψ ο οχηρονιε γρυντ⌠ω ρολνψχη ι λε∀νψχη ζ
υωζγλ)δνιενιεµ Στυδιυµ υωαρυνκοωα∗ ι κιερυνκ⌠ω
ζαγοσποδαροωανια πρζεστρζεννεγο γµινψ ι µιαστα Κοωαλεωο
Ποµορσκιε.
∗ Στα∋ε εωιδενχϕονοωανιε ωνιοσκ⌠ω δοτψχζ&χψχη ζµιανψ
σποσοβυ υ(ψτκοωανια γρυντ⌠ω.

ζαδανιε χι&γ∋ε

∗Στα∋ε ινφορµοωανιε ποπρζεζ Σο∋τψσ⌠ω ι πρασ) λοκαλν& δοτ.
µο(λιωο∀χι, σποσοβ⌠ω ι προχεδυρ ζωι&ζανψχη ζ ζαλεσιανιεµ
γρυντ⌠ω ρολνψχη
∗Ωσπ⌠∋πραχα ζ Ναδλε∀νιχτωεµ ω κωεστιι ποµοχψ
ζαιντερεσοωανψµ ω πρζεπροωαδζενιυ ζαλεσιανια

2008 / 2011

ϑεδνοστκι
ναδζορυϕ&χε

ωσπιερανιε,
πλανοωανιε,
ινφορµοωανιε

Φυνδυσζ Λε∀νψ,
φυνδυσζε
ποµοχοωε ΥΕ,
∀ροδκι ω∋ασνε
ω∋α∀χιχιελι γρυντ⌠ω

Σαµ. στ. δσ.
Ο%ΡιΕΓ

Υ(ψτκοωνιχψ
γρυντ⌠ω,
Ναδλε∀νιχτωο

ινιχϕοωανιε

−

Σαµ. στ. δσ.
Ο%ΡιΕΓ

Υ(ψτκοωνιχψ
γρυντ⌠ω,
Ναδλε∀νιχτωο

∗Σζχζεγ⌠∋οωα ωερψφικαχϕα ζασαδνο∀χι ωνιοσκ⌠ω δοτψχζ&χψχη
υσυωανια δρζεω ζ ζαδρζεωιε∗ ∀ρ⌠δπολνψχη

2008 / 2011

ινιχϕοωανιε

Φυνδυσζ Λε∀νψ,
φυνδυσζε
ποµοχοωε ΥΕ,
∀ροδκι ω∋ασνε
ω∋α∀χιχιελι γρυντ⌠ω

Σαµ. στ. δσ.
Ο%ΡιΕΓ

Υ(ψτκοωνιχψ
γρυντ⌠ω,
Ναδλε∀νιχτωο

∗Στα∋ε ινφορµοωανιε ποπρζεζ Σο∋τψσ⌠ω ι πρασ) λοκαλν& δοτ.
µο(λιωο∀χι, σποσοβ⌠ω ι προχεδυρ ζωι&ζνψχη ζ ζαλεσιανιεµ
γρυντ⌠ω ρολνψχη
∗Ωσπ⌠∋πραχα ζ Ναδλε∀νιχτωεµ ω κωεστιι ποµοχψ
ζαιντερεσοωανψµ ω πρζεπροωαδζενιυ ζαλεσιανια

2008 / 2011

Προγραµ Οχηρονψ !ροδοωισκα δλα µιαστα ι γµινψ Κοωαλεωο Ποµορσκιε

Ταβ. 5.6. Ηαρµονογραµ ρεαλιζαχϕι πρζεδσι∃ωζι∃( να λατα 2008−2011 ω ζακρεσιε ∀Εδυκαχϕα εκολογιχζνα∀
Ζαδανια

Ρολα σαµορζ&δυ
γµιννεγο

.ρ⌠δ∋α
φινανσοωανια

ϑεδνοστκι
ναδζορυϕ&χε

ϑεδνοστκι
βεζπο∀ρεδνιο
ρεαλιζυϕ&χε

Σποσ⌠β ρεαλιζαχϕι

Τερµιν ρεαλιζαχϕι

Κιερυνεκ δζια%ανια: ποδνοσζενιε !ωιαδοµο!χι εκολογιχζνεϕ σπο%εχζε#στωα

Ωπροωαδζενιε
προγραµ⌠ω
εδυκαχϕι
εκολογιχζνεϕ ι
οργανιζοωανιε
κονκυρσ⌠ω ο
τεµατψχε
εκολογιχζνεϕ ω
σζκο∋αχη
Προµοχϕα ι
ωσπιερανιε
πρζεδσι)ωζι)−
προεκολογιχζνψχη
(Πι)κνα γµινα.
Πρζψωραχαµψ υροκ
νασζεϕ γµινιε)
Στωορζενιε ι
ροζωιϕανιε
ποωσζεχηνεγο
δοστ)πυ δο
ινφορµαχϕι ο
∀ροδοωισκυ

Ινιχϕοωανιε,
πλανοωανιε

∀ροδκι ω∋ασνε
γµινψ;
γµιννψ ΦΟ%ιΓΩ

Ορ

σζκο∋ψ,
Μιεϕσκο−Γµιννψ
Ο∀ροδεκ Κυλτυρψ

∗Ωπροωαδζενιε ω σζκο∋αχη εδυκαχϕι εκολογιχζνεϕ ω ραµαχη
ωψβρανψχη πρζεδµιοτ⌠ω,
∗Οργανιζαχϕα κονκυρσ⌠ω ο τεµατψχε εκολογιχζνεϕ

ζαδανιε χι&γ∋ε

ζαδανιε ω∋ασνε,
ωσπιερανιε

∀ροδκι ω∋ασνε
γµινψ;
γµιννψ ΦΟ%ιΓΩ

ΓΚιΜ
Ο%ΡιΕΓ

ΓΚιΜ
Ο%ΡιΕΓ

∗ στωορζενιε ατρακχψϕνεγο σψστεµυ ζαχη)τ ι ναγρ⌠δ
φινανσοωψχη

ζαδανιε χι&γ∋ε

ζαδανιε ω∋ασνε

∀ροδκι ω∋ασνε
γµινψ;
γµιννψ ΦΟ%ιΓΩ

Ο%ΡιΕΓ

Ο%ΡιΕΓ

∗Υδοστ)πνιανιε ινφορµαχϕι να τεµατ στανυ ∀ροδοωισκα ποπρζεζ
στρονψ ιντερνετοωε

ζαδανιε χι&γ∋ε

Βυδοωα ∀χιε(εκ
εδυκαχϕι
εκολογιχζνεϕ

πλανοωανιε,
ζαδανιε ω∋ασνε

Φυνδυσζε χελοωε,
∀ροδκι ω∋ασνε
γµινψ;
γµιννψ ΦΟ%ιΓΩ

ΓΚιΜ
Ο%ΡιΕΓ

ΓΚιΜ
Ο%ΡιΕΓ

∗Προµοωανιε τυρψστψκι ροωεροωεϕ νπ. πρζεζ οργανιζαχϕ) ραϕδ⌠ω
πο τερενιε γµινψ ι ποωιατυ

2008/2011

Προµοχϕα ωαλορ⌠ω
∀ροδοωισκοωψχη
γµινψ

ζαδανιε ω∋ασνε

∀ροδκι ω∋ασνε
γµινψ;
γµιννψ ΦΟ%ιΓΩ

Ο%ΡιΕΓ

Ο%ΡιΕΓ

∗Πυβλικαχϕα να στρονιε ιντερνετοωεϕ λυβ ω ποσταχι υλοτεκ
ινφορµαχϕι να τεµατ ωαλορ⌠ω πρζψροδνιχζψχη γµινψ

ζαδανιε χι&γ∋ε

Ποδνοσζενιε
ωιεδζψ ζ ζακρεσυ
οχηρονψ
∀ροδοωισκα
ναυχζψχιελι ι
πραχοωνικ⌠ω
αδµινιστραχϕι
σαµορζ&δοωεϕ ω
ζακρεσιε οχηρονψ
∀ροδοωισκα

Ινιχϕοωανιε,
ζαδανιε ω∋ασνε

∀ροδκι ω∋ασνε
γµινψ;
γµιννψ ΦΟ%ιΓΩ

Ορ

Ορ

∗σζκολενιε ζαωοδοωε ναυχζψχιελι ι πραχοωνικ⌠ω αδµινιστραχϕι
σαµορζ&δοωεϕ ω ζακρεσιε οχηρονψ ∀ροδοωισκα

ζαδανιε χι&γ∋ε
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Ζαδανια

Ρολα σαµορζ&δυ
γµιννεγο

.ρ⌠δ∋α
φινανσοωανια

ϑεδνοστκι
ναδζορυϕ&χε

Εδυκαχϕα
εκολογιχζνα
ρολνικ⌠ω ω ζακρεσιε
Κοδεκσυ ∆οβρεϕ
Πρακτψκι Ρολνιχζεϕ,
προγραµ⌠ω ρολνο−
∀ροδοωισκοωψχη,
ρολνιχτωα
εκολογιχζνψχη,
αγροτυρψστψκι

Ινιχϕοωανιε
προγραµ⌠ω
σζκολενιοωψχη ι
εδυκαχψϕνψχη

∀ροδκι ω∋ασνε
γµινψ;
γµιννψ ΦΟ%ιΓΩ

Σαµ. στ δσ.
Ο%ΡιΕΓ / Ρεφερατ
ΤιιΓΓ
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ϑεδνοστκι
βεζπο∀ρεδνιο
ρεαλιζυϕ&χε

Σποσ⌠β ρεαλιζαχϕι

Τερµιν ρεαλιζαχϕι

Ο∆Ρ

∗Ωψστ&πιενιε δο ϕεδνοστεκ σζκολ&χψχη τακιχη ϕακ Ο∆Ρ , Ιζβψ
Ρολνιχζε ζ απελεµ ο πρζεπροωαδζενιε σζκολε∗ ω
ποσζχζεγ⌠λνψχη σο∋εχτωαχη δοτψχζ&χψχη ζασαδ ζαωαρτψχη ω
κοδεκσιε δοβρψχη πρακτψκ ρολνιχζψχη

2008 / 2011
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6. ΖΑΡΖ−∆ΖΑΝΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΕΜ ΟΧΗΡΟΝΨ !ΡΟ∆ΟΩΙΣΚΑ

6.1. Ωπροωαδζενιε
Ωαρυνκιεµ ρεαλιζαχϕι Προγραµυ οχηρονψ ∀ροδοωισκα ϕεστ υσταλενιε σψστεµυ ζαρζ&δζανια
τψµ προγραµεµ. Σψστεµ τεν ποωινιεν σκ∋αδα− σι) ζ ναστ)πυϕ&χψχη ελεµεντ⌠ω:
!∀ ζασαδψ ρεαλιζαχϕι Προγραµυ,
!∀ ινστρυµεντψ ζαρζ&δζανια,
!∀ µονιτορινγ,
!∀ στρυκτυρα ζαρζ&δζανια Προγραµεµ,
!∀ σπραωοζδαωχζο∀− ζ ρεαλιζαχϕι Προγραµυ,
!∀ ηαρµονογραµ ρεαλιζαχϕι,
!∀ δζια∋ανια ω ζακρεσιε ζαρζ&δζανια.
Ζαρζ&δζανιε Προγραµεµ οδβψωα− σι) ποωιννο ζ υωζγλ)δνιενιεµ ζασαδ
ζρ⌠ωνοωα(ονεγο ροζωοϕυ, ω οπαρχιυ ο ινστρυµεντψ ζαρζ&δζανια, ζγοδνε ζ κοµπετενχϕαµι ι
οβοωι&ζκαµι ποδµιοτ⌠ω ζαρζ&δζαϕ&χψχη.

6.2. Υχζεστνιχψ ωδρα(ανια Προγραµυ
Ποδσταωοω& ζασαδ& ρεαλιζαχϕι Προγραµυ οχηρονψ ∀ροδοωισκα ποωιννα βψ− ζασαδα
ωψκονψωανια ζαδα∗ ϕεδνοστεκ ζωι&ζανψχη ζ σψστεµεµ ζαρζ&δζανια ∀ροδοωισκιεµ,
∀ωιαδοµψχη ιστνιενια Προγραµυ ι ιχη υχζεστνιχτωα ω νιµ. Μο(να ωψοδρ)βνι− χζτερψ γρυπψ
ποδµιοτ⌠ω υχζεστνιχζ&χψχη ω Προγραµιε ζ υωαγι να πε∋νιον& πρζεζ νιε ρολ). Σ& το:
!∀ ποδµιοτψ υχζεστνιχζ&χε ω οργανιζαχϕι ι ζαρζ&δζανιυ προγραµεµ,
!∀ ποδµιοτψ ρεαλιζυϕ&χε ζαδανια προγραµυ,
!∀ ποδµιοτψ κοντρολυϕ&χε πρζεβιεγ ρεαλιζαχϕι ι εφεκτψ προγραµυ,
!∀ σπο∋εχζνο∀− ϕακο γ∋⌠ωνψ ποδµιοτ οδβιεραϕ&χψ ωψνικι δζια∋α∗ προγραµυ.
Ω∋&χζανιε δο προχεσυ σζεροκιεγο γρονα υχζεστνικ⌠ω ζαπεωνια ϕεγο ακχεπταχϕ) ι
ρ⌠ωνοµιερνε οβχι&(ενιε ποσζχζεγ⌠λνψχη παρτνερ⌠ω ω ποσταχι ∀ροδκ⌠ω ι οβοωι&ζκ⌠ω.
Βεζπο∀ρεδνιµ ρεαλιζατορεµ προγραµυ β)δ& ποδµιοτψ γοσποδαρχζε πλανυϕ&χε ι
ρεαλιζυϕ&χε ινωεστψχϕε ζγοδνιε ζ κιερυνκαµι νακρε∀λονψµι πρζεζ Προγραµ, ϕακ ρ⌠ωνιε(
σαµορζ&δ γµινψ ϕακο ρεαλιζατορζψ ινωεστψχϕι ω ζακρεσιε οχηρονψ ∀ροδοωισκα να σωοιµ
τερενιε. Ποδµιοτψ τε β)δ& ρ⌠ωνιε( πρζεκαζψωα∋ψ ινφορµαχϕε ω ραµαχη µονιτορινγυ ρεαλιζαχϕι
ζαδα∗ Προγραµυ ι εφεκτ⌠ω ω ∀ροδοωισκυ. Βεζπο∀ρεδνιµ οδβιορχ& προγραµυ β)δζιε
σπο∋εχζε∗στωο γµινψ.

6.3. Ινστρυµεντψ ρεαλιζαχϕι Προγραµυ
Ζαρζ&δζανιε Προγραµεµ β)δζιε σι) οδβψωα− ζ ωψκορζψστανιεµ ινστρυµεντ⌠ω, κτ⌠ρε
ποζωολ& να ϕεγο ωερψφικαχϕ) ω οπαρχιυ ο ωψνικι µονιτοροωανια προχεσ⌠ω ζαχηοδζ&χψχη ω
σζεροκο ροζυµιανψµ οτοχζενιυ ρεαλιζοωανεϕ πολιτψκι εκολογιχζνεϕ. Ινστρυµεντψ σ∋υ(&χε
ρεαλιζαχϕι Προγραµυ ωψνικαϕ& ζ υσταω Πραωο οχηρονψ ∀ροδοωισκα, ο ζαγοσποδαροωανιυ
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πρζεστρζεννψµ, ο οχηρονιε πρζψροδψ, ο οδπαδαχη, Πραωο γεολογιχζνε ι γ⌠ρνιχζε, Πραωο
βυδοωλανε. Σ& το ινστρυµεντψ πραωνε, φινανσοωε, σπο∋εχζνε ι στρυκτυραλνε.

6.3.1. Ινστρυµεντψ πραωνε
∆ο ινστρυµεντ⌠ω πραωνψχη ναλε(&:
!∀ ποζωολενια να ωπροωαδζανιε δο ∀ροδοωισκα συβστανχϕι λυβ ενεργιι, ω τψµ
ποζωολενια ζιντεγροωανε,
!∀ δεχψζϕε ζατωιερδζαϕ&χε προγραµ γοσποδαρκι οδπαδαµι,
!∀ κονχεσϕε γεολογιχζνε ωψδαωανε να ροζποζνανιε ι εκσπλοαταχϕ) συροωχ⌠ω
µινεραλνψχη.
Ποναδτο βαρδζο ωα(νψµι ινστρυµενταµι σ∋υ(&χψµι ω∋α∀χιωεµυ γοσποδαροωανιυ
ζασοβαµι ∀ροδοωισκα σ& ραπορτψ ι πρζεγλ&δψ εκολογιχζνε οραζ µιεϕσχοωε πλανψ
ζαγοσποδαροωανια πρζεστρζεννεγο.
Σζχζεγ⌠λνψµ ινστρυµεντεµ πραωνψµ στα∋ σι) µονιτορινγ, χζψλι ποµιαρ στανυ ∀ροδοωισκα
προωαδζονψ ζαρ⌠ωνο ω οδνιεσιενιυ δο βαδα∗ ϕακο∀χι ∀ροδοωισκα, ϕακ τε( δο ιλο∀χι ζασοβ⌠ω
∀ροδοωισκοωψχη.

6.3.2. Ινστρυµεντψ φινανσοωε
∆ο ινστρυµεντ⌠ω φινανσοωψχη ναλε(&:
!∀ οπ∋ατψ ζα κορζψστανιε ζε ∀ροδοωισκα − ζα εµισϕ) ζανιεχζψσζχζε∗ δο ποωιετρζα, ζα
ποβ⌠ρ ωοδψ ποωιερζχηνιοωεϕ ι ποδζιεµνεϕ, ζα οδπροωαδζανιε ∀χιεκ⌠ω δο ω⌠δ λυβ
δο ζιεµι, ζα ζβιερανιε, τρανσπορτ ι οδζψσκ λυβ υνιεσζκοδλιωιανιε οδπαδ⌠ω
κοµυναλνψχη, ζα σκ∋αδοωανιε οδπαδ⌠ω, ζα ποωιερζχηνι), ζ κτ⌠ρεϕ οδπροωαδζανε
σ& ∀χιεκι,
!∀ αδµινιστραχψϕνε καρψ πιενι)(νε,
!∀ οδποωιεδζιαλνο∀− χψωιλνα, καρνα ι αδµινιστραχψϕνα,
!∀ κρεδψτψ ι δοταχϕε ζ φυνδυσζψ οχηρονψ ∀ροδοωισκα ι γοσποδαρκι ωοδνεϕ οραζ ιννψχη
φυνδυσζψ,
!∀ ποµοχ πυβλιχζνα να οχηρον) ∀ροδοωισκα ω ποσταχι πρεφερενχψϕνψχη πο(ψχζεκ ι
κρεδψτ⌠ω, δοταχϕι, οδροχζε∗, ροζ∋ο(ενια να ρατψ ι υµορζε∗ π∋ατνο∀χι ωοβεχ βυδ(ετυ
πα∗στωα ι φυνδυσζψ εκολογιχζνψχη, ζωολνιε∗ ι υλγ ποδατκοωψχη ι ιν.

6.3.3. Ινστρυµεντψ σπο∋εχζνε
Ω∀ρ⌠δ ινστρυµεντ⌠ω σπο∋εχζνψχη ωψρ⌠(νι− ναλε(ψ ωσπ⌠∋δζια∋ανιε. Υζγοδνιενια
ινστψτυχϕοναλνε ι κονσυλταχϕε σπο∋εχζνε σ& ωα(νψµ ελεµεντεµ σκυτεχζνεγο ζαρζ&δζανια
ρεαλιζυϕ&χεγο ζασαδψ ζρ⌠ωνοωα(ονεγο ροζωοϕυ. Ναρζ)δζια δλα υσπραωνιανια ωσπ⌠∋πραχψ ι
βυδοωανια παρτνερστωα, το τζω. υχζενιε σι∃ ποπρζεζ δζια&ανιε. Ω∀ρ⌠δ νιχη ιστνιεϕε ποδζια∋
να δωιε κατεγοριε ωεων)τρζνε: πιερωσζα δοτψχζψ δζια∋α∗ σαµορζ&δ⌠ω, δρυγα πολεγα να
βυδοωανιυ ποωι&ζα∗ µι)δζψ ω∋αδζαµι σαµορζ&δοωψµι α σπο∋εχζε∗στωεµ.
Ω πιερωσζψµ πρζψπαδκυ ναρζ)δζιαµι σ&:
!∀ δοκσζτα∋χανιε προφεσϕοναλνε ι σψστεµψ σζκολε∗,
!∀ ιντερδψσχψπλιναρνψ µοδελ πραχψ,
!∀ ωσπ⌠∋πραχα ι παρτνερστωο ω σψστεµαχη σιεχιοωψχη.
Ω δρυγιµ:
!∀ υδζια∋ σπο∋εχζε∗στωα ω ζαρζ&δζανιυ ποπρζεζ σψστεµψ κονσυλταχϕι ι δεβατ
πυβλιχζνψχη,
!∀ προωαδζανιε καµπανιι εδυκαχψϕνψχη.
Ναρζ)δζιαµι δλα φορµυ∋οωανια, ιντεγροωανια ι ωδρα(ανια πολιτψκ ∀ροδοωισκοωψχη σ&:
!∀ ∀ροδοωισκοωε ποροζυµιενια, καρτψ, δεκλαραχϕε, στατυτψ,
!∀ στρατεγιε ι πλανψ δζια∋α∗,
!∀ σψστεµψ ζαρζ&δζανια ∀ροδοωισκιεµ,
!∀ οχενα ωπ∋ψωυ να ∀ροδοωισκο,
!∀ οχενα στρατεγιι ∀ροδοωισκοωψχη.
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Ναρζ)δζιαµι ω∋&χζαϕ&χψµι µεχηανιζµψ ρψνκοωε ω ρεαλιζαχϕ) ζρ⌠ωνοωα(ονεγο ροζωοϕυ
σ&:
!∀ οπ∋ατψ, ποδατκι, γρζψωνψ (να ρζεχζ ∀ροδοωισκα),
!∀ ρεγυλαχϕε χενοωε,
!∀ ρεγυλαχϕε υ(ψτκοωανια,
!∀ οχενα ινωεστψχϕι,
!∀ ∀ροδοωισκοωε ζαλεχενια δλα βυδ(ετοωανια,
!∀ κρψτερια ∀ροδοωισκοωε ω προχεδυραχη πρζεταργοωψχη.
Ναρζ)δζιαµι δλα ποµιαρυ, οχενψ ι µονιτοροωανια σκυτκ⌠ω ροζωοϕυ ζρ⌠ωνοωα(ονεγο σ&:
!∀ ωσκα/νικι ρ⌠ωνοωαγι ∀ροδοωισκοωεϕ,
!∀ υσταλενιε ωψρα/νψχη χελ⌠ω οπεραχψϕνψχη,
!∀ µονιτοροωανιε σκυτεχζνο∀χι προχεσ⌠ω ζαρζ&δζανια.
Εδυκαχϕα εκολογιχζνα ϕεστ βαρδζο ωα(νψµ ινστρυµεντεµ σπο∋εχζνψµ ωσποµαγαϕ&χψµ
ωδρα(ανιε Προγραµ⌠ω οχηρονψ ∀ροδοωισκα. Γ∋⌠ωνψµ ϕεϕ χελεµ ϕεστ κσζτα∋τοωανια
∀ωιαδοµο∀χι εκολογιχζνεϕ σπο∋εχζε∗στωα οραζ πρζψϕαζνψχη δλα ∀ροδοωισκα ναωψκ⌠ω ι
χοδζιεννψχη ποσταω. Ω σπο∋εχζε∗στωιε ζαχζψνα ιστνιε− χοραζ ωι)κσζα ποτρζεβα ποσιαδανια
τακιεϕ ωιεδζψ. Ω χι&γυ οστατνιχη δζιεσι)χιυ λατ οβσερωυϕε σι) ζναχζνψ ροζω⌠ϕ εδυκαχϕι
εκολογιχζνεϕ. Ιστοτν& ρολ) οδγρψωαϕ& τυταϕ ποζαρζ&δοωε οργανιζαχϕε εκολογιχζνε ι σζκο∋ψ
ωσζψστκιχη σζχζεβλι. Ποναδτο ωα(νψ οδδ/ωι)κ ω σπο∋εχζε∗στωιε µαϕ& καµπανιε
εκολογιχζνε, κτ⌠ρε µαϕ& να χελυ υ∀ωιαδαµιανιε ι ναγ∋α∀νιανιε προβλεµ⌠ω εκολογιχζνψχη
σπο∋εχζε∗στωυ.
Σζκολενια ποωιννψ βψ− οργανιζοωανε ω σζχζεγ⌠λνο∀χι δλα:
!∀ πραχοωνικ⌠ω αδµινιστραχϕι,
!∀ σαµορζ&δ⌠ω µιεσζκα∗χ⌠ω,
!∀ ναυχζψχιελι σζκ⌠∋ ωσζψστκιχη σζχζεβλι,
!∀ χζ∋ονκ⌠ω οργανιζαχϕι ποζαρζ&δοωψχη,
!∀ δζιεννικαρζψ,
!∀ δψρεκχϕι ι καδρψ ζακ∋αδ⌠ω προδυκχψϕνψχη.,
!∀ ω∋α∀χιχιελι ι πραχοωνικ⌠ω γοσποδαρστω ρολνψχη.
Ποδσταω& σκυτεχζνο∀χι δζια∋α∗ εδυκαχψϕνψχη ϕεστ ρζετελνε ινφορµοωανιε σπο∋εχζε∗στωα
ντ. στανυ ∀ροδοωισκα νπ. ποπρζεζ ωψδαωανιε ογ⌠λνοδοστ)πνψχη ραπορτ⌠ω ο στανιε
∀ροδοωισκα. Ιστοτνε ϕεστ τακ(ε κοµυνικοωανιε σι) ζε σπο∋εχζε∗στωεµ πρζψ ποδεϕµοωανιυ
δεχψζϕι ο δζια∋ανιαχη ινωεστψχψϕνψχη.

6.3.4. Ινστρυµεντψ στρυκτυραλνε
∆ο ινστρυµεντ⌠ω στρυκτυραλνψχη ναλε(& προγραµψ στρατεγιχζνε νπ. στρατεγιε ροζωοϕυ ωραζ
ζ προγραµαµι σεκτοροωψµι. Στρατεγια ϕεστ δοκυµεντεµ ωψτψχζαϕ&χψµ γ∋⌠ωνε τενδενχϕε ι
κιερυνκι δζια∋α∗ ω ραµαχη ροζωοϕυ γοσποδαρχζεγο, σπο∋εχζνεγο ι οχηρονψ ∀ροδοωισκα.
∆οκυµεντ τεν ϕεστ βαζ& δλα οπραχοωανια προγραµ⌠ω σεκτοροωψχη (νπ. δοτ. ροζωοϕυ
οβσζαρ⌠ω ωιεϕσκιχη, πρζεµψσ∋υ, οχηρονψ ζδροωια, τυρψστψκι, οχηρονψ ∀ροδοωισκα, ιτδ.).

6.4. Μονιτορινγ #ροδοωισκα
Χελεµ µονιτορινγυ ϕεστ οχενα στανυ ∀ροδοωισκα − χζψ σταν ∀ροδοωισκα υλεγα πολεπσζενιυ
χζψ πογορσζενιυ  ποπρζεζ ζβιερανιε, αναλιζοωανιε ι υδοστ)πνιανιε δανψχη δοτψχζ&χψχη
ϕακο∀χι ∀ροδοωισκα ι ζαχηοδζ&χψχη ω νιµ ζµιαν. ϑεστ ρ⌠ωνιε( ποδσταω& οχενψ εφεκτψωνο∀χι
ωδρα(ανια πολιτψκι ∀ροδοωισκοωεϕ. ∆οσταρχζα ον ινφορµαχϕι ο εφεκταχη ωσζψστκιχη δζια∋α∗ να
ρζεχζ οχηρονψ ∀ροδοωισκα.
Βαδανιε στανυ ∀ροδοωισκα ρεαλιζοωανε ϕεστ ω ραµαχη Πα∗στωοωεγο Μονιτορινγυ
%ροδοωισκα, κτ⌠ρψ ζ µοχψ υσταωψ κοορδψνοωανψ ϕεστ πρζεζ οργανψ Ινσπεκχϕι Οχηρονψ
%ροδοωισκα. Σιεχι κραϕοωε ι ρεγιοναλνε κοορδψνοωανε σ& πρζεζ Γ∋⌠ωνεγο Ινσπεκτορα
Οχηρονψ %ροδοωισκα, ζα∀ σιεχι λοκαλνε πρζεζ ωοϕεω⌠δζκιχη ινσπεκτορ⌠ω οχηρονψ ∀ροδοωισκα
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ω υζγοδνιενιυ ζ Γ∋⌠ωνψµ Ινσπεκτορεµ Οχηρονψ %ροδοωισκα. Σκοορδψνοωανιε δζια∋α∗
ποζωαλα να σζεροκιε ι ωσζεχηστροννε ωψκορζψστανιε ωψνικ⌠ω βαδα∗.
Γ∋⌠ωνψµ ζαδανιεµ σιεχι κραϕοωψχη ϕεστ ∀λεδζενιε ω σκαλι κραϕυ τρενδ⌠ω ποσζχζεγ⌠λνψχη
ωσκα/νικ⌠ω ϕακο∀χι ∀ροδοωισκα δλα ποτρζεβψ ρεαλιζαχϕι πολιτψκι εκολογιχζνεϕ πα∗στωα. Ω
ραµαχη σιεχι κραϕοωψχη ρεαλιζοωανε σ& ρ⌠ωνιε( βαδανια ωψνικαϕ&χε ζ ζοβοωι&ζα∗
µι)δζψναροδοωψχη. ∆ανε σ& γροµαδζονε ι πρζετωαρζανε να ποζιοµιε χεντραλνψµ. Κραϕοωε
βαζψ δανψχη ζλοκαλιζοωανε σ& ω ινστψτυταχη ναυκοωο−βαδαωχζψχη σπραωυϕ&χψχη ναδζ⌠ρ
µερψτορψχζνψ ναδ ποσζχζεγ⌠λνψµι ποδσψστεµαµι.
Σιεχι ρεγιοναλνε ποδζιελονε να µι)δζψωοϕεω⌠δζκιε ι ωοϕεω⌠δζκιε µαϕ& ζα ζαδανιε
υδοκυµεντοωανιε ζµιαν ζαχηοδζ&χψχη ω ∀ροδοωισκυ ω ρεγιονιε χζψ ωοϕεω⌠δζτωιε.
Προγραµψ βαδα∗ σ& σπεχψφιχζνε δλα ρεγιονυ τζν. ∀χι∀λε ποωι&ζανε ζ γεογραφιχζν&,
γοσποδαρχζ& ι εκολογιχζν& χηαρακτερψστψκ& δανεγο οβσζαρυ. Ω πρακτψχε ινιχϕατψω) οδνο∀νιε
οργανιζαχϕι σψστεµ⌠ω ρεγιοναλνψχη ποδεϕµυϕ& ωοϕεω⌠δζχψ ινσπεκτορζψ οχηρονψ ∀ροδοωισκα.
Υϕ)χιε ω προγραµιε ιστοτνψχη προβλεµ⌠ω εκολογιχζνψχη οσι&γανε ϕεστ ποπρζεζ υζγαδνιανιε
προγραµ⌠ω ζ ωοϕεωοδαµι.
Σιεχι λοκαλνε φυνκχϕονυϕ& ω χελυ ∀λεδζενια ι κοντρολοωανια ωπ∋ψωυ ναϕβαρδζιεϕ
σζκοδλιωψχη /ρ⌠δε∋ πυνκτοωψχη λυβ οβσζαροωψχη να λοκαλνψ ποζιοµ ζανιεχζψσζχζε∗.
Τωορζονε σ& πρζεζ οργανψ αδµινιστραχϕι πα∗στωοωεϕ, γµινψ οραζ ποδµιοτψ γοσποδαρχζε
οδδζια∋ψωυϕ&χε να ∀ροδοωισκο. Κοορδψναχψϕνα ρολα ΩΙΟ% ρεαλιζοωανα ϕεστ ποπρζεζ
υζγαδνιανιε προγραµ⌠ω ποµιαροωψχη ρεαλιζοωανψχη ω σιεχι λοκαλνεϕ, ϕακ ρ⌠ωνιε( ωερψφικαχϕ)
υζψσκανψχη δανψχη ποµιαροωψχη. Νατοµιαστ δεχψζϕε οβλιγυϕ&χε ποδµιοτψ γοσποδαρχζε δο
ρεαλιζαχϕι βαδα∗ ∀ροδοωισκα, να κτ⌠ρε µαϕ& ζναχζ&χψ ωπ∋ψω ωψδαωανε σ& πρζεζ ω∋αδζε
σαµορζ&δοωε.
Ω µιε∀χιε ι γµινιε Κοωαλεωο Ποµορσκιε µονιτορινγ ϕακο∀χι ∀ροδοωισκα ρεαλιζοωανψ ϕεστ
ω ραµαχη µονιτορινγυ ρεγιοναλνεγο ωοϕεω⌠δζτωα κυϕαωσκο − ποµορσκιεγο ι προωαδζονψ ϕεστ
πρζεζ Ωοϕεω⌠δζκ& Ινσπεκχϕ) Οχηρονψ %ροδοωισκα ω Βψδγοσζχζψ ∆ελεγατυρα ω Τορυνιυ. Ω
οκρεσιε ωδρα(ανια Προγραµυ, δανε υζψσκιωανε ζ µονιτορινγυ ϕακο∀χι ∀ροδοωισκα β)δ&
ποµοχνε πρζψ ακτυαλιζαχϕι Προγραµυ οχηρονψ ∀ροδοωισκα.

6.5. Κοντρολα, µονιτορινγ ι ζαρζ&δζανιε Προγραµεµ
6.5.1. Κοντρολα ι µονιτορινγ Προγραµυ
Κοντρολα ι µονιτορινγ ρεαλιζαχϕι χελ⌠ω ι ζαδα∗ Προγραµυ οχηρονψ ∀ροδοωισκα ωινιεν
οβεϕµοωα− οκρε∀λενιε στοπνια ωψκονανια δζια∋α∗:
!∀ οκρε∀λενιε στοπνια ρεαλιζαχϕι πρζψϕ)τψχη χελ⌠ω;
!∀ οχεν) ροζβιε(νο∀χι ποµι)δζψ πρζψϕ)τψµι χελαµι ι δζια∋ανιαµι α ιχη ωψκονανιεµ;
!∀ αναλιζ) πρζψχζψν ροζβιε(νο∀χι.
Κοορδψνατορ ωδρα(ανια Προγραµυ β)δζιε οχενια− χο δωα λατα στοπιε∗ ωδρο(ενια. Ω
λαταχη 2008−2009 να βιε(&χο β)δζιε µονιτοροωανψ ποστ)π ω ζακρεσιε ωδρα(ανια
ζδεφινιοωανψχη δζια∋α∗, α ποδ κονιεχ 2009 ροκυ ναστ&πι οχενα ροζβιε(νο∀χι µι)δζψ χελαµι
ζδεφινιοωανψµι ω Προγραµιε ι αναλιζα πρζψχζψν τψχη ροζβιε(νο∀χι. Ωψνικι οχενψ β)δ&
στανοωι∋ψ ωψκ∋αδνι) δλα κολεϕνεγο Προγραµυ, ω κτ⌠ρψµ ζοσταν& ζδεφινιοωανε χελε ι ζαδανια
να λατα 2010−2017, ζ υσζχζεγ⌠∋οωιενιεµ δζια∋α∗ να λατα 2010 − 2013. Τεν χψκλ β)δζιε σι)
ποωταρζα∋ χο δωα λατα, χο ζαπεωνι υακτυαλνιενιε στρατεγιι κρ⌠τκοτερµινοωεϕ χζτερολετνιεϕ ι
πολιτψκι δ∋υγοτερµινοωεϕ ο∀µιολετνιεϕ.

6.5.2. Ωδρα(ανιε ι ζαρζ&δζανιε Προγραµεµ
Προγραµ οχηρονψ ∀ροδοωισκα δλα µιαστα ι γµινψ Κοωαλεωο Ποµορσκιε ωχηοδζι δο
ρεαλιζαχϕι να ποδσταωιε υχηωα∋ψ Ραδψ Μιαστα.
Εφεκτψωνε ωδρο(ενιε ι ζαρζ&δζανιε νινιεϕσζψµ Προγραµεµ ωψµαγα δυ(εγο
ζαανγα(οωανια αδµινιστραχϕι σαµορζ&δοωεϕ, α τακ(ε ωσπ⌠∋πραχψ ποµι)δζψ ωσζψστκιµι
ινστψτυχϕαµι ω∋&χζονψµι ω ζαγαδνιενια οχηρονψ ∀ροδοωισκα.
Ζα ρεαλιζαχϕ) προγραµυ οδποωιεδζιαλνε σ& ω∋αδζε µιαστ ι γµινψ, κτ⌠ρε ποωιννψ
ωψζναχζψ− κοορδψνατορα ωδρα(ανια προγραµυ. Τακ& ρολ), ω ιµιενιυ Βυρµιστρζα, ποωινιεν
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πε∋νι− ρεφερατ οδποωιεδζιαλνψ ζα οχηρον) ∀ροδοωισκα (οσοβα οδποωιεδζιαλνα ζα οχηρον)
∀ροδοωισκα). Κοορδψνατορ β)δζιε ωσπ⌠∋πραχοωα∋ ∀χι∀λε ζ Βυρµιστρζεµ Μιαστα ι Γµινψ ι Ραδ&
Μιαστα, πρζεδσταωιαϕ&χ οκρεσοωε σπραωοζδανια ζ ρεαλιζαχϕι προγραµυ.
Προγραµ β)δζιε ωδρα(ανψ πρζψ υδζιαλε ωιελυ παρτνερ⌠ω, ω∀ρ⌠δ κτ⌠ρψχη ναλε(ψ ωψµιενι−:
ποσζχζεγ⌠λνε ωψδζια∋ψ ι ρεφερατψ Υρζ)δυ Μιαστα ι Γµινψ, ζακ∋αδψ πρζεµψσ∋οωε ι ποδµιοτψ
γοσποδαρχζε, Ζακ∋αδ Γοσποδαρκι Κοµυναλνεϕ, ινστψτυχϕε κοντρολυϕ&χε (∆ελεγατυρ) ΩΙΟ% ω
Τορυνιυ, Οδδζια∋ Ζαµιεϕσχοωψ ΩΣΣΕ ω Τορυνιυ, Ποωιατοω& ΣΣΕ ω Γο∋υβιυ − ∆οβρζψνιυ),
ρολνιχψ, µιεσζκα∗χψ, οργανιζαχϕε ποζαρζ&δοωε, ναυχζψχιελε ι ιννε. Ωσζψστκιε ϕεδνοστκι β)δ&
µυσια∋ψ ζε σοβ& ωσπ⌠∋πραχοωα− ποπρζεζ στα∋& ωψµιαν) ινφορµαχϕι ι ωιεδζψ. ϑεδνοχζε∀νιε
κα(δψ ζ παρτνερ⌠ω ποωινιεν βψ− ινφορµοωανψ ο ποστ)παχη ωε ωδρα(ανιυ Προγραµυ. Ω χελυ
υσπραωνιενια τψχη δζια∋α∗ ζαλεχα σι) οπραχοωα− σζχζεγ⌠∋οωψ ηαρµονογραµ σποτκα∗
παρτνερ⌠ω υχζεστνιχζ&χψχη ωε ωδρα(ανιυ Προγραµυ.
Βαρδζο ωα(να ϕεστ ρ⌠ωνιε( ωσπ⌠∋πραχα ζ σ&σιεδνιµι γµιναµι, βοωιεµ ζαγρο(ενια δλα
∀ροδοωισκα µαϕ& ποχηοδζενιε λοκαλνε, αλε µογ& ονε οδδζια∋ψωα− τακ(ε να ζναχζνιε
ωι)κσζψχη οβσζαραχη. Στ&δ τε( ωψνικα ποτρζεβα ροζωι&ζα∗ τψχη προβλεµ⌠ω ω οπαρχιυ ο
ωσπ⌠∋πραχ) ζ σ&σιεδνιµι γµιναµι, νπ. ω ζακρεσιε γοσποδαρκι οδπαδαµι. Ωσπ⌠∋πραχα τακα,
οπρ⌠χζ ποζψτψωνψχη εφεκτ⌠ω δλα ∀ροδοωισκα µο(ε πρζψνιε∀− τακ(ε κορζψ∀χι εκονοµιχζνε.

6.5.3. Ηαρµονογραµ ωδρα(ανια Προγραµυ
Ω Ταβελι 6.1.οκρε∀λονο ηαρµονογραµ ωδρα(ανια Προγραµυ Οχηρονψ %ροδοωισκα δλα
µιαστα ι γµινψ Κοωαλεωο Ποµορσκιε.
Ταβ. 6.1. Ηαρµονογραµ ωδρα%ανια Προγραµυ Οχηρονψ #ροδοωισκα δλα µιαστα ι γµινψ Κοωαλεωο
Ποµορσκιε
Ζαδανια

2008

2009

2010

2011

Π ρογραµ Οχηρονψ (ροδοωισκα δλα µ ιαστα ι γµ ινψ Κοωαλεωο Ποµορσκιε
δο 2015
Χελε δ∋υγοτερµινοωε δο 2015 ρ.
Χελε κρ⌠τκοτερµινοωε δο 2011 ρ.

2008−2011

2012

2013

2014

2015

δο 2019
2012−2015

Μονιτορινγ
Μονιτορινγ στανυ ∀ροδοωισκα
Μονιτορινγ πολιτψκι !ροδοωισκοωεϕ
Μιερνικι εφεκτψωνο∀χι Προγραµυ
Οχενα ρεαλιζαχϕι χελ⌠ω κρ⌠τκοτερµινοωψχη
Ραπορτ ζ ρεαλιζαχϕι Προγραµυ
Ωερψφικαχϕα Προγραµυ

6.6. Μιερνικι ρεαλιζαχϕι Προγραµυ
Ποµιαρ στοπνια ρεαλιζαχϕι χελ⌠ω Προγραµυ β)δζιε οδβψωα∋ σι) ποπρζεζ µιερνικι. Β)δ& το
µιερνικι ζωι&ζανε ζ ποσζχζεγ⌠λνψµι χελαµι. Νιεκτ⌠ρε ζ µιερνικ⌠ω σ& παραµετραµι στανυ
∀ροδοωισκα ω σψτυαχϕι, γδψ χελ Προγραµυ οδνοσι σι) ωπροστ δο ζασοβυ ∀ροδοωισκοωεγο.
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Ταβ. 6.2. Μιερνικι ρεαλιζαχϕι Προγραµυ Οχηρονψ )ροδοωισκα
Χελ

Μιερνικι

Ποωιετρζε ατµοσφερψχζνε.
Ηα∋ασ. Προµιενιοωανιε
ελεκτροµαγνετψχζνε
Χελ Ποπραωα ϕακο∀χι
ποωιετρζα ατµοσφερψχζνεγο.
Οχηρονα πρζεδ ηα∋ασεµ ι
νιεϕονιζυϕ&χψµ
προµιενιοωανιεµ
ελεκτροµαγνετψχζνψµ

− ποζιοµ
ζανιεχζψσζχζενια
ποωιετρζα ωγ οχενψ
ροχζνεϕ

− ποζιοµ τ∋α
ζανιεχζψσζχζε∗

Ζασοβψ ωοδνε
Χελ Ποπραωα ϕακο∀χι ι
οχηρονα ζασοβ⌠ω ω⌠δ
ποωιερζχηνιοωψχη ι
ποδζιεµνψχη. Ζαπεωνιενιε
ωσζψστκιµ µιεσζκα∗χοµ
γµινψ οδποωιεδνιεϕ ϕακο∀χι
ωοδψ δο πιχια

Ποωιερζχηνια τερενυ ι
#ροδοωισκο γλεβοωε
Χελ Οχηρονα ∀ροδοωισκα
γλεβοωεγο ι ζ∋⌠( συροωχ⌠ω.
Ζασοβψ πρζψροδνιχζε
Χελ Ζαχηοωανιε ι οχηρονα
βιορ⌠(νοροδνο∀χι. Ροζω⌠ϕ
σψστεµ⌠ω οχηρονψ πρζψροδψ.

− κλασα ϕακο∀χι ω⌠δ
ποωιερζχηνιοωψχη 
Στρυγα Κοωαλεωσκα
[Μ∋ψ∗σκα]
− κλασα ϕακο∀χι ω⌠δ
ποωιερζχηνιοωψχη 
Στρυγα Ρψχηνοωσκα
− κλασα ϕακο∀χι ω⌠δ
ποωιερζχηνιοωψχη 
Στρυγα Τορυ∗σκα
− δ∋υγο∀− σιεχι
ωοδοχι&γοωεϕ
− δ∋υγο∀− σιεχι
καναλιζαχϕι σανιταρνεϕ
− λιχζβα µιεσζκα∗χ⌠ω
ποδ∋&χζονψχη δο
σιεχι καναλιζαχϕι
σανιταρνεϕ
− στοσυνεκ δ∋υγο∀χι
σιεχι καναλιζαχψϕνεϕ
δο σιεχι
ωοδοχι&γοωεϕ
− ιλο∀− ∀χιεκ⌠ω
δοσταρχζονψχη δο
οχζψσζχζαλνι ∋&χζνιε
ζ ωοδαµι
ινφιλτραχψϕνψµι ι
∀χιεκαµι
δοωο(ονψµι
− υδζια∋ µιεσζκα∗χ⌠ω
κορζψσταϕ&χψχη ζ
σιεχι ωοδοχι&γοωεϕ
− υδζια∋ µιεσζκα∗χ⌠ω
κορζψσταϕ&χψχη ζ
καναλιζαχϕι σανιταρνεϕ
− ζυ(ψχιε ωοδψ πρζεζ
γοσποδαρστωα
δοµοωε
− λιχζβα χζψννψχη
εκσπλοαταχϕι ζ∋⌠(
συροωχ⌠ω
µινεραλνψχη
− % ποωιερζχηνι
ζαλεσιονεϕ
− λιχζβα ποµνικ⌠ω
πρζψροδψ
− ποωιερζχηνια
υ(ψτκ⌠ω
εκολογιχζνψχη

Ωαρτο∀−
πψ∋ ΠΜ10 Α
ΣΟ2 − Α
ΝΟ2 − Α
Πβ − Α
Ο3 − Α
ΧΟ  Α
Βενζεν − Α
Β(α)Π − Χ
Ασ − Α
Χδ − Α
Νι − Α
µιαστο
ζανιεχζψσζχζενιε Κοωαλεωο
3
∝γ/µ
πψ∋ ΠΜ10
25
ΣΟ2
8
ΝΟ2
21
βενζεν
1
ο∋⌠ω
0,01

.ρ⌠δ∋ο δανψχη

ΩΙΟ% 2007

γµινα
3
∝γ/µ
20
8
10
1
0,01

ΩΙΟ%, 2008

Ις

ΩΙΟ%, 2006

Ις

ΩΙΟ%, 2006

ς

ΩΙΟ%, 2006
ΥΜιΓ Κοωαλεωο
Ποµ., 2007
ΥΜιΓ Κοωαλεωο
Ποµ., 2007

304,9 κµ
22,9 κµ

5332 µιεσζκ.

ΥΜιΓ Κοωαλεωο
Ποµ., 2007

0,07

ΥΜιΓ Κοωαλεωο
Ποµ., 2007

3

177 δαµ

ΓΥΣ, 2006

100%

ΥΜιΓ Κοωαλεωο
Ποµ., 2007

45,5

ΥΜιΓ Κοωαλεωο
Ποµ., 2007
3

300,5 δαµ

ΓΥΣ, 2006

1 σζτ.

ΠΙΓ, 2007

6,5
7 σζτ.
3,93 ηα

ΥΜιΓ Κοωαλεωο
Ποµ., 2007
ΥΜιΓ Κοωαλεωο
Ποµ., 2007
ΥΜιΓ Κοωαλεωο
Ποµ., 2007
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Ποζα γ∋⌠ωνψµι µιερνικαµι πρζψ οχενιε σκυτεχζνο∀χι ρεαλιζαχϕι προγραµυ ποωιννψ βψ−
βρανε ποδ υωαγ) ρ⌠ωνιε( ωσκα/νικι σπο∋εχζνο−εκονοµιχζνε, ωσκα/νικι πρεσϕι να ∀ροδοωισκο
ι στανυ ∀ροδοωισκα οραζ ωσκα/νικι ρεακχϕι πα∗στωα ι σπο∋εχζε∗στωα.
Ωσκα/νικι σπο∋εχζνο−εκονοµιχζνε:
− ποπραωα στανυ ζδροωια οβψωατελι, µιερζονα πρζψ ποµοχψ τακιχη µιερνικ⌠ω ϕακ
δ∋υγο∀− (ψχια, σπαδεκ υµιεραλνο∀χι νιεµοωλ&τ, σπαδεκ ζαχηοροωαλνο∀χι,
− ζµνιεϕσζενιε ζυ(ψχια ενεργιι, συροωχ⌠ω ι µατερια∋⌠ω να ϕεδνοστκ) προδυκχϕι οραζ
ζµνιεϕσζενιε χα∋κοωιτψχη πρζεπ∋ψω⌠ω µατερια∋οωψχη ω γοσποδαρχε,
− χοροχζνψ πρζψροστ νεττο µιεϕσχ πραχψ ω ωψνικυ ρεαλιζαχϕι πρζεδσι)ωζι)− οχηρονψ
∀ροδοωισκα,
− ζµνιεϕσζενιε τεµπα πρζψροστυ οβσζαρ⌠ω ωψ∋&χζανψχη ζ ρολνιχζεγο ι λε∀νεγο
υ(ψτκοωανια δλα
− ποτρζεβ ιννψχη σεκτορ⌠ω προδυκχϕι ι υσ∋υγ µατεριαλνψχη.
Ωσκα/νικι στανυ ∀ροδοωισκα ι ζµιανψ πρεσϕι να ∀ροδοωισκο:
− ζµνιεϕσζενιε ∋αδυνκυ ζανιεχζψσζχζε∗ οδπροωαδζανψχη δο ω⌠δ λ&δοωψχη, ποπραω)
ϕακο∀χι ω⌠δ π∋ψν&χψχη, στοϕ&χψχη ι ω⌠δ ποδζιεµνψχη, α σζχζεγ⌠λνιε γ∋⌠ωνψχη
ζβιορνικ⌠ω ω⌠δ ποδζιεµνψχη, ποπραω) ϕακο∀χι ωοδψ δο πιχια οραζ σπε∋νιενιε πρζεζ
ωσζψστκιε τε ροδζαϕε ω⌠δ ωψµαγα∗ ϕακο∀χιοωψχη οβοωι&ζυϕ&χψχη ω Υνιι
Ευροπεϕσκιεϕ,
− ποπραωα ϕακο∀χι ποωιετρζα ποπρζεζ ζµνιεϕσζενιε εµισϕι ζανιεχζψσζχζε∗ ποωιετρζα
(ζω∋ασζχζα ζανιεχζψσζχζε∗ σζχζεγ⌠λνιε σζκοδλιωψχη δλα ζδροωια ι ζανιεχζψσζχζε∗
ωψωιεραϕ&χψχη ναϕβαρδζιεϕ νιεκορζψστνψ ωπ∋ψω να εκοσψστεµψ, α ωι)χ πρζεδε
ωσζψστκιµ µεταλι χι)(κιχη, τρωα∋ψχη ζανιεχζψσζχζε∗ οργανιχζνψχη, συβστανχϕι
ζακωασζαϕ&χψχη, πψ∋⌠ω ι λοτνψχη ζωι&ζκ⌠ω οργανιχζνψχη),
− ζµνιεϕσζενιε υχι&(λιωο∀χι ηα∋ασυ, πρζεδε ωσζψστκιµ ηα∋ασυ κοµυνικαχψϕνεγο,
− ζµνιεϕσζενιε ιλο∀χι ωψτωαρζανψχη ι σκ∋αδοωανψχη οδπαδ⌠ω, ροζσζερζενιε ζακρεσυ
ιχη γοσποδαρχζεγο ωψκορζψστανια οραζ ογρανιχζενιε ζαγρο(ε∗ δλα ∀ροδοωισκα ζε
στρονψ οδπαδ⌠ω νιεβεζπιεχζνψχη,
− ογρανιχζενιε δεγραδαχϕι γλεβ, ζωι)κσζενιε σκαλι πρζψωραχανια οβσζαρ⌠ω
βεζπο∀ρεδνιο λυβ πο∀ρεδνιο ζδεγραδοωανψχη πρζεζ δζια∋αλνο∀− γοσποδαρχζ& δο
στανυ ρ⌠ωνοωαγι εκολογιχζνεϕ, ογρανιχζενιε πογαρσζανια σι) ϕακο∀χι ∀ροδοωισκα ω
ϕεδνοστκαχη οσαδνιχζψχη ι ποωστρζψµανιε προχεσ⌠ω δεγραδαχϕι ζαβψτκ⌠ω κυλτυρψ,
− ωζροστ λεσιστο∀χι, ροζσζερζενιε ρενατυραλιζαχϕι οβσζαρ⌠ω λε∀νψχη οραζ ωζροστ ζαπασυ
ι πρζψροστ µασψ δρζεωνεϕ, α τακ(ε ωζροστ ποζιοµυ ρ⌠(νοροδνο∀χι βιολογιχζνεϕ
εκοσψστεµ⌠ω λε∀νψχη ι ποπραωα στανυ ζδροωοτνο∀χι λασ⌠ω,
− ζµνιεϕσζενιε νεγατψωνεϕ ινγερενχϕι ω κραϕοβραζιε οραζ κσζτα∋τοωανιε εστετψχζνεγο
κραϕοβραζυ ζηαρµονιζοωανεγο ζ οταχζαϕ&χ& πρζψροδ&.
Ωσκα/νικι ακτψωνο∀χι πα∗στωα ι σπο∋εχζε∗στωα:
− κοµπλετνο∀− ρεγυλαχϕι πραωνψχη ι τεµπο ιχη ηαρµονιζαχϕι ζ πραωεµ ωσπ⌠λνοτοωψµ
ι πραωεµ µι)δζψναροδοωψµ,
− σπ⌠ϕνο∀− ι εφεκτψ δζια∋α∗ ω ζακρεσιε µονιτορινγυ ι κοντρολι,
− ζακρεσ ι εφεκτψ δζια∋α∗ εδυκαχψϕνψχη οραζ στοπιε∗ υδζια∋υ σπο∋εχζε∗στωα ω
προχεσαχη δεχψζψϕνψχη,
− οπραχοωανιε ι ρεαλιζοωανιε πρζεζ γρυπψ ι οργανιζαχϕε ποζαρζ&δοωε προϕεκτ⌠ω να
ρζεχζ οχηρονψ ∀ροδοωισκα.

6.7. Οχενα ι ωερψφικαχϕα Προγραµυ. Σπραωοζδαωχζο#..
Οχενα ρεαλιζαχϕι χελ⌠ω ι ζαδα∗ οχηρονψ ∀ροδοωισκα ωιννα βψ− ρεαλιζοωανα:
− χο 4 λατα οχενα σκυτεχζνο∀χι ρεαλιζαχϕι πολιτψκι εκολογιχζνεϕ πα∗στωα ζ
ωψκορζψστανιεµ οκρε∀λονψχη µιερνικ⌠ω,
− χο 2 λατα οχενα ρεαλιζαχϕι ωοϕεω⌠δζκιχη, ποωιατοωψχη ι γµιννψχη προγραµ⌠ω
οχηρονψ ∀ροδοωισκα σπορζ&δζονψχη ω χελυ ρεαλιζαχϕι πολιτψκι εκολογιχζνεϕ πα∗στωα,
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οχενα ρεαλιζαχϕι προγραµ⌠ω ναπραωχζψχη ποσζχζεγ⌠λνψχη κοµπονεντ⌠ω
∀ροδοωισκα πρζεζ οργανψ ινσπεκχϕι οχηρονψ ∀ροδοωισκα.
Βεζπο∀ρεδνιµ ωσκα/νικιεµ ζααωανσοωανια ρεαλιζαχϕι ζαδα∗ Προγραµυ β)δζιε ωψσοκο∀−
πονοσζονψχη νακ∋αδ⌠ω φινανσοωψχη οραζ υζψσκιωανε εφεκτψ ρζεχζοωε. Υζψσκιωανε εφεκτψ
ρζεχζοωε, ζωερψφικοωανε πρζεζ οχεν) στανυ ϕακο∀χι ι δοτρζψµψωανια νορµ κοµπονεντ⌠ω
∀ροδοωισκα, δοκοναν& ω ραµαχη σψστεµυ µονιτορινγυ, ιλυστροωα− β)δ& ζααωανσοωανιε
ρεαλιζαχϕι Προγραµυ ω σκαλι ροχζνεϕ ι υµο(λιωια− δοκονψωανιε νιεζβ)δνψχη κορεκτ να
βιε(&χο.
Ω ναωι&ζανιυ δο ωψκονψωανψχη οχεν ρεαλιζαχϕι χελ⌠ω ι ζαδα∗ οχηρονψ ∀ροδοωισκα οραζ
να ποδσταωιε Υσταωψ Πραωο Οχηρονψ %ροδοωισκα β)δ& σπορζ&δζανε 2 ροδζαϕε ραπορτ⌠ω:
!∀ ραπορτψ Ραδψ Μινιστρ⌠ω ζ ρεαλιζαχϕι πολιτψκι εκολογιχζνεϕ πα∗στωα πρζεδκ∋αδανε
Σεϕµοωι,
!∀ σπορζ&δζανε χο 4 λατα, να σζχζεβλυ ποναδποωιατοωψµ;
!∀ ραπορτψ οργαν⌠ω ωψκοναωχζψχη ωοϕεω⌠δζτωα, ποωιατυ ι γµινψ, ζ ρεαλιζαχϕι
Προγραµ⌠ω Οχηρονψ %ροδοωισκα πρζεδκ∋αδανε οδποωιεδνιο σεϕµικοωι
ωοϕεω⌠δζτωα, ραδζιε ποωιατυ ι ραδζιε γµινψ χο 2 λατα.
∆ο νινιεϕσζεγο Προγραµυ Οχηρονψ %ροδοωισκα τψχζψ σι) οβοωι&ζεκ οχενψ ωδρα(ανια
Προγραµυ ποπρζεζ οπραχοωανιε ραπορτυ πρζεζ οργαν ωψκοναωχζψ µιαστα ι γµινψ Κοωαλεωο
Ποµορσκιε, κτ⌠ρψ ποωινιεν βψ− πρζεδκ∋αδανψ Ραδζιε Μιαστα Κοωαλεωο Ποµορσκιε ω χψκλυ
δωυλετνιµ.
−

6.8. Υποωσζεχηνιανιε ινφορµαχϕι ο στανιε #ροδοωισκα ι ρεαλιζαχϕι Προγραµυ
∆υ(ε ζναχζενιε δλα µο(λιωο∀χι υποωσζεχηνιανια ινφορµαχϕι ο στανιε ∀ροδοωισκα ι
ρεαλιζαχϕι Προγραµυ δαϕε νοωελιζοωανε υσταωοδαωστωο στωαρζαϕ&χε ποωσζεχηνψ δοστ)π δο
ινφορµαχϕι ο ∀ροδοωισκυ ι προχεδυρψ υδζια∋υ σπο∋εχζε∗στωα ω ζαρζ&δζανιυ ∀ροδοωισκιεµ
(Υσταωα Πραωο Οχηρονψ %ροδοωισκα).
Οβεχνιε ινφορµαχϕα εκολογιχζνα ω Πολσχε δοστ)πνα ϕεστ ποπρζεζ:
− πυβλικαχϕε Γ∋⌠ωνεγο Υρζ)δυ Στατψστψχζνεγο,
− πυβλικαχϕε Μινιστερστωα %ροδοωισκα,
− πυβλικαχϕε σ∋υ(β πα∗στωοωψχη: Ινσπεκχϕ) Οχηρονψ %ροδοωισκα, Πα∗στωοωψ Ζακ∋αδ
Ηιγιενψ, Ινσπεκχϕ) Σανιταρν&,
− προγραµψ ι πλανψ στρατεγιχζνε, οπραχοωανια ϕεδνοστεκ σαµορζ&δυ τερψτοριαλνεγο,
− πρασ) ποπυλαρνοναυκοω& ο τεµατψχε εκολογιχζνεϕ,
− προγραµψ τελεωιζψϕνε ι ραδιοωε,
− πυβλικαχϕε ο χηαρακτερζε εδυκαχψϕνψµ ι ποπυλιζατορσκιµ ϕεδνοστεκ ναυκοωο−
βαδαωχζψχη,
− πυβλικαχϕε οπραχοωανε πρζεζ οργανιζαχϕε ποζαρζ&δοωε,
− ταργι ι γιε∋δψ εκολογιχζνε,
− ακχϕε ι καµπανιε εδυκαχψϕνε ι προµοχψϕνε,
− ιντερνετ.
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7. ΑΣΠΕΚΤΨ ΕΚΟΝΟΜΙΧΖΝΕ Ω∆ΡΑ%ΑΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΥ

7.1. Κοσζτψ ωδρο(ενια πρζεδσι∗ωζι∗. πρζεωιδζιανψχη δο ρεαλιζαχϕι ω λαταχη 2008 
2011
Ρεαλιζαχϕα ζαδα∗ ωψτψχζονψχη ω Προγραµιε Οχηρονψ %ροδοωισκα ωι&(ε σι) ζ ωψσοκιµι
νακ∋αδαµι φινανσοωψµι. Οσζαχοωανιε κοσζτ⌠ω ωδρα(ανια προγραµυ ποδαϕε σι) ζωψκλε ω
υϕ)χιυ χζτερο− λυβ πι)χιολετνιµ, τϕ. οδποωιαδαϕ&χψµ οκρεσοωι ρεαλιζαχϕι χελ⌠ω
κρ⌠τκοτερµινοωψχη. Σζαχυνεκ κοσζτ⌠ω ω περσπεκτψωιε δο 2015 ροκυ βψ∋βψ οβαρχζονψ ζβψτ
δυ(ψµ β∋)δεµ ι στα∋βψ σι) µα∋ο πρζψδατνψ.
Ζεσταωιενιε κοσζτ⌠ω ρεαλιζαχϕι δζια∋α∗ ω λαταχη 2008 − 2011 οπραχοωανο ω οπαρχιυ ο
ινωεστψχϕε, ωψσζχζεγ⌠λνιονε ω ηαρµονογραµιε ρεαλιζαχϕι πρζεδσι)ωζι)− ω ροζδζιαλε 5. ∆λα
πεωνψχη δζια∋α∗ ποζαινωεστψχψϕνψχη κοσζτψ ζοστα∋ψ οκρε∀λονε ϕακο ωκ∋αδ ρζεχζοωψ.
∆οτψχζψ το πρζεδσι)ωζι)−, κτ⌠ρε σ& τρυδνε δο οσζαχοωανια, γδψ( υζαλε(νιονε σ& οδ
βιε(&χεγο ζαποτρζεβοωανια ι σψτυαχϕι. Ωιελε δζια∋α∗ νιε ινωεστψχψϕνψχη β)δζιε ρ⌠ωνιε(
ρεαλιζοωανε ω ραµαχη χοδζιεννψχη οβοωι&ζκ⌠ω πραχοωνικ⌠ω Υρζ)δυ Μιαστα ι Γµινψ
Κοωαλεωο Ποµορσκιε, α ωι)χ βεζ δοδατκοωψχη κοσζτ⌠ω. Οκρε∀λενιε ωκ∋αδ ρζεχζοωψ τψχζψ−
σι) µο(ε ρ⌠ωνιε( υδζια∋υ µερψτορψχζνεγο, υδοστ)πνιενια ζασοβ⌠ω, χζψ παρτψχψποωανια ω
οργανιζαχϕι πρζεδσι)ωζι)χια.

7.2. Στρυκτυρα φινανσοωανια
Ω οπαρχιυ ο προγνοζ) /ρ⌠δε∋ φινανσοωανια ρεαλιζαχϕι πολιτψκι εκολογιχζνεϕ πα∗στωα ω
λαταχη 20082011 µο(να σποδζιεωα− σι), (ε στρυκτυρα φινανσοωανια ωδρα(ανια Προγραµυ ω
ναϕβλι(σζψχη λαταχη β)δζιε κσζτα∋τοωα− σι) ποδοβνιε  Ταβελα 7.1.
Ταβ. 7.1. Προγνοζοωανα στρυκτυρα φινανσοωανια ωδρα%ανια Προγραµυ
.ρ⌠δ∋ο φινανσοωανια

Υδζια∋ (%)

%ροδκι ω∋ασνε πρζεδσι)βιορστω

43

%ροδκι ϕεδνοστεκ σαµορζ&δυ

11

Πολσκιε φυνδυσζε εκολογιχζνε

21

Βυδ(ετ πα∗στωα

5

Φυνδυσζε ζαγρανιχζνε

20
Ραζεµ

100

7.3. /ρ⌠δ∋α φινανσοωανια ινωεστψχϕι ω οχηρονιε #ροδοωισκα
Ωδρα(ανιε νινιεϕσζεγο Προγραµυ β)δζιε µο(λιωε µι)δζψ ιννψµι δζι)κι στωορζενιυ
σπραωνεγο σψστεµυ φινανσοωανια οχηρονψ ∀ροδοωισκα. Ποδσταωοωψµι /ρ⌠δ∋αµι
φινανσοωανια δζια∋α∗ προεκολογιχζνψχη σ&: φυνδυσζε εκολογιχζνε (οβεχνιε 4 στοπνιοωψ
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σψστεµ), φυνδαχϕε ι προγραµψ ποµοχοωε, ω∋ασνε ∀ροδκι ινωεστορ⌠ω, βυδ(ετψ γµιν ι βυδ(ετ
χεντραλνψ.

7.3.1. Κραϕοωε φυνδυσζε εκολογιχζνε
7.3.1.1. Φυνδυσζε Οχηρονψ !ροδοωισκα Ι Γοσποδαρκι Ωοδνεϕ
Χελεµ ιστνιενια φυνδυσζψ εκολογιχζνψχη ϕεστ ζαπεωνιενιε χι&γ∋ο∀χι φινανσοωανια
πρζεδσι)ωζι)− προεκολογιχζνψχη νιεζαλε(νιε οδ σψτυαχϕι εκονοµιχζνο−φινανσοωεϕ βυδ(ετυ
πα∗στωα. Φυνδυσζε στανοωι& ναϕποπυλαρνιεϕσζε /ρ⌠δ∋ο δοταχϕι ι πρεφερενχψϕνψχη πο(ψχζεκ δλα
ποδµιοτ⌠ω ποδεϕµυϕ&χψχη δζια∋ανια προεκολογιχζνψχη. Ωψνικα το ζ ιλο∀χι ∀ροδκ⌠ω ϕακιµι
δψσπονυϕ& φυνδυσζε, κορζψστνψµι ωαρυνκαµι υδοστ)πνιανια ∀ροδκ⌠ω φινανσοωψχη,
υπροσζχζονψµι προχεδυραµι υζψσκανια ωσπαρχια φινανσοωεγο, ρεγιοναλνεγο ι λοκαλνεγο
χηαρακτερυ φυνδυσζψ. Λοκαλνψ χηαρακτερ φυνδυσζψ σπραωια, (ε ρ⌠(νι& σι) ονε µι)δζψ σοβ& χο
δο ζασοβνο∀χι φινανσοωεϕ, πριορψτετ⌠ω ινωεστψχψϕνψχη, κοορδψναχϕι πραχ ι σψστεµυ προχεδυρ.
Ω Πολσχε δζια∋αϕ&:
!∀ Ναροδοωψ Φυνδυσζ Οχηρονψ %ροδοωισκα ι Γοσποδαρκι Ωοδνεϕ,
!∀ 16 ωοϕεω⌠δζκιχη φυνδυσζψ οχηρονψ ∀ροδοωισκα ι γοσποδαρκι ωοδνεϕ,
!∀ 373 ποωιατοωε φυνδυσζε οχηρονψ ∀ροδοωισκα,
!∀ 2 489 γµιννε φυνδυσζε οχηρονψ ∀ροδοωισκα.
Ναροδοωψ Φυνδυσζ Οχηρονψ %ροδοωισκα ι Γοσποδαρκι Ωοδνεϕ (ΝΦΟ%ιΓΩ) ιστνιεϕε οδ
1989 ροκυ. ϑεγο µισϕ& ϕεστ ωσπιερανιε ζρ⌠ωνοωα(ονεγο ροζωοϕυ κραϕυ, α τακ(ε ζαδα∗ ι χελ⌠ω
ωψνικαϕ&χψχη ζ πολιτψκι εκολογιχζνεϕ πα∗στωα. Ναροδοωψ ι ωοϕεω⌠δζκιε φυνδυσζε οχηρονψ
∀ροδοωισκα δζια∋αϕ& να ποδσταωιε αρτ. 400 Υσταωψ πραωο οχηρονψ ∀ροδοωισκα. Φυνδυσζε τε
υδζιελαϕ& ωσπαρχια ω φορµιε δοταχϕι ι πο(ψχζεκ πρεφερενχψϕνψχη.
Ο δοφινανσοωανιε ζε ∀ροδκ⌠ω Ναροδοωεγο Φυνδυσζυ µογ& υβιεγα− σι) ποδµιοτψ
ποδεϕµυϕ&χε ρεαλιζαχϕ) πρζεδσι)ωζι)− σ∋υ(&χψχη οχηρονιε ∀ροδοωισκα ι γοσποδαρχε ωοδνεϕ
οραζ ωοϕεω⌠δζκιε φυνδυσζε οχηρονψ ∀ροδοωισκα ι γοσποδαρκι ωοδνεϕ ω χελυ φινανσοωανια
πρζεδσι)ωζι)− οκρε∀λονψχη ω υσταωιε
Ποµοχ φινανσοωα Ωοϕεω⌠δζκιεγο Φυνδυσζυ Οχηρονψ %ροδοωισκα ι Γοσποδαρκι Ωοδνεϕ
ω Τορυνιυ πρζψζναωανα ϕεστ να χελε οκρε∀λονε ω υσταωιε Πραωο οχηρονψ ∀ροδοωισκα ζγοδνιε
ζ κρψτεριαµι ωψβορυ πρζεδσι)ωζι)−, ζασαδαµι υδζιελανια ι υµαρζανια πο(ψχζεκ οραζ
υδζιελανια δοταχϕι, στοσοωνιε δο υχηωαλανψχη χοροχζνιε πλαν⌠ω δζια∋αλνο∀χι ι λιστ
πρζεδσι)ωζι)− πριορψτετοωψχη. Πριορψτετοωο τρακτυϕε σι) πρζεδσι)ωζι)χια, κτ⌠ρψχη ρεαλιζαχϕα
ωψνικα ζ κονιεχζνο∀χι ωψπε∋νιενια ζοβοωι&ζα∗ Πολσκι ωοβεχ Υνιι Ευροπεϕσκιεϕ, ζωι&ζανψχη ζ
χζ∋ονκοστωεµ ω Υνιι Ευροπεϕσκιεϕ. Ζαδανια τε ωψµιενιονε σ& να Λι∀χιε πρζεδσι)ωζι)−
πριορψτετοωψχη Ωοϕεω⌠δζκιεγο Φυνδυσζυ Οχηρονψ %ροδοωισκα ι Γοσποδαρκι Ωοδνεϕ ω
Τορυνιυ υσταλον& ω οπαρχιυ ο:
− Πολιτψκ) Εκολογιχζν& Πα∗στωα,
− Κραϕοωψ Προγραµ Οχζψσζχζανια %χιεκ⌠ω Κοµυναλνψχη,
− Ωοϕεω⌠δζκι Προγραµ Οχηρονψ %ροδοωισκα,
− Ωοϕεω⌠δζκι Πλαν Γοσποδαρκι Οδπαδαµι.
Λιστψ πριορψτετοωψχη ζαδα∗ να κολεϕνε λατα πυβλικοωανε σ& να στρονιε ιντερνετοωεϕ ΩΦΟ%ι
ΓΩ ποδ αδρεσεµ: ηττπ://ωωω.ωφοσιγω.τορυν.πλ/
Ποµοχ φινανσοωα υδζιελανα ϕεστ ω φορµιε πο(ψχζεκ ι δοταχϕι, πρζψ χζψµ ποδσταωοω&
φορµ& ποµοχψ σ& πο(ψχζκι.
∆οταχϕε µογ& βψ− υδζιελανε να:
!∀πρζεδσι)ωζι)χια ζ ζακρεσυ οχηρονψ πρζψροδψ ι κραϕοβραζυ,
!∀εδυκαχϕ) εκολογιχζν& ι ποπυλαρψζαχϕ) ζαχηοωα∗ προεκολογιχζνψχη,
!∀δζια∋ανια πολεγαϕ&χε να ζαποβιεγανιυ ι λικωιδαχϕι ποωα(νψχη αωαριι ι ιχη σκυτκ⌠ω,
!∀οπραχοωανιε προγραµ⌠ω, εκσπερτψζ, οχεν ι οπινιι σ∋υ(&χψχη οχηρονιε ∀ροδοωισκα,
!∀λικωιδαχϕ) µογιλνικ⌠ω ζναϕδυϕ&χψχη σι) να τερενιε ωοϕεω⌠δζτωα κυϕαωσκο−
ποµορσκιεγο,
!∀πλανψ σ∋υ(&χε γοσποδαροωανιυ ζασοβαµι ωοδνψµι οραζ υτωορζενιυ καταστρυ
ωοδνεγο,
!∀σψστεµψ κοντρολνε ι ποµιαροωε στανυ ∀ροδοωισκα,
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!∀σψστεµψ κοντρολι ωνοσζενια πρζεωιδζιανψχη υσταω& οπ∋ατ ζα κορζψστανιε ζε
∀ροδοωισκα, α ω σζχζεγ⌠λνο∀χι τωορζενια βαζ δανψχη ποδµιοτ⌠ω κορζψσταϕ&χψχη ζε
∀ροδοωισκα οβοωι&ζανψχη δο πονοσζενια οπ∋ατ,
!∀δζια∋ανια ζωι&ζανε ζ οχηρον& πρζεχιωποωοδζιοω&, ρεγυλαχϕ& ρζεκ ι ζωι)κσζανιεµ
ρετενχϕι.
Ωψσοκο∀− υδζιελανεγο φινανσοωανια το µακσψµαλνιε οδ 30−90% κοσζτ⌠ω ζαδανια, ω
ζαλε(νο∀χι οδ ϕεγο ροδζαϕυ.
Πρζψ υδζιελανιυ πο(ψχζεκ Φυνδυσζ στοσυϕε πρεφερενχψϕνε οπροχεντοωανιε υσταλανε ω
οδνιεσιενιυ δο στοπψ ρεδψσκοντα ωεκσλι οκρε∀λανεϕ πρζεζ Ραδ) Πολιτψκι Πιενι)(νεϕ.
Ωραζ ζ ωπροωαδζενιεµ ρεφορµψ αδµινιστραχψϕνεϕ ποωστα∋ψ ποωιατοωε φυνδυσζε οχηρονψ
∀ροδοωισκα ι γοσποδαρκι ωοδνεϕ. Φυνδυσζε ποωιατοωε δζια∋αϕ& να µοχψ υσταωψ Πραωο
οχηρονψ ∀ροδοωισκα. Υσταωα νιε φορµυ∋υϕε ζασαδ ι τρψβυ πρζψζναωανια ∀ροδκ⌠ω ζ φυνδυσζψ
ποωιατοωψχη. Υσταλαϕ& ϕε ινδψωιδυαλνιε δψσπονενχι φυνδυσζψ  ζαρζ&δψ ποωιατ⌠ω. %ροδκι
ποωιατοωψχη φυνδυσζψ πρζεζναχζα σι) να:
!∀ ωσποµαγανιε δζια∋αλνο∀χι ω ζακρεσιε:
#∀ εδυκαχϕι εκολογιχζνεϕ οραζ προπαγοωανια δζια∋α∗ προεκολογιχζνψχη ι ζασαδψ
ζρ⌠ωνοωα(ονεγο ροζωοϕυ;
#∀ ωσποµαγανια ρεαλιζαχϕι ζαδα∗ πα∗στωοωεγο µονιτορινγυ ∀ροδοωισκα;
#∀ ωσποµαγανια ιννψχη σψστεµ⌠ω κοντρολνψχη ι ποµιαροωψχη οραζ βαδα∗ στανυ
∀ροδοωισκα, α τακ(ε σψστεµ⌠ω ποµιαροωψχη ζυ(ψχια ωοδψ ι χιεπ∋α;
#∀ ωσποµαγανιε σψστεµ⌠ω γροµαδζενια ι πρζετωαρζανια δανψχη ζωι&ζανψχη ζ
δοστ)πεµ δο ινφορµαχϕι ο ∀ροδοωισκυ;
#∀ ρεαλιζοωανια ζαδα∗ µοδερνιζαχψϕνψχη ι ινωεστψχψϕνψχη, σ∋υ(&χψχη οχηρονιε
∀ροδοωισκα ι γοσποδαρχε ωοδνεϕ, ω τψµ ινσταλαχϕι λυβ υρζ&δζε∗ οχηρονψ
πρζεχιωποωοδζιοωεϕ ι οβιεκτ⌠ω µα∋εϕ ρετενχϕι ωοδνεϕ;
#∀ πρζεδσι)ωζι)− ζωι&ζανψχη ζ οχηρον& πρζψροδψ, ω τψµ υρζ&δζανιε ι υτρζψµανιε
τερεν⌠ω ζιελενι, ζαδρζεωιε∗, ζακρζεωιε∗ οραζ παρκ⌠ω;
#∀ πρζεδσι)ωζι)− ζωι&ζανψχη ζ γοσποδαρκ& οδπαδαµι ι οχηρον& ποωιερζχηνι ζιεµι;
#∀ πρζεδσι)ωζι)− ζωι&ζανψχη ζ οχηρον& ποωιετρζα;
#∀ πρζεδσι)ωζι)− ζωι&ζανψχη ζ οχηρον& ω⌠δ;
#∀ προφιλακτψκι ζδροωοτνεϕ δζιεχι να οβσζαραχη, να κτ⌠ρψχη ωψστ)πυϕ& πρζεκροχζενια
στανδαρδ⌠ω ϕακο∀χι ∀ροδοωισκα;
#∀ ωσπιερανια ωψκορζψστανια λοκαλνψχη /ρ⌠δε∋ ενεργιι οδναωιαλνεϕ οραζ ποµοχ πρζψ
ωπροωαδζανιυ βαρδζιεϕ πρζψϕαζνψχη δλα ∀ροδοωισκα νο∀νικ⌠ω ενεργιι;
#∀ ωσπιερανια δζια∋αλνο∀χι ζωι&ζανεϕ ζ ωψτωαρζανιεµ βιοκοµπονεντ⌠ω ι βιοπαλιω
χιεκ∋ψχη,
#∀ ωσπιερανια εκολογιχζνψχη φορµ τρανσπορτυ;
#∀ δζια∋α∗ ζ ζακρεσυ ρολνιχτωα εκολογιχζνεγο βεζπο∀ρεδνιο οδδζια∋υϕ&χε να σταν γλεβψ,
ποωιετρζα ι ω⌠δ, ω σζχζεγ⌠λνο∀χι να προωαδζενιε γοσποδαρστω ρολνψχη
προδυκυϕ&χψχη µετοδαµι εκολογιχζνψµι πο∋ο(ονψχη να οβσζαραχη σζχζεγ⌠λνιε
χηρονιονψχη να ποδσταωιε πρζεπισ⌠ω υσταωψ ο οχηρονιε πρζψροδψ;
!∀ προωαδζενιε οβσερωαχϕι τερεν⌠ω ζαγρο(ονψχη ρυχηαµι µασοωψµι ζιεµι οραζ
τερεν⌠ω, να κτ⌠ρψχη ωψστ)πυϕ& τε ρυχηψ;
!∀ ιννε ζαδανια υσταλονε πρζεζ ραδ) ποωιατυ, σ∋υ(&χε οχηρονιε ∀ροδοωισκα ι
γοσποδαρχε ωοδνεϕ, ωψνικαϕ&χε ζ ζασαδψ ζρ⌠ωνοωα(ονεγο ροζωοϕυ, ω τψµ να
προγραµψ οχηρονψ ∀ροδοωισκα.
Ωω. ζαδανια µογ& φινανσοωανε πρζεζ πρζψζνανιε δοταχϕι.
Φυνδυσζ µα χηαρακτερ δζια∋υ χελοωεγο ω βυδ(εχιε ποωιατυ. .ρ⌠δ∋α δοχηοδ⌠ω
ποωιατοωψχη φυνδυσζψ οχηρονψ ∀ροδοωισκα ι γοσποδαρκι ωοδνεϕ στανοωι&:
#∀ ωπ∋ψωψ ζ οπ∋ατ ι καρ εκολογιχζνψχη,
#∀ ωπ∋ψωψ ζ πρζεδσι)ωζι)− να ρζεχζ οχηρονψ ∀ροδοωισκα ι γοσποδαρκι ωοδνεϕ,
#∀ δοβροωολνε ωπ∋ατψ ζακ∋αδ⌠ω πραχψ,
#∀ δοβροωολνε ωπ∋ατψ, ζαπισψ ι δαροωιζνψ οσ⌠β φιζψχζνψχη ι πραωνψχη,
#∀ ∀ωιαδχζενια ρζεχζοωε ι ∀ροδκι ποχηοδζ&χε ζ φυνδαχϕι.
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Γµιννε φυνδυσζε οχηρονψ ∀ροδοωισκα ι γοσποδαρκι ωοδνεϕ σ& φυνδυσζαµι χελοωψµι ω
ροζυµιενιυ υσταωψ ο φινανσαχη πυβλιχζνψχη. Νιε ποσιαδαϕ& οσοβοωο∀χι πραωνεϕ, ω ζωι&ζκυ ζ
τψµ νιε µογ& υδζιελα− πο(ψχζεκ. ∆ψσπονεντεµ ∀ροδκ⌠ω φινανσοωψχη τψχη φυνδυσζψ ϕεστ
οργαν ωψκοναωχζψ γµινψ.
.ρ⌠δ∋α δοχηοδ⌠ω γµιννψχη φυνδυσζψ οχηρονψ ∀ροδοωισκα ι γοσποδαρκι ωοδνεϕ στανοωι&:
#∀ ∀ροδκι ζ οπ∋ατ ι καρ ζα υσυωανιε δρζεω ι κρζεω⌠ω (100%),
#∀ ωπ∋ψωψ ζ οπ∋ατ ι καρ ζα σκ∋αδοωανιε οδπαδ⌠ω (50%),
#∀ ωπ∋ψωψ ζ οπ∋ατ ζα ποζοστα∋ε γοσποδαρχζε κορζψστανιε ζε ∀ροδοωισκα ι ωπροωαδζανιε
ω νιµ ζµιαν οραζ ζα σζχζεγ⌠λνε κορζψστανιε ζ ω⌠δ ι υρζ&δζε∗ ωοδνψχη, α τακ(ε
ωπ∋ψωψ ζ καρ ζα ναρυσζανιε ωαρυνκ⌠ω κορζψστανια ζε ∀ροδοωισκα (20%).
Ζ γµιννψχη φυνδυσζψ φινανσοωανε σ& ινωεστψχϕε ο χηαρακτερζε λοκαλνψµ, ρεαλιζοωανε να
τερενιε δανεϕ γµινψ. Ζασαδψ πρζψζναωανια ∀ροδκ⌠ω ζ φυνδυσζυ υσταλα οργαν ωψκοναωχζψ
γµινψ. Υσταωα Πραωο οχηρονψ ∀ροδοωισκα νιε οκρε∀λα τρψβυ ι ζασαδ πρζψζναωανια ∀ροδκ⌠ω ζ
φυνδυσζυ γµιννεγο.
Ω ωι)κσζο∀χι γµιν πρζψχηοδψ γµιννψχη φυνδυσζψ σ& νιεωιελκιε ι νιεωψσταρχζαϕ&χε να
ρεαλιζαχϕ) ω∋ασνψχη ινωεστψχϕι, ζα ωψϕ&τκιεµ τψχη γµιν, κτ⌠ρε ποσιαδαϕ& να σωοιµ τερενιε
σκ∋αδοωισκα οδπαδ⌠ω πρζεµψσ∋οωψχη λυβ δυ(& λιχζβ) ζακ∋αδ⌠ω ω ζναχζ&χψ σποσ⌠β
κορζψσταϕ&χψχη ζε ∀ροδοωισκα.
Ζακρεσ ινωεστψχϕι φινανσοωανψχη πρζεζ φυνδυσζε γµιννε οκρε∀λα αρτ. 406 υσταωψ Πραωο
οχηρονψ ∀ροδοωισκα στωιερδζαϕ&χψ, (ε ∀ροδκι γµιννψχη φυνδυσζψ πρζεζναχζα σι) να:
#∀ εδυκαχϕ) εκολογιχζν& οραζ προπαγοωανιε δζια∋α∗ προεκολογιχζνψχη ι ζασαδψ
ζρ⌠ωνοωα(ονεγο ροζωοϕυ;
#∀ ωσποµαγανιε ρεαλιζαχϕι ζαδα∗ πα∗στωοωεγο µονιτορινγυ ∀ροδοωισκα;
#∀ ωσποµαγανιε ιννψχη σψστεµ⌠ω κοντρολνψχη ι ποµιαροωψχη οραζ βαδα∗ στανυ
∀ροδοωισκα, α τακ(ε σψστεµ⌠ω ποµιαροωψχη ζυ(ψχια ωοδψ ι χιεπ∋α;
#∀ ωσποµαγανιε σψστεµ⌠ω γροµαδζενια ι πρζετωαρζανια δανψχη ζωι&ζανψχη ζ
δοστ)πεµ δο ινφορµαχϕι ο ∀ροδοωισκυ;
#∀ ρεαλιζοωανιε ζαδα∗ µοδερνιζαχψϕνψχη ι ινωεστψχψϕνψχη, σ∋υ(&χψχη οχηρονιε
∀ροδοωισκα ι γοσποδαρχε ωοδνεϕ, ω τψµ ινσταλαχϕι λυβ υρζ&δζε∗ οχηρονψ
πρζεχιωποωοδζιοωεϕ ι οβιεκτ⌠ω µα∋εϕ ρετενχϕι ωοδνεϕ;
#∀ πρζεδσι)ωζι)χια ζωι&ζανε ζ οχηρον& πρζψροδψ, ω τψµ υρζ&δζανιε ι υτρζψµανιε
τερεν⌠ω ζιελενι, ζαδρζεωιε∗, ζακρζεωιε∗ οραζ παρκ⌠ω;
#∀ πρζεδσι)ωζι)χια ζωι&ζανε ζ γοσποδαρκ& οδπαδαµι ι οχηρον& ποωιερζχηνι ζιεµι;
#∀ πρζεδσι)ωζι)χια ζωι&ζανε ζ οχηρον& ποωιετρζα;
#∀ πρζεδσι)ωζι)χια ζωι&ζανε ζ οχηρον& ω⌠δ;
#∀ προφιλακτψκ) ζδροωοτν& δζιεχι να οβσζαραχη, να κτ⌠ρψχη ωψστ)πυϕ& πρζεκροχζενια
στανδαρδ⌠ω ϕακο∀χι ∀ροδοωισκα;
#∀ ωσπιερανιε ωψκορζψστανια λοκαλνψχη /ρ⌠δε∋ ενεργιι οδναωιαλνεϕ οραζ ποµοχ πρζψ
ωπροωαδζανιυ βαρδζιεϕ πρζψϕαζνψχη δλα ∀ροδοωισκα νο∀νικ⌠ω ενεργιι;
#∀ ωσπιερανιε δζια∋αλνο∀χι ζωι&ζανεϕ ζ ωψτωαρζανιεµ βιοκοµπονεντ⌠ω ι βιοπαλιω
χιεκ∋ψχη,
#∀ ωσπιερανιε εκολογιχζνψχη φορµ τρανσπορτυ;
#∀ δζια∋ανια ζ ζακρεσυ ρολνιχτωα εκολογιχζνεγο βεζπο∀ρεδνιο οδδζια∋υϕ&χε να σταν
γλεβψ, ποωιετρζα ι ω⌠δ, ω σζχζεγ⌠λνο∀χι να προωαδζενιε γοσποδαρστω ρολνψχη
προδυκυϕ&χψχη µετοδαµι εκολογιχζνψµι πο∋ο(ονψχη να οβσζαραχη σζχζεγ⌠λνιε
χηρονιονψχη να ποδσταωιε πρζεπισ⌠ω υσταωψ ο οχηρονιε πρζψροδψ;
#∀ ιννε ζαδανια υσταλονε πρζεζ ραδ) γµινψ, σ∋υ(&χε οχηρονιε ∀ροδοωισκα ι γοσποδαρχε
ωοδνεϕ, ωψνικαϕ&χε ζ ζασαδψ ζρ⌠ωνοωα(ονεγο ροζωοϕυ, ω τψµ να προγραµψ οχηρονψ
∀ροδοωισκα.
Ωω. ζαδανια µογ& φινανσοωανε πρζεζ πρζψζνανιε δοταχϕι.
Τακ ϕακ ω ωι)κσζο∀χι Γµιννψχη Φυνδυσζυ Οχηρονψ %ροδοωισκα ι Γοσποδαρκι Ωοδνεϕ,
τακ(ε ω πρζψπαδκυ Κοωαλεωα Ποµορσκιεγο ζε ωζγλ)δυ να τψποωο ρολνιχζψ χηαρακτερ
πρζψχηοδψ σ& νιεωιελκιε ι νιεωψσταρχζαϕ&χε να ρεαλιζαχϕ) ω∋ασνψχη ινωεστψχϕι. Ωπ∋ψωψ να
κοντο φυνδυσζυ κσζτα∋τυϕ& σι) οδ ωιελυ ϕυ( λατ να ποζιοµιε οδ 6 δο 7 τψσι)χψ ζ∋οτψχη.
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7.3.1.2. Φυνδυσζ Οχηρονψ Γρυντ⌠ω Ρολνψχη
Ζασαδψ γοσποδαροωανια Φυνδυσζεµ να τερενιε Ωοϕεω⌠δζτωα Κυϕαωσκο  Ποµορσκιεγο
οκρε∀λονε ζοστα∋ψ ω υχηωαλε Νρ 20/206/07 Ζαρζ&δυ Ωοϕεω⌠δζτωα Κυϕαωσκο  Ποµορσκιεγο
ζ δνια 27 µαρχα 2007ρ., ναστ)πνιε ζµιενιονε Υχηωα∋& Ζαρζ&δυ Ωοϕεω⌠δζτωα Κυϕαωσκο 
Ποµορσκιεγο ζ δνια 24.01.2008
!∀ρεκυλτψωαχϕι να χελε ρολνιχζε γρυντ⌠ω, κτ⌠ρε υτραχι∋ψ λυβ ζµνιεϕσζψ∋ψ ωαρτο∀− υ(ψτκοω&
ωσκυτεκ δζια∋ανια νιε υσταλονψχη οσ⌠β, ρολνιχζεγο ζαγοσποδαροωανια γρυντ⌠ω
ζρεκυλτψωοωανψχη,
!∀υ(ψ/νιανια γλεβ ο νισκιεϕ ωαρτο∀χι προδυκχψϕνεϕ οραζ υλεπσζανια ρζε/βψ τερενυ ι
στρυκτυρψ πρζεστρζεννεϕ γλεβ,
!∀οδκαµιενιανια γλεβ ζ µινιµυµ 20% ζακαµιενιανιεµ ποωιερζχηνι,
!∀οδκρζαχζανια γρυντ⌠ω ρολνψχη,
!∀πρζεχιωδζια∋ανια εροζϕι γλεβ ι ρυχηοµ µασοωψµ ζιεµι να γρυνταχη ρολνψχη, ω τψµ
ζωροτ κοσζτυ ζακυπυ νασιον ι σαδζονεκ,
!∀βυδοωψ ι ρενοωαχϕι ζβιορνικ⌠ω ωοδνψχη σ∋υ(&χψχη µα∋εϕ ρετενχϕι ο ποωιερζχηνι λυστρα
ωοδψ ποωψ(εϕ 0,25 ηα,
!∀βυδοωψ ι µοδερνιζαχϕι δρ⌠γ δοϕαζδοωψχη δο γρυντ⌠ω ρολνψχη:
α) ο ναωιερζχηνι (υ(λοωεϕ λυβ (ωιροωεϕ
β) ο ναωιερζχηνι τ∋υχζνιοωεϕ λυβ βετονοωεϕ
χ) ο ναωιερζχηνι βιτυµιχζνεϕ ρεαλιζοωανεϕ ϕεδνοωαρστωοωο λυβ ποωιερζχηνιοωο
υτρωαλανεϕ εµυλσϕ& ι γρψσαµι να ιστνιεϕ&χεϕ ποδβυδοωιε τ∋υχζνιοωεϕ, βετονοωεϕ
λυβ βιτυµιχζνεϕ
δ) ο ναωιερζχηνι τ∋υχζνιοωεϕ , βετονοωεϕ λυβ βιτυµιχζνεϕ ζ ποωιερζχηνιοωψµ
υτρωαλανιεµ ναωιερζχηνι εµυλσϕ& ι γρψσαµι
ε) ο ναωιερζχηνι βιτυµιχζνεϕ ρεαλιζοωανεϕ δωυωαρστωοωο ζ ωαρστωψ ωι&(&χεϕ ι
∀χιεραλνεϕ ο µινιµαλνεϕ ∋&χζνεϕ γρυβο∀χι ωαρστω 6 χµ
!∀ρεκυλτψωαχϕι νιευ(ψτκ⌠ω ι υ(ψ/νιανια γλεβ να ποτρζεβψ νοωο ζακ∋αδανψχη
πραχοωνιχζψχη ογρ⌠δκ⌠ω
Ωνιοσκι ο δοφινανσοωανιε ζε ∀ροδκ⌠ω Φυνδυσζυ σκ∋αδανε σ& δο Υρζ)δυ
Μαρσζα∋κοωσκιεγο (∆επαρταµεντ Ρολνιχτωα, Ροζωοϕυ Οβσζαρ⌠ω Ωιεϕσκιχη ι Γεοδεζϕι) να
ποχζ&τκυ ροκυ καλενδαρζοωεγο.

7.3.1.3. Φυνδυσζ Λε#νψ
Ω Λασαχη Πα∗στωοωψχη τωορζψ σι) φυνδυσζ λε∀νψ στανοωι&χψ φορµ) γοσποδαροωανια
∀ροδκαµι να χελε ωσκαζανε ω υσταωιε ο λασαχη. Φυνδυσζ λε∀νψ πρζεζναχζα σι) δλα
ναδλε∀νιχτω να ωψρ⌠ωνψωανιε νιεδοβορ⌠ω ποωσταϕ&χψχη πρζψ ρεαλιζαχϕι ζαδα∗ γοσποδαρκι
λε∀νεϕ. %ροδκι φυνδυσζυ λε∀νεγο µογ& τακ(ε βψ− πρζεζναχζονε να: ωσπ⌠λνε πρζεδσι)ωζι)χια
ϕεδνοστεκ οργανιζαχψϕνψχη Λασ⌠ω Πα∗στωοωψχη, ω σζχζεγ⌠λνο∀χι ω ζακρεσιε γοσποδαρκι
λε∀νεϕ, βαδανια ναυκοωε, τωορζενιε ινφραστρυκτυρψ νιεζβ)δνεϕ δο προωαδζενια γοσποδαρκι
λε∀νεϕ, σπορζ&δζανιε πλαν⌠ω υρζ&δζενια λασυ, πραχε ζωι&ζανε ζ οχεν& ι προγνοζοωανιεµ
στανυ λασ⌠ω ι ζασοβ⌠ω λε∀νψχη, ιννε ζαδανια ζ ζακρεσυ γοσποδαρκι λε∀νεϕ ω λασαχη.
Χζ)∀− ∀ροδκ⌠ω φυνδυσζυ λε∀νεγο πρζεζναχζα σι) να ζαλεσιανιε γρυντ⌠ω νιε
στανοωι&χψχη ω∋ασνο∀χι Σκαρβυ Πα∗στωα. Ναδλε∀νιχτωα ζασι)γαϕ& οπινιι ω∋α∀χιωψχη
σταροστ⌠ω ω ζακρεσιε ροχζνεγο πλανυ ζαλεσιανια γρυντ⌠ω νιε στανοωι&χψχη ω∋ασνο∀χι Σκαρβυ
Πα∗στωα.
7.3.2. Φυνδυσζε Υνιι Ευροπεϕσκιεϕ
7.3.2.1. Προγραµ Οπεραχψϕνψ Ινφραστρυκτυρα ι !ροδοωισκο να λατα 2007−2013
Ραδα Μινιστρ⌠ω πρζψϕ)∋α 29 λιστοπαδα 2006 ροκυ προϕεκτ Προγραµυ Οπεραχψϕνεγο
Ινφραστρυκτυρα ι %ροδοωισκο να λατα 2007−2013, κτ⌠ρψ − ζγοδνιε ζ προϕεκτεµ Ναροδοωψχη
Στρατεγιχζνψχη Ραµ Οδνιεσιενια να λατα 2007−2013 (ΝΣΡΟ) − στανοωι ϕεδεν ζ προγραµ⌠ω
οπεραχψϕνψχη β)δ&χψχη ποδσταωοωψµ ναρζ)δζιεµ δο οσι&γνι)χια ζα∋ο(ονψχη ω ΝΣΡΟ
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χελ⌠ω πρζψ ωψκορζψστανιυ ∀ροδκ⌠ω Φυνδυσζυ Σπ⌠ϕνο∀χι ι Ευροπεϕσκιεγο Φυνδυσζυ Ροζωοϕυ
Ρεγιοναλνεγο.
Γ∋⌠ωνψµ χελεµ Προγραµυ ϕεστ ποδνιεσιενιε ατρακχψϕνο∀χι ινωεστψχψϕνεϕ Πολσκι ι ϕεϕ
ρεγιον⌠ω ποπρζεζ ροζω⌠ϕ ινφραστρυκτυρψ τεχηνιχζνεϕ πρζψ ρ⌠ωνοχζεσνεϕ οχηρονιε ι ποπραωιε
στανυ ∀ροδοωισκα, ζδροωια, ζαχηοωανιυ το(σαµο∀χι κυλτυροωεϕ ι ροζωιϕανιυ σπ⌠ϕνο∀χι
τερψτοριαλνεϕ.
ΠΟ Ινφραστρυκτυρα ι %ροδοωισκο κονχεντρυϕε σι) να δζια∋ανιαχη ο χηαρακτερζε
στρατεγιχζνψµ ι ποναδρεγιοναλνψµ. Ποναδ 66% ωψδατκ⌠ω β)δζιε πρζεζναχζονψχη να
ρεαλιζαχϕ) χελ⌠ω Στρατεγιι Λιζβο∗σκιεϕ. Ω ραµαχη Προγραµυ Οπεραχψϕνεγο Ινφραστρυκτυρα ι
%ροδοωισκο ρεαλιζοωανψχη β)δζιε 15 οσι πριορψτετοωψχη:
2. Γοσποδαρκα ωοδνο − ∀χιεκοωα
3. Γοσποδαρκα οδπαδαµι ι οχηρονα ποωιερζχηνι ζιεµι
4. Ζαρζ&δζανιε ζασοβαµι ι πρζεχιωδζια∋ανιε ζαγρο(ενιοµ ∀ροδοωισκα
5. Πρζεδσι)ωζι)χια δοστοσοωυϕ&χε πρζεδσι)βιορστωα δο ωψµογ⌠ω οχηρονψ ∀ροδοωισκα
6. Οχηρονα πρζψροδψ ι κσζτα∋τοωανιε ποσταω εκολογιχζνψχη
7. ∆ρογοωα ι λοτνιχζα σιε− ΤΕΝ−Τ
8. Τρανσπορτ πρζψϕαζνψ ∀ροδοωισκυ
9. Βεζπιεχζε∗στωο τρανσπορτυ ι κραϕοωε σιεχι τρανσπορτοωε
10. Ινφραστρυκτυρα ενεργετψχζνα πρζψϕαζνα ∀ροδοωισκυ
11. Βεζπιεχζε∗στωο ενεργετψχζνε, ω τψµ δψωερσψφικαχϕα /ρ⌠δε∋ ενεργιι
12. Κυλτυρα ι δζιεδζιχτωο κυλτυροωε
13. Βεζπιεχζε∗στωο ζδροωοτνε ι ποπραωα εφεκτψωνο∀χι σψστεµυ οχηρονψ ζδροωια
14. Ινφραστρυκτυρα σζκολνιχτωα ωψ(σζεγο
15. Ποµοχ τεχηνιχζνα  Ευροπεϕσκι Φυνδυσζ Ροζωοϕυ Ρεγιοναλνεγο
16. Ποµοχ τεχηνιχζνα  Φυνδυσζ Σπ⌠ϕνο∀χι.
Τρψβ ποζακονκυρσοωψ οβεϕµιε ζγοδνιε ζ προϕεκτεµ υσταωψ ο ζασαδαχη προωαδζενια
πολιτψκι ροζωοϕυ:
#∀ δυ(ε προϕεκτψ, κτ⌠ρψχη κοσζτ χα∋κοωιτψ πρζεκραχζα 25 µλν ευρο  ω πρζψπαδκυ
προϕεκτ⌠ω δοτψχζ&χψχη ∀ροδοωισκα νατυραλνεγο οραζ προϕεκτ⌠ω ο ωαρτο∀χι ποωψ(εϕ 50
µλν ευρο  ω πρζψπαδκυ ιννψχη δζιεδζιν, ζατωιερδζανε πρζεζ Κοµισϕ) Ευροπεϕσκ&.
#∀ προϕεκτψ σψστεµοωε − πολεγαϕ&χε να δοφινανσοωανιυ ρεαλιζαχϕι πρζεζ ποσζχζεγ⌠λνε
οργανψ αδµινιστραχϕι πυβλιχζνεϕ ι ιννε ϕεδνοστκι οργανιζαχψϕνε σεκτορα φινανσ⌠ω
πυβλιχζνψχη, ζαδα∗ πυβλιχζνψχη οκρε∀λονψχη ω οδρ)βνψχη πρζεπισαχη δοτψχζ&χψχη
τψχη οργαν⌠ω ι ϕεδνοστεκ;
#∀ προϕεκτψ ινδψωιδυαλνε  οκρε∀λονε ω προγραµιε οπεραχψϕνψµ, ζγ∋ασζανε πρζεζ
βενεφιχϕεντ⌠ω ιµιεννιε ωσκαζανψχη ω προγραµιε οπεραχψϕνψµ;
#∀ προϕεκτψ ποµοχψ τεχηνιχζνεϕ.
Ποζοστα∋ε προϕεκτψ β)δ& ωψβιερανε ω δροδζε κονκυρσυ.
Ταβ. 7.4. Ωψκαζ ινστψτυχϕι υχζεστνιχζ∀χψχη ω ρεαλιζαχϕι Προγραµυ Οπεραχψϕνεγο Ινφραστρυκτυρα ι
)ροδοωισκο
Ινστψτυχϕα Πο∀ρεδνιχζ&χα

Ο∀ πριορψτετοωα
Ι

ΙΙ
Μινιστερστωο %ροδοωισκα
ΙΙΙ
Ις
ς
Μινιστερστωο Τρανσπορτυ

Ινστψτυχϕα Ωδρα(αϕ&χα
Ναροδοωψ Φυνδυσζ Οχηρονψ %ροδοωισκα ι Γοσποδαρκι
Ωοδνεϕ οραζ ωοϕεω⌠δζκιε φυνδυσζε οχηρονψ ∀ροδοωισκα
ι γοσποδαρκι ωοδνεϕ ∗
Ναροδοωψ Φυνδυσζ Οχηρονψ %ροδοωισκα ι Γοσποδαρκι
Ωοδνεϕ οραζ ωοϕεω⌠δζκιε φυνδυσζε οχηρονψ ∀ροδοωισκα
ι γοσποδαρκι ωοδνεϕ ∗
Ναροδοωψ Φυνδυσζ Οχηρονψ %ροδοωισκα ι Γοσποδαρκι
Ωοδνεϕ
Ναροδοωψ Φυνδυσζ Οχηρονψ %ροδοωισκα ι Γοσποδαρκι
Ωοδνεϕ
Χεντρυµ Κοορδψναχϕι Προϕεκτ⌠ω %ροδοωισκοωψχη

ςΙ

Χεντρυµ Υνιϕνψχη Προϕεκτ⌠ω Τρανσπορτοωψχη

ςΙΙ

Χεντρυµ Υνιϕνψχη Προϕεκτ⌠ω Τρανσπορτοωψχη

ςΙΙΙ

Χεντρυµ Υνιϕνψχη Προϕεκτ⌠ω Τρανσπορτοωψχη
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Ινστψτυχϕα Πο∀ρεδνιχζ&χα

Ο∀ πριορψτετοωα

ΙΞ
Μινιστερστωο Γοσποδαρκι
Ξ
Μινιστερστωο Κυλτυρψ ι
∆ζιεδζιχτωα Ναροδοωεγο
Μινιστερστωο Ζδροωια
Μινιστερστωο Ναυκι ι Σζκολνιχτωα
Ωψ(σζεγο

Ινστψτυχϕα Ωδρα(αϕ&χα
Ναροδοωψ Φυνδυσζ Οχηρονψ %ροδοωισκα ι Γοσποδαρκι
Ωοδνεϕ
Ινστψτυτ Παλιω ι Ενεργιι Οδναωιαλνεϕ
Ινστψτυτ Ναφτψ ι Γαζυ
Ινστψτυτ Παλιω ι Ενεργιι Οδναωιαλνεϕ

ΞΙ

Ω∋αδζα Ωδρα(αϕ&χα Προγραµψ Ευροπεϕσκιε

ΞΙΙ

Χεντρυµ Σψστεµ⌠ω Ινφορµαχψϕνψχη Οχηρονψ Ζδροωια

ΞΙΙΙ

Ο∀ροδεκ Πρζετωαρζανια Ινφορµαχϕι

∗ΝΦΟ%ιΓΩ δλα προϕεκτ⌠ω ποωψ(εϕ 25 µλν ευρο νεττο, ωφο∀ιγω δλα προϕεκτ⌠ω πονι(εϕ 25 µλν ευρο νεττο

Να λι∀χιε προϕεκτ⌠ω ινδψωιδυαλνψχη ω ραµαχη Προγραµυ Οπεραχψϕνεγο Ινφραστρυκτυρα ι
%ροδοωισκο ζναλαζ∋ σι) προϕεκτ πτ. Υπορζ&δκοωανιε γοσποδαρκι ωοδνο − ∀χιεκοωεϕ ω
αγλοµεραχϕι Οστροωιεχ %ωι)τοκρζψσκι. Ωαρτο∀− προϕεκτυ: 32,98 µλν ευρο, ωαρτο∀−
δοφινανσοωανια ζε ∀ροδκ⌠ω ΥΕ: 19,62 µλν ευρο. Οκρεσ ρεαλιζαχϕι ινωεστψχϕι: 2007−2010.

7.3.2.3.

Ρεγιοναλνψ Προγραµ Οπεραχψϕνψ Ωοϕεω⌠δζτωα Κυϕαωσκο −
Ποµορσκιεγο 2007−2013
Ο∀ πριορψτετοωα 2 Ζαχηοωανιε ι ραχϕοναλνε υ(ψτκοωανιε ∀ροδοωισκα
Χελεµ ναδρζ)δνψµ οσι πριορψτετοωεϕ ϕεστ ποπραωα ϕακο∀χι ∀ροδοωισκα πρζψροδνιχζεγο,
ϕεγο ραχϕοναλνε κσζτα∋τοωανιε ι ζαχηοωανιε ζασοβ⌠ω νατυραλνψχη δλα πολεπσζενια ωαρυνκ⌠ω
(ψχια µιεσζκα∗χ⌠ω ι στανοωιενια κορζψστνψχη ωαρυνκ⌠ω δλα ροζωοϕυ γοσποδαρκι, πρζψ
υωζγλ)δνιενιυ ζασαδψ ζρ⌠ωνοωα(ονεγο ροζωοϕυ.
Ρεαλιζοωανε προϕεκτψ δοτψχζψ− β)δ& µ. ιν.:
!∀Γοσποδαρκα οδπαδαµι κοµυναλνψµι ι πρζεµψσ∋οωψµι ωσπιερανε β)δ&
πρζεδσι)ωζι)χια ινωεστψχψϕνε σκιεροωανε να:
!∀ ζαποβιεγανιε ποωσταωανιυ οδπαδ⌠ω, σεγρεγαχϕ) ι οδζψσκ οδπαδ⌠ω, κτ⌠ρψχη
ποωστανια νιε µο(να υνικν&−, υνιεσζκοδλιωιανιε οδπαδ⌠ω,
!∀ τωορζενιε κοµπλεκσοωψχη σψστεµ⌠ω ραχϕοναλνεγο γοσποδαροωανια
οδπαδαµι κοµυναλνψµι, ω τψµ ζιντεγροωανεϕ ινφραστρυκτυρψ δο προωαδζενια
σεγρεγαχϕι ι σελεκτψωνεϕ ζβι⌠ρκι οδπαδ⌠ω, τρανσπορτυ οδπαδ⌠ω, ιχη οδζψσκυ,
ρεχψκλινγυ, σκ∋αδοωανια ι υνιεσζκοδλιωιανια ω ιννψ σποσ⌠β νι( σκ∋αδοωανιε, ω
τψµ πο∋&χζονεγο ζ οδζψσκιεµ ενεργιι. Ωσπαρχιεµ οβϕ)τε β)δ& προϕεκτψ
ζγοδνε ζ Πλανεµ Γοσποδαρκι Οδπαδαµι Ωοϕεω⌠δζτωα Κυϕαωσκο−
Ποµορσκιεγο.
!∀Οχζψσζχζανιε ∀χιεκ⌠ω ωσπιερανε β)δ& πρζεδσι)ωζι)χια ινωεστψχψϕνε σκιεροωανε να:
!∀ ροζω⌠ϕ ι υνοωοχζε∀νιανιε σιεχι πρζεσψ∋οωψχη ι υρζ&δζε∗ οχζψσζχζαλνι
∀χιεκ⌠ω, ω σζχζεγ⌠λνο∀χι ωψκορζψστυϕ&χε ποτενχϕα∋ ενεργετψχζνψ οδπαδ⌠ω
(γαζ⌠ω) δλα χελ⌠ω γοσποδαρχζψχη,
!∀ πριορψτετοωο τρακτοωανε β)δ& προϕεκτψ ω αγλοµεραχϕαχη17 οδ 2 τψσ. ΡΛΜ18
δο 15 τψσ. ΡΛΜ προωαδζ&χε δο ζρεδυκοωανια ιλο∀χι ζανιεχζψσζχζε∗
οδπροωαδζανψχη ζε ∀χιεκαµι δο ω⌠δ ι ζιεµι, ω σζχζεγ⌠λνο∀χι ω ζλεωνι ρζεκι
Βρδψ ι ∆ρω)χψ, να κτ⌠ρψχη υσψτυοωανε σ& υϕ)χια ωοδψ ποωιερζχηνιοωεϕ δλα
Βψδγοσζχζψ ι Τορυνια (υϕ)τψχη ω Κραϕοωψµ Προγραµιε Οχζψσζχζανια %χιεκ⌠ω
Κοµυναλνψχη).
!∀ϑακο∀− ποωιετρζα ωσπιερανιε, ροζω⌠ϕ ι µοδερνιζαχϕα µιεϕσκιχη σψστεµ⌠ω (/ρ⌠δ∋α ι
σιεχι) ινφραστρυκτυρψ χιεπλνεϕ οραζ σψστεµ⌠ω ογρζεωανια οβιεκτ⌠ω υσ∋υγ πυβλιχζνψχη
ωψκορζψστυϕ&χψχη νοωοχζεσνε, ενεργοοσζχζ)δνε υρζ&δζενια ι τεχηνολογιε.
Ωσπαρχιε υκιερυνκοωανε β)δζιε ρ⌠ωνιε( να ογρανιχζενιε στρατ χιεπ∋α να πρζεσψ∋αχη.
!∀ωζροστυ υδζια∋υ προδυκχϕι ενεργιι ελεκτρψχζνεϕ ζε /ρ⌠δε∋ οδναωιαλνψχη,
ωσπιερανιε προϕεκτ⌠ω ω ζακρεσιε προδυκχϕι ι πρζεσψ∋υ ενεργιι ελεκτρψχζνεϕ ι χιεπλνεϕ ζ
σι∋οωνι ωψκορζψστυϕ&χψχη: βιοµασ), ενεργι) σ∋ονεχζν&, γεοτερµαλν&, ω⌠δ π∋ψν&χψχη.
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!∀Ροζω⌠ϕ ινφραστρυκτυρψ πρζεχιωποωοδζιοωεϕ ι ζαβεζπιεχζενια πρζεδ δεφιχψτεµ ωοδψ.
ωσπιερανε β)δ& πρζεδε ωσζψστκιµ ινωεστψχϕε, κτ⌠ρε µαϕ& να χελυ ζωολνιενιε
σζψβκο∀χι οδπ∋ψωυ ω⌠δ οπαδοωψχη οραζ ζωι)κσζενιε ρετενχψϕνο∀χι ζλεωνι,
υκιερυνκοωανε να ζωι)κσζενιε ζασοβ⌠ω δψσποζψχψϕνψχη ωοδψ, πρζεχιωδζια∋αϕ&χψχη
οδπ∋ψωοωι ω⌠δ ζε ζλεωνι, σζχζεγ⌠λνιε να οβσζαραχη ϕεϕ δεφιχψτυ δλα γοσποδαρκι
ρολνεϕ, ω τψµ βυδοωψ ι µοδερνιζαχϕι ζβιορνικ⌠ω ωιελοζαδανιοωψχη, ο ποϕεµνο∀χι
µνιεϕσζεϕ νι( 10 µλν µ3. Προϕεκτψ β)δ& οβεϕµοωα− µ.ιν.:
!∀ οδτωορζενιε ζδολνο∀χι ρετενχψϕνψχη νατυραλνψχη τερεν⌠ω ζαλεωοωψχη ι
ποδµοκ∋ψχη;
!∀ κονσερωαχϕ) ι οχηρον) οραζ γδζιε µο(λιωε, οδτωορζενιε τερεν⌠ω ποδµοκ∋ψχη
ι ζαλεωοωψχη, ω τψµ µ.ιν. µεανδρ⌠ω ρζεχζνψχη, πονοωνε πο∋&χζενια ρζεκ ζ
ιχη νατυραλνψµι τερεναµι ζαλεωοωψµι, ζαπρζεστανιε µελιοραχϕι, πρζψωρ⌠χενιε
νατυραλνεγο κορψτα ρζεχζνεγο,
!∀Προµοωανιε βιορ⌠(νοροδνο∀χι ι οχηρονψ πρζψροδψ (ω τψµ ΝΑΤΥΡΑ 2000) ωσπιερανε
β)δ& προϕεκτψ ζ ζακρεσυ ζαχηοωανια ρ⌠(νοροδνο∀χι γατυνκοωεϕ, πρζψωραχανια ι
οχηρονψ νατυραλνεγο στανυ σιεδλισκ πρζψροδνιχζψχη, υδρα(νιανια κορψταρζψ
εκολογιχζνψχη δλα ζνοσζενια βαριερ λυβ ογρανιχζε∗ πρζεµιεσζχζανια σι) ζωιερζ&τ οραζ
προϕεκτψ σπρζψϕαϕ&χε κσζτα∋τοωανιυ προεκολογιχζνψχη ποσταω σπο∋εχζνψχη, ω τψµ
βυδοωψ λυβ µοδερνιζαχϕι ινφραστρυκτυρψ ζωι&ζανεϕ ζ υδοστ)πνιανιεµ ι προµοχϕ&
οβσζαρ⌠ω χηρονιονψχη ϕακ ωψζναχζανιε ι υρζ&δζανιε ∀χιε(εκ πρζψροδνιχζο−
εδυκαχψϕνψχη ιτπ.
Γ∋⌠ωνε γρυπψ βενεφιχϕεντ⌠ω οσι πριορψτετοωεϕ:
#∀ ϕεδνοστκι σαµορζ&δυ τερψτοριαλνεγο οραζ ιχη ζωι&ζκι ι στοωαρζψσζενια,
#∀ ϕεδνοστκι οργανιζαχψϕνε ποσιαδαϕ&χε οσοβοωο∀− πραων&,
#∀ αδµινιστραχϕα ρζ&δοωα, ιννε ϕεδνοστκι ζαλιχζανε δο σεκτορα φινανσ⌠ω πυβλιχζνψχη,
ΠΓΛ Λασψ Πα∗στωοωε ι ϕεγο ϕεδνοστκι οργανιζαχψϕνε,
#∀ παρκι κραϕοβραζοωε,
#∀ σπ⌠∋κι ωοδνε,
#∀ οργανιζαχϕε ποζαρζ&δοωε,
#∀ πρζεδσι)βιορστωα.

7.3.2.4. Προγραµ Ροζωοϕυ Οβσζαρ⌠ω Ωιεϕσκιχη (ΠΡΟΩ) να λατα 2007 − 2013
Προγραµ Ροζωοϕυ Οβσζαρ⌠ω Ωιεϕσκιχη (ΠΡΟΩ) ϕεστ δοκυµεντεµ οπεραχψϕνψµ,
οκρε∀λαϕ&χψµ χελε, πριορψτετψ ι ζασαδψ ωσπιερανια ζρ⌠ωνοωα(ονεγο ροζωοϕυ οβσζαρ⌠ω
ωιεϕσκιχη. Προγραµ β)δζιε ρεαλιζοωανψ ω λαταχη 2007−2013 να τερενιε χα∋εγο κραϕυ.
Ποδσταω& ρεαλιζαχϕι ζα∋ο(ε∗ στρατεγιχζνψχη Προγραµυ, οπισανψχη ω Κραϕοωψµ Πλανιε
Στρατεγιχζνψµ Ροζωοϕυ Οβσζαρ⌠ω Ωιεϕσκιχη να λατα 2007−2013, β)δ& δζια∋ανια να ρζεχζ
ροζωοϕυ οβσζαρ⌠ω ωιεϕσκιχη ω ραµαχη χζτερεχη οσι πριορψτετοωψχη:
Ο∀ 1: Ποπραωα κονκυρενχψϕνο∀χι σεκτορα ρολνεγο ι λε∀νεγο,
Ο∀ 2: Ποπραωα ∀ροδοωισκα νατυραλνεγο ι οβσζαρ⌠ω ωιεϕσκιχη,
Ο∀ 3: ϑακο∀− (ψχια να οβσζαραχη ωιεϕσκιχη ι ρ⌠(νιχοωανιε γοσποδαρκι ωιεϕσκιεϕ,
Ο∀ 4: Λεαδερ.
Ωσζψστκιε τε δζια∋ανια β)δ& ωσπ⌠∋φινανσοωανε ζ Ευροπεϕσκιεγο Φυνδυσζυ Ρολνεγο να
Ρζεχζ Ροζωοϕυ Οβσζαρ⌠ω Ωιεϕσκιχη οραζ ζε ∀ροδκ⌠ω κραϕοωψχη πρζεζναχζονψχη να τεν χελ
ω υσταωιε βυδ(ετοωεϕ.
Φυνδυσζε ζωι&ζανε ζ οχηρον& ∀ροδοωισκα β)δζιε µο(να ποζψσκα−
ω ραµαχη
ναστ)πυϕ&χψχη δζια∋α∗ ΠΡΟΩ:
1) Ο∀ 1:
∆ζια∋ανιε 121 − Μοδερνιζαχϕα γοσποδαρστω ρολνψχη
∆ζια∋ανιε µα µ.ιν. να χελυ ζηαρµονιζοωανιε ωαρυνκ⌠ω προδυκχϕι ρολνεϕ ζ ωψµογαµι
δοτψχζ&χψµι οχηρονψ ∀ροδοωισκα νατυραλνεγο. Ποµοχ ϕεστ υδζιελανα να ινωεστψχϕε δοτψχζ&χε
µοδερνιζαχϕι λυβ ροζωοϕυ πιερωοτνεϕ προδυκχϕι ρο∀λιννεϕ λυβ ζωιερζ)χεϕ, ζ ωψ∋&χζενιεµ
προδυκχϕι λε∀νεϕ ι ρψβνεϕ. Οπεραχϕε µογ& δοτψχζψ− προδυκχϕι προδυκτ⌠ω (ψωνο∀χιοωψχη ϕακ ι
νιε(ψωνο∀χιοωψχη (ω τψµ προδυκτ⌠ω ρολνψχη ωψκορζψστψωανψχη δο προδυκχϕι ενεργιι
οδναωιαλνεϕ). Ω ζακρεσ οπεραχϕι µογ& ωχηοδζι− ινωεστψχϕε ζωι&ζανε ζ ωψτωαρζανιεµ ι
ωψκορζψστψωανιεµ ενεργιι ζε /ρ⌠δε∋ οδναωιαλνψχη να ποτρζεβψ προωαδζενια προδυκχϕι ρολνεϕ.
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∆οτοωανιυ ποδλεγαϕ& µ.ιν. ωψδατκι να:
#∀ βυδοω) λυβ ρεµοντ πο∋&χζονψ ζ µοδερνιζαχϕ& βυδψνκ⌠ω λυβ βυδοωλι,
#∀ ζακυπ λυβ ινσταλαχϕ) µασζψν, υρζ&δζε∗, ω τψµ σπρζ)τυ κοµπυτεροωεγο,
#∀ ζακυπ, ινσταλαχϕ) λυβ βυδοω) ελεµεντ⌠ω ινφραστρυκτυρψ τεχηνιχζνεϕ ωπ∋ψωαϕ&χψχη
βεζπο∀ρεδνιο να ωαρυνκι προωαδζενια δζια∋αλνο∀χι ρολνιχζεϕ.
Βενεφιχϕεντεµ ποµοχψ ϕεστ οσοβα φιζψχζνα, οσοβα πραωνα, σπ⌠∋κα οσοβοωα, προωαδζ&χα
δζια∋αλνο∀− ρολνιχζ& ω ζακρεσιε προδυκχϕι ρο∀λιννεϕ λυβ ζωιερζ)χεϕ.
Ω πιερωσζψµ οκρεσιε ωδρα(ανια Προγραµυ, χελεµ υ∋ατωιενια δοστ)πυ δο ∀ροδκ⌠ω
πυβλιχζνψχη ποδµιοτοµ, κτ⌠ρε δοτψχηχζασ νιε οτρζψµα∋ψ ωσπαρχια, ογρανιχζα µο(λιωο∀−
κορζψστανια ζ ποµοχψ βενεφιχϕεντοµ δζια∋ανια Ινωεστψχϕε ω γοσποδαρστωαχη ρολνψχη
Σεκτοροωεγο Προγραµυ Οπεραχψϕνεγο Ρεστρυκτυρψζαχϕα ι µοδερνιζαχϕα σεκτορα
(ψωνο∀χιοωεγο οραζ ροζω⌠ϕ οβσζαρ⌠ω ωιεϕσκιχη, 2004−2006.
Σζχζεγ⌠∋οωε ζασαδψ ω τψµ ζακρεσιε οκρε∀λονε σ& ω πρζεπισαχη κραϕοωψχη.
Ποµοχ µα φορµ) ρεφυνδαχϕι χζ)∀χι κοσζτ⌠ω κωαλιφικοωαλνψχη οπεραχϕι (χζ)∀χι
πονιεσιονψχη κοσζτ⌠ω ρεαλιζαχϕι ινωεστψχϕι). Μακσψµαλνα ωψσοκο∀− ποµοχψ υδζιελονεϕ
ϕεδνεµυ βενεφιχϕεντοωι ι να ϕεδνο γοσποδαρστωο ρολνε ω ραµαχη δζια∋ανια, ω οκρεσιε
ρεαλιζαχϕι ΠΡΟΩ, νιε µο(ε πρζεκροχζψ− 300 000 ζ∋ (76 848,2 ευρο). Ρ⌠ωνοωαρτο∀− κωοτψ
ωψρα(ονα ω ευρο µα χηαρακτερ ινδψκατψωνψ.
∆ο ρεαλιζαχϕι µογ& βψ− πρζψϕ)τε οπεραχϕε, κτ⌠ρψχη ωψσοκο∀− κοσζτ⌠ω κωαλιφικοωανψχη
β)δζιε ωψνοσι∋α ποωψ(εϕ 20 τψσ. ζ∋. Ογρανιχζενιε το νιε δοτψχζψ οπεραχϕι οβεϕµυϕ&χψχη
ωψ∋&χζνιε ωψποσα(ενιε γοσποδαρστωα ρολνεγο ω υρζ&δζενια δο σκ∋αδοωανια ναωοζ⌠ω
νατυραλνψχη λυβ προϕεκτ⌠ω ζωι&ζανψχη ζ δοστοσοωανιεµ δο νορµ ωσπ⌠λνοτοωψχη.
Ποζιοµ ποµοχψ ωψνοσι µακσψµαλνιε:
#∀ 40% κοσζτ⌠ω ινωεστψχϕι κωαλιφικυϕ&χεϕ σι) δο οβϕ)χια ποµοχ&;
#∀ 50% κοσζτ⌠ω ινωεστψχϕι κωαλιφικυϕ&χεϕ σι) δο οβϕ)χια ποµοχ&, ρεαλιζοωανεϕ πρζεζ οσοβ)
φιζψχζν&, κτ⌠ρα ω δνιυ ζ∋ο(ενια ωνιοσκυ ο ποµοχ νιε υκο∗χζψ∋α 40 ροκυ (ψχια;
#∀ 50% κοσζτ⌠ω ινωεστψχϕι κωαλιφικυϕ&χεϕ σι) δο οβϕ)χια ποµοχ&, ρεαλιζοωανεϕ να οβσζαραχη
γ⌠ρσκιχη, ιννψχη οβσζαραχη ο νιεκορζψστνψχη ωαρυνκαχη γοσποδαροωανια, οβσζαραχη
ρολνψχη οβϕ)τψχη σιεχι& ΝΑΤΥΡΑ 2000 λυβ οβσζαραχη, να κτ⌠ρψχη οβοωι&ζυϕ&
ογρανιχζενια ω ζωι&ζκυ ζ ωδρα(ανιεµ Ραµοωεϕ ∆ψρεκτψωψ Ωοδνεϕ;
#∀ 60% κοσζτ⌠ω ινωεστψχϕι κωαλιφικυϕ&χεϕ σι) δο οβϕ)χια ποµοχ&, ρεαλιζοωανεϕ πρζεζ οσοβ)
φιζψχζν&, κτ⌠ρα ω δνιυ ζ∋ο(ενια ωνιοσκυ ο ποµοχ νιε υκο∗χζψ∋α 40 ροκυ (ψχια, να
οβσζαραχη γ⌠ρσκιχη, ιννψχη οβσζαραχη ο νιεκορζψστνψχη ωαρυνκαχη γοσποδαροωανια,
οβσζαραχη ρολνψχη οβϕ)τψχη σιεχι& ΝΑΤΥΡΑ 2000 λυβ οβσζαραχη, να κτ⌠ρψχη οβοωι&ζυϕ&
ογρανιχζενια ω ζωι&ζκυ ζ ωδρα(ανιεµ Ραµοωεϕ ∆ψρεκτψωψ Ωοδνεϕ;
#∀ 75% κοσζτ⌠ω ινωεστψχϕι κωαλιφικυϕ&χεϕ σι) δο οβϕ)χια ποµοχ&, ρεαλιζοωανεϕ ω ζωι&ζκυ ζ
ωπροωαδζενιεµ ω (ψχιε ∆ψρεκτψωψ Αζοτανοωεϕ  δοτψχζψ υµ⌠ω ζαωαρτψχη δο δνια 30
κωιετνια 2008 ρ.
∆ζια∋ανιε

125

−

Ποπραωιανιε ι ροζωιϕανιε ινφραστρυκτυρψ ζωι∀ζανεϕ ζ ροζωοϕεµ
ι δοστοσοωανιεµ ρολνιχτωα ι λε#νιχτωα
Σχηεµατ ΙΙ  Γοσποδαροωανιε ρολνιχζψµι ζασοβαµι ωοδνψµι
Χελεµ Σχηεµατυ ΙΙ ϕεστ ποπραωα ϕακο∀χι γλεβ ποπρζεζ ρεγυλαχϕ) στοσυνκ⌠ω ωοδνψχη,
ζωι)κσζενιε ρετενχϕι ωοδνεϕ ι ποπραωα οχηρονψ υ(ψτκ⌠ω ρολνψχη πρζεδ ποωοδζιαµι.
Ποµοχ υδζιελανα ω ραµαχη τεγο σχηεµατυ δοτψχζψ ρεαλιζαχϕι προϕεκτ⌠ω ζ ζακρεσυ
µελιοραχϕι ωοδνψχη, α τακ(ε προϕεκτ⌠ω ζωι&ζανψχη ζ κσζτα∋τοωανιεµ πρζεκροϕυ ποδ∋υ(νεγο ι
ποπρζεχζνεγο οραζ υκ∋αδυ ποζιοµεγο κορψτα χιεκυ νατυραλνεγο, ποδ ωαρυνκιεµ, (ε σ∋υ(&
ονε ρεγυλαχϕι στοσυνκ⌠ω ωοδνψχη ω γλεβιε, υ∋ατωιενιυ ϕεϕ υπραωψ οραζ οχηρονιε
πρζεχιωποωοδζιοωεϕ υ(ψτκ⌠ω ρολνψχη, ω τψµ ω σζχζεγ⌠λνο∀χι:
#∀ βυδοωα λυβ ρεµοντ υρζ&δζε∗ µελιοραχϕι ωοδνψχη σ∋υ(&χψχη δο ρετενχϕονοωανια ι
ρεγυλαχϕι ποζιοµυ ω⌠δ, νπ. ϕαζ⌠ω, ζασταωεκ, ζβιορνικ⌠ω ωοδνψχη, στοπνι ωοδνψχη ιτπ.,
#∀ βυδοωα λυβ ρεµοντ σψστεµ⌠ω ναωοδνιε∗ γραωιταχψϕνψχη,
#∀ ρεµοντ ιστνιεϕ&χψχη υρζ&δζε∗ µελιοραχϕι ωοδνψχη ω χελυ δοστοσοωανια ιχη δο ναωοδνιε∗
γραωιταχψϕνψχη,
#∀ βυδοωα λυβ ρεµοντ υρζ&δζε∗ δοπροωαδζαϕ&χψχη ι οδπροωαδζαϕ&χψχη ωοδ) ω ραµαχη
σψστεµ⌠ω υρζ&δζε∗ µελιοραχϕι ωοδνψχη,
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προϕεκτψ σ∋υ(&χε ποπραωιε ωαρυνκ⌠ω κορζψστανια ζ ω⌠δ δλα ποτρζεβ ρολνιχτωα,
προϕεκτψ ζ ζακρεσυ ποπραωψ οχηρονψ πρζεχιωποωοδζιοωεϕ υ(ψτκ⌠ω ρολνψχη.
Ζακρεσ δζια∋ανια οβεϕµυϕε:
#∀ οπραχοωανιε δοκυµενταχϕι τεχηνιχζνεϕ προϕεκτ⌠ω;
#∀ κοσζτψ ροβ⌠τ βυδοωλανο−µοντα(οωψχη ζ ζακρεσυ µελιοραχϕι ωοδνψχη, ω τψµ
δοτψχζ&χψχη ρετενχϕι ωοδνεϕ, ω σζχζεγ⌠λνο∀χι βυδοωψ ι µοδερνιζαχϕι σζτυχζνψχη
ζβιορνικ⌠ω ωοδνψχη, βυδοωλι πι)τρζ&χψχη οραζ υρζ&δζε∗ δο ναωοδνιε∗
γραωιταχψϕνψχη ι χι∀νιενιοωψχη;
#∀ κοσζτψ ωψκυπυ γρυντυ ποδ ινωεστψχϕε (κοσζτψ τε νιε µογ& στανοωι− ωι)χεϕ νι( 10%
χα∋κοωιτψχη κοσζτ⌠ω κωαλιφικοωαλνψχη προϕεκτυ).
Βενεφιχϕεντεµ Σχηεµατυ ΙΙ ϕεστ Ωοϕεω⌠δζκι Ζαρζ&δ Μελιοραχϕι ι Υρζ&δζε∗ Ωοδνψχη.
Ποζιοµ ποµοχψ ωψνοσι µακσψµαλνιε 100% κοσζτ⌠ω κωαλιφικοωαλνψχη ινωεστψχϕι.
#∀
#∀

2) Ο∀ 2:
∆ζια∋ανιε 214  Προγραµ ρολνο#ροδοωισκοωψ
Ρεαλιζαχϕα προγραµυ ρολνο∀ροδοωισκοωεγο µα πρζψχζψνι− σι) δο ζρ⌠ωνοωα(ονεγο
ροζωοϕυ οβσζαρ⌠ω ωιεϕσκιχη ι ζαχηοωανια ρ⌠(νοροδνο∀χι βιολογιχζνεϕ να τψχη τερεναχη.
Γ∋⌠ωνψµ ζα∋ο(ενιεµ προγραµυ ϕεστ προµοωανιε προδυκχϕι ρολνεϕ οπαρτεϕ µα µετοδαχη
ζγοδνψχη ζ ωψµογαµι οχηρονψ ∀ροδοωισκα ι πρζψροδψ.
Χελεµ δζια∋ανια ϕεστ ποπραωα ∀ροδοωισκα πρζψροδνιχζεγο ι οβσζαρ⌠ω ωιεϕσκιχη, ω
σζχζεγ⌠λνο∀χι:
#∀ πρζψωραχανιε ωαλορ⌠ω λυβ υτρζψµανιε στανυ χεννψχη σιεδλισκ υ(ψτκοωανψχη ρολνιχζο
οραζ ζαχηοωανιε ρ⌠(νοροδνο∀χι βιολογιχζνεϕ να οβσζαραχη ωιεϕσκιχη;
#∀ προµοωανιε ζρ⌠ωνοωα(ονεγο σψστεµυ γοσποδαροωανια;
#∀ οδποωιεδνιε υ(ψτκοωανιε γλεβ ι οχηρονα ω⌠δ;
#∀ οχηρονα ζαγρο(ονψχη λοκαλνψχη ρασ ζωιερζ&τ γοσποδαρσκιχη ι λοκαλνψχη οδµιαν ρο∀λιν
υπραωνψχη.
∆ζια∋ανιε οβεϕµυϕε 9 πακιετ⌠ω ρολνο∀ροδοωισκοωψχη:
Πακιετ 1. Ρολνιχτωο ζρ⌠ωνοωα(ονε
Πακιετ 2. Ρολνιχτωο εκολογιχζνε
Πακιετ 3. Εκστενσψωνε τρωα∋ε υ(ψτκι ζιελονε
Πακιετ 4. Οχηρονα ζαγρο(ονψχη γατυνκ⌠ω πτακ⌠ω ι σιεδλισκ πρζψροδνιχζψχη ποζα οβσζαραµι
Νατυρα 2000
Πακιετ 5. Οχηρονα ζαγρο(ονψχη γατυνκ⌠ω πτακ⌠ω ι σιεδλισκ πρζψροδνιχζψχη να οβσζαραχη
Νατυρα 2000
Πακιετ 6. Ζαχηοωανιε ζαγρο(ονψχη ζασοβ⌠ω γενετψχζνψχη ρο∀λιν ω ρολνιχτωιε
Πακιετ 7. Ζαχηοωανιε ζαγρο(ονψχη ζασοβ⌠ω γενετψχζνψχη ζωιερζ&τ ω ρολνιχτωιε
Πακιετ 8. Οχηρονα γλεβ ι ω⌠δ
Πακιετ 9. Στρεφψ βυφοροωε.
Π∋ατνο∀− ρολνο∀ροδοωισκοωα ωψπ∋αχανα ϕεστ ω φορµιε ζρψχζα∋τοωανεϕ ι στανοωι
ρεκοµπενσατ) υτραχονεγο δοχηοδυ, δοδατκοωψχη πονιεσιονψχη κοσζτ⌠ω οραζ πονοσζονψχη
κοσζτ⌠ω τρανσακχψϕνψχη. Π∋ατνο∀χι ρολνο∀ροδοωισκοωε σ& πρζψζναωανε ρολνικοµ, κτ⌠ρζψ
δοβροωολνιε πρζψϕµυϕ& να σιεβιε ζοβοωι&ζανια ρολνο∀ροδοωισκοωε.
Π∋ατνο∀− ρολνο∀ροδοωισκοωα ϕεστ ποµοχ& ωιελολετνι&, ωψπ∋αχαν& χοροχζνιε, πο
ωψκονανιυ οκρε∀λονεγο ζεσταωυ ζαδα∗ ω ραµαχη δανεγο ωαριαντυ.
Βενεφιχϕεντεµ δζια∋ανια ϕεστ ρολνικ.
∆ζια∋ανιε 221, 223  Ζαλεσιανιε γρυντ⌠ω ρολνψχη οραζ ζαλεσιανιε γρυντ⌠ω ιννψχη νι% ρολνε
Χελε ∆ζια∋ανια:
− ποωι)κσζενιε οβσζαρ⌠ω λε∀νψχη ποπρζεζ ζαλεσιανιε υ(ψτκ⌠ω ρολνψχη ο νισκιεϕ
πρζψδατνο∀χι δλα ρολνιχτωα;
− υτρζψµανιε ι ωζµοχνιενιε εκολογιχζνεϕ σταβιλνο∀χι οβσζαρ⌠ω λε∀νψχη ποπρζεζ
ζµνιεϕσζενιε φραγµενταχϕι κοµπλεκσ⌠ω λε∀νψχη ι τωορζενιε κορψταρζψ
εκολογιχζνψχη;
− ζωι)κσζενιε υδζια∋υ λασ⌠ω ω γλοβαλνψµ βιλανσιε ω)γλα οραζ ογρανιχζενιυ ζµιαν
κλιµατυ.
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∆ζια∋ανιε οβεϕµυϕε ναστ)πυϕ&χε φορµψ ποµοχψ:
− ωσπαρχιε να ζαλεσιενιε, κτ⌠ρα ποκρψωα κοσζτψ ζα∋ο(ενια υπραωψ ζγοδνιε ζ
ζασαδαµι οβοωι&ζυϕ&χψµι ω κραϕοωψχη πρζεπισαχη ο λασαχη (Ζασαδψ Ηοδοωλι Λασυ)
οραζ ϕε∀λι ϕεστ το υζασαδνιονε − οχηρονψ πρζεδ ζωιερζψν& ποπρζεζ γροδζενιε
υπραωψ,
− πρεµι) πιελ)γναχψϕν& ζα υτρζψµανιε νοωεϕ υπραωψ λε∀νεϕ οραζ ζα οχηρον)
ινδψωιδυαλν& σαδζονεκ δρζεω πρζεδ ζωιερζψν&,
− πρεµι) ζαλεσιενιοω&, στανοωι&χ& εκωιωαλεντ ζα ωψ∋&χζενιε γρυντυ ζ υπραω ρολνψχη.
Ωσπαρχιε να ζαλεσιενιε πολεγα να δοφινανσοωανιυ κοσζτ⌠ω ζα∋ο(ενια υπραωψ, ωψκονανια
ποπραωεκ ω 2 ροκυ ι ζαβεζπιεχζενια πρζεδ ζωιερζψν&. Ωσπαρχιε το µα ποστα− ζρψχζα∋τοωανεϕ
π∋ατνο∀χι ω πρζελιχζενιυ να 1 ηεκταρ ζαλεσιανψχη γρυντ⌠ω. Ωσπαρχιε β)δζιε ωψπ∋αχανε
ϕεδνοραζοωο πο ζα∋ο(ενιυ υπραωψ.
Πρεµια πιελ)γναχψϕνα στανοωι ζρψχζα∋τοωαν& π∋ατνο∀− ω πρζελιχζενιυ να 1 ηεκταρ
ζαλεσιονψχη γρυντ⌠ω, ωψπ∋αχαν& χο ροκυ, πρζεζ 5 λατ οδ ζα∋ο(ενια υπραωψ, κτ⌠ρα υωζγλ)δνια
κοσζτψ πραχ πιελ)γναχψϕνψχη (ζωαλχζανιε χηωαστ⌠ω ι πατογεν⌠ω), οχηρον) ινδψωιδυαλν&
χεννψχη δρζεω οραζ ωχζεσνε χζψσζχζενιε.
Πρεµια ζαλεσιενιοωα στανοωι ζρψχζα∋τοωαν! π∋ατνο∀− ω πρζελιχζενιυ να 1 ηεκταρ
ζαλεσιονψχη γρυντ⌠ω, ωψνικαϕ&χ& ζ υτραχονψχη δοχηοδ⌠ω ζ τψτυ∋υ πρζεκσζτα∋χενια γρυντ⌠ω
ρολνψχη να γρυντψ λε∀νε ι ϕεστ ωψπ∋αχανα χο ροκυ, πρζεζ 15 λατ οδ ζα∋ο(ενια υπραωψ λε∀νεϕ.
Βενεφιχϕεντεµ ∆ζια∋ανια ϕεστ ρολνικ − ω∋α∀χιχιελ γρυντ⌠ω ρολνψχη οραζ γρυντ⌠ω ιννψχη νι(
ρολνε, ζ ωψ∋&χζενιεµ ϕεδνοστεκ οργανιζαχψϕνψχη νιεποσιαδαϕ&χψχη οσοβοωο∀χι πραωνεϕ
ρεπρεζεντυϕ&χψχη Σκαρβ Πα∗στωα ω ζακρεσιε ζαρζ&δζανια µιενιεµ στανοωι&χψµ ω∋ασνο∀−
Σκαρβυ Πα∗στωα.
∆ζια∋ανιε 226  Οδτωαρζανιε ποτενχϕα&υ προδυκχϕι λε#νεϕ ζνισζχζονεγο πρζεζ καταστροφψ οραζ/
ωπροωαδζανιε ινστρυµεντ⌠ω ζαποβιεγαωχζψχη
Χελεµ ∆ζια∋ανια ϕεστ πρζψωρ⌠χενιε λασοµ ζνισζχζονψµ ω ωψνικυ καταστροφ νατυραλνψχη ι
κλ)σκ (ψωιο∋οωψχη ιχη ποτενχϕα∋υ βιολογιχζνεγο οραζ ποτρζεβα οχηρονψ πρεωενχψϕνεϕ λασ⌠ω
ζαγρο(ονψχη πο(αραµι.
Ω ραµαχη δζια∋ανια µογ& βψ− ωσπιερανε προϕεκτψ ζωι&ζανε ζ:
− πρζψγοτοωανιεµ λε∀νεγο µατερια∋υ ροζµνο(ενιοωεγο να ποτρζεβψ οδβυδοωψ
υσζκοδζονψχη λασ⌠ω;
− υπορζ&δκοωανιεµ υσζκοδζονεϕ ποωιερζχηνι λε∀νεϕ;
− οδνοωιενιεµ λασυ ωραζ ζ πιελ)γναχϕ& ι οχηρον& ζα∋ο(ονψχη υπραω;
− πιελ)γναχϕ& ι οχηρον& υσζκοδζονψχη δρζεωοσταν⌠ω οραζ χεννψχη οβιεκτ⌠ω
πρζψροδνιχζψχη;
− υδοστ)πνιανιεµ τερεν⌠ω λε∀νψχη δλα ωψπε∋νιανια φυνκχϕι σπο∋εχζνψχη λασυ;
− ωζµοχνιενιεµ σψστεµυ οχηρονψ πρζεχιωπο(αροωεϕ.
∆ζια∋ανιε ρεαλιζοωανε β)δζιε ω ραµαχη δω⌠χη σχηεµατ⌠ω:
Σχηεµατ Ι  Ωσπαρχιε δλα οβσζαρ⌠ω, να κτ⌠ρψχη ναστ&πι∋α καταστροφα νατυραλνα λυβ κλ)σκα
(ψωιο∋οωα.
Σχηεµατ ΙΙ  Ωπροωαδζενιε ελεµεντ⌠ω ζαποβιεγαωχζψχη να τερεναχη ζαλιχζονψχη δο
δω⌠χη ναϕωψ(σζψχη κατεγοριι ζαγρο(ενια πο(αροωεγο.
Ποµοχ υδζιελανα ω ραµαχη ποωψ(σζεγο δζια∋ανια δοστ)πνα β)δζιε, ω πρζψπαδκυ
ωψστ&πιενια νατυραλνεϕ καταστροφψ λυβ πο(αρυ να οβσζαραχη λε∀νψχη χα∋εϕ Ρζεχζψποσπολιτεϕ
Πολσκιεϕ, βεζ ωζγλ)δυ να φορµ) ω∋ασνο∀χι.
Βενεφιχϕεντεµ σ& ϕεδνοστκι οργανιζαχψϕνε νιεποσιαδαϕ&χε οσοβοωο∀χι πραωνεϕ 
Ναδλε∀νιχτωα Πα∗στωοωεγο Γοσποδαρστωα Λε∀νεγο Λασψ Πα∗στωοωε.
Ποµοχ υδζιελανα ϕεστ να µοχψ υµοωψ ι πολεγα να ρεφινανσοωανιυ πονιεσιονψχη κοσζτ⌠ω.
3) Ο∀ 3:
∆ζια∋ανιε 321 − Ποδσταωοωε υσ&υγι δλα γοσποδαρκι ι λυδνο#χι ωιεϕσκιεϕ
Ποµοχψ υδζιελα σι) να ρεαλιζαχϕ) προϕεκτ⌠ω ω ζακρεσιε:
α) γοσποδαρκι ωοδνο−∀χιεκοωεϕ ω σζχζεγ⌠λνο∀χι:
#∀ ζαοπατρζενια ω ωοδ),
83

Προγραµ Οχηρονψ !ροδοωισκα δλα µιαστα ι γµινψ Κοωαλεωο Ποµορσκιε

#∀ οδπροωαδζανια ι οχζψσζχζανια ∀χιεκ⌠ω, ω τψµ σψστεµ⌠ω καναλιζαχϕι σιεχιοωεϕ λυβ
καναλιζαχϕι ζαγροδοωεϕ,
β) τωορζενια σψστεµυ ζβιορυ, σεγρεγαχϕι, ωψωοζυ οδπαδ⌠ω κοµυναλνψχη;
χ) ωψτωαρζανια λυβ δψστρψβυχϕι ενεργιι ζε /ρ⌠δε∋ οδναωιαλνψχη, ω σζχζεγ⌠λνο∀χι ωιατρυ,
ωοδψ, ενεργιι γεοτερµαλνεϕ, σ∋ο∗χα, βιογαζυ αλβο βιοµασψ.
Ζακρεσ ποµοχψ οβεϕµυϕε κοσζτψ ινωεστψχψϕνε, ω σζχζεγ⌠λνο∀χι: ζακυπ µατερια∋⌠ω ι
ωψκονανιε πραχ βυδοωλανο  µοντα(οωψχη, ζακυπ νιεζβ)δνεγο ωψποσα(ενια.
Βενεφιχϕεντεµ ϕεστ γµινα λυβ ϕεδνοστκα οργανιζαχψϕνα, δλα κτ⌠ρεϕ οργανιζατορεµ ϕεστ
ϕεδνοστκα σαµορζ&δυ τερψτοριαλνεγο ωψκονυϕ&χα ζαδανια οκρε∀λονε ω ζακρεσιε ποµοχψ.
Ποµοχ µο(ε βψ− πρζψζνανα να:
α) προϕεκτ ρεαλιζοωανψ ω µιεϕσχοωο∀χι ναλε(&χεϕ δο:
0 γµινψ ωιεϕσκιεϕ λυβ
0 γµινψ µιεϕσκο−ωιεϕσκιεϕ, ζ ωψ∋&χζενιεµ µιαστ λιχζ&χψχη ποωψ(εϕ 5 τψσ. µιεσζκα∗χ⌠ω,
λυβ
0 γµινψ µιεϕσκιεϕ, ζ ωψ∋&χζενιεµ µιεϕσχοωο∀χι λιχζ&χψχη ποωψ(εϕ 5 τψσ.
β) προϕεκτ σπε∋νιαϕ&χψ ωψµαγανια ωψνικαϕ&χε ζ οβοωι&ζυϕ&χψχη πρζεπισ⌠ω πραωα, κτ⌠ρε
µαϕ& ζαστοσοωανιε δο τεγο προϕεκτυ.
Ποµοχ µα φορµ) ζωροτυ χζ)∀χι κοσζτ⌠ω κωαλιφικοωαλνψχη προϕεκτυ  µαξ. 75 % κοσζτ⌠ω
κωαλιφικοωαλνψχη ινωεστψχϕι. Ωψµαγανψ κραϕοωψ ωκ∋αδ ∀ροδκ⌠ω πυβλιχζνψχη, ω ωψσοκο∀χι χο
ναϕµνιεϕ 25% κοσζτ⌠ω κωαλιφικοωαλνψχη προϕεκτυ ποχηοδζι ζε ∀ροδκ⌠ω ω∋ασνψχη.

7.3.2.5. Φυνδυσζ ΛΙΦΕ+
ΛΙΦΕ+ ϕεστ ϕεδψνψµ ινστρυµεντεµ φινανσοωψµ Υνιι Ευροπεϕσκιεϕ κονχεντρυϕ&χψµ σι)
ωψ∋&χζνιε να ωσπ⌠∋φινανσοωανιυ προϕεκτ⌠ω ω δζιεδζινιε οχηρονψ ∀ροδοωισκα. ϑεγο γ∋⌠ωνψµ
χελεµ ϕεστ ωσπιερανιε προχεσυ ωδρα(ανια ωσπ⌠λνοτοωεγο πραωα οχηρονψ ∀ροδοωισκα,
ρεαλιζαχϕα πολιτψκι οχηρονψ ∀ροδοωισκα οραζ ιδεντψφικαχϕα ι προµοχϕα νοωψχη ροζωι&ζα∗ δλα
προβλεµ⌠ω δοτψχζ&χψχη οχηρονψ πρζψροδψ.
ΛΙΦΕ+ σκ∋αδα σι) ζ τρζεχη κοµπονεντ⌠ω, ω ραµαχη κτ⌠ρψχη ωσπ⌠∋φινανσοωανε σ&
προϕεκτψ ω ζακρεσιε:
− ωδρα(ανια δψρεκτψωψ Πτασιεϕ ι δψρεκτψωψ Σιεδλισκοωεϕ, ω τψµ οχηρονψ
πριορψτετοωψχη σιεδλισκ ι γατυνκ⌠ω;
− οχηρονψ ∀ροδοωισκα, ζαποβιεγανια ζµιανοµ κλιµατψχζνψµ, ιννοωαχψϕνψχη
ροζωι&ζα∗ ω δζιεδζινιε οχηρονψ ζδροωια ι πολεπσζανια ϕακο∀χι (ψχια οραζ ωδρα(ανια
πολιτψκι ζρ⌠ωνοωα(ονεγο ωψκορζψστανια ζασοβ⌠ω νατυραλνψχη ι γοσποδαρκι
οδπαδαµι;
− δζια∋α∗ ινφορµαχψϕνψχη ι κοµυνικαχψϕνψχη, καµπανιι να ρζεχζ ζωι)κσζανια
∀ωιαδοµο∀χι εκολογιχζνεϕ ω σπο∋εχζε∗στωιε, ω τψµ καµπανιε να τεµατ
ζαποβιεγανια πο(αροµ λασ⌠ω οραζ ωψµιανψ ναϕλεπσζψχη δο∀ωιαδχζε∗ ι πρακτψκ.
Προγραµ ΛΙΦΕ+ ποδζιελονψ ϕεστ να τρζψ κοµπονεντψ τεµατψχζνε:
− Πρζψροδα ι ρ⌠(νοροδνο∀− βιολογιχζνα
− Πολιτψκα ι ζαρζ&δζανιε ω ζακρεσιε ∀ροδοωισκα
− Ινφορµαχϕα ι κοµυνικαχϕα.
Προγραµ ΛΙΦΕ+ ζαπεωνια ωσπαρχιε φινανσοωε ω ∀ρεδνιεϕ ωψσοκο∀χι 50% ωαρτο∀χι
προϕεκτυ. Ναβ⌠ρ ωνιοσκ⌠ω ογ∋ασζανψ ϕεστ ραζ δο ροκυ πρζεζ Κοµισϕ) Ευροπεϕσκ&.
7.3.3. Ινστψτυχϕε ι προγραµψ ποµοχοωε
7.3.3.1.

Νορωεσκι Μεχηανιζµ Φινανσοωψ ι Μεχηανιζµ Φινανσοωψ
Ευροπεϕσκιεγο Οβσζαρυ Γοσποδαρχζεγο (ΝΜΦ ι ΜΦ ΕΟΓ)
Ρζ&δ Πολσκι ω πα/δζιερνικυ 2004 ρ. ποδπισα∋ δωιε υµοωψ, κτ⌠ρε υµο(λιωιαϕ& κορζψστανιε
ζ δοδατκοωψχη, οβοκ φυνδυσζψ στρυκτυραλνψχη ι Φυνδυσζυ Σπ⌠ϕνο∀χι Υνιι Ευροπεϕσκιεϕ, /ρ⌠δε∋
βεζζωροτνεϕ ποµοχψ ζαγρανιχζνεϕ. ∆αρχζψ∗χαµι σ& 3 κραϕε ΕΦΤΑ (Ευροπεϕσκιεγο
Στοωαρζψσζενια Ωολνεγο Ηανδλυ): Νορωεγια, Ισλανδια ι Λιχητενστειν.
Ποµοχ ζοστανιε υδζιελονα ω ραµαχη δω⌠χη ινστρυµεντ⌠ω φινανσοωψχη: Νορωεσκιεγο
Μεχηανιζµυ Φινανσοωεγο ι Μεχηανιζµυ Φινανσοωεγο Ευροπεϕσκιεγο Οβσζαρυ
Γοσποδαρχζεγο (ΕΟΓ). Πρζψζνανα Πολσχε κωοτα ω ωψσοκο∀χι 533,51 µλν ευρο β)δζιε
84

Προγραµ Οχηρονψ !ροδοωισκα δλα µιαστα ι γµινψ Κοωαλεωο Ποµορσκιε

ωψκορζψστψωανα ω λαταχη 2004−2009, πρζψ χζψµ οστατνι ναβ⌠ρ ωνιοσκ⌠ω απλικαχψϕνψχη
ζοστανιε ογ∋οσζονψ ω 2008 ροκυ.
%ροδκι β)δ& δοστ)πνε να ρεαλιζαχϕ) προϕεκτ⌠ω ω ραµαχη 10 πριορψτετ⌠ω, ω τψµ να 3
πριορψτετψ δοτψχζ&χε οβσζαρυ οχηρονψ ∀ροδοωισκα:
!∀ Οχηρονα ∀ροδοωισκα, ω τψµ ∀ροδοωισκα λυδζκιεγο, ποπρζεζ µι)δζψ ιννψµι ρεδυκχϕ)
ζανιεχζψσζχζε∗ ι προµοωανιε οδναωιαλνψχη /ρ⌠δε∋ ενεργιι,
!∀ Προµοωανιε ζρ⌠ωνοωα(ονεγο ροζωοϕυ ποπρζεζ λεπσζε ωψκορζψστανιε ι
ζαρζ&δζανιε ζασοβαµι,
!∀ Οχηρονα ∀ροδοωισκα, ζ υωζγλ)δνιενιεµ αδµινιστραχψϕνψχη ζδολνο∀χι ωπροωαδζανια
ω (ψχιε οδποωιεδνιχη πρζεπισ⌠ω ΥΕ ιστοτνψχη δλα ρεαλιζαχϕι προϕεκτ⌠ω
ινωεστψχψϕνψχη.
Ζγοδνιε ζ Ζασαδαµι ι Προχεδυραµι Ωδρα(ανια Μεχηανιζµυ Φινανσοωεγο ΕΟΓ οραζ
Ζασαδαµι ι Προχεδυραµι Ωδρα(ανια Νορωεσκιεγο Μεχηανιζµυ Φινανσοωεγο ο ∀ροδκι
φινανσοωε µογ& υβιεγα− σι) ωσζψστκιε σεκτοροωε ινστψτυχϕε πυβλιχζνε ι πρψωατνε, ϕακ ρ⌠ωνιε(
οργανιζαχϕε ποζαρζ&δοωε στανοωι&χε οσοβψ πραωνε ω Πολσχε ι δζια∋αϕ&χε ω ιντερεσιε
σπο∋εχζνψµ  νπ. ω∋αδζε κραϕοωε, ρεγιοναλνε λυβ λοκαλνε, ινστψτυχϕε ναυκοωε/βαδαωχζε,
ινστψτυχϕε ∀ροδοωισκοωε, οργανιζαχϕε σπο∋εχζνε ι οργανιζαχϕε σπο∋εχζνεγο παρτνερστωα
πυβλιχζνο−πρψωατνεγο.
∆λα προϕεκτ⌠ω ωσπ⌠∋φινανσοωανψχη ζ βυδ(ετυ χεντραλνεγο λυβ βυδ(ετυ ϕεδνοστεκ
σαµορζ&δυ τερψτοριαλνεγο µακσψµαλνψ ποζιοµ δοφινανσοωανια ∀ροδκαµι φινανσοωψµι
ποχηοδζ&χψµι ζ οβυ µεχηανιζµ⌠ω φινανσοωψχη ωψνοσι 85%. Ποζιοµ ωσπ⌠∋φινανσοωανια ζ
µεχηανιζµ⌠ω φινανσοωψχη ω πρζψπαδκυ ρεαλιζαχϕι προϕεκτ⌠ω ωε ωσπ⌠∋πραχψ ζ ποδµιοταµι
πρψωατνψµι ωψνοσι 60%.
Ταβ. 7.4. Ινδψκατψωνψ ποδζια& #ροδκ⌠ω Μεχηανιζµυ Φινανσοωεγο ΕΟΓ (ΜΦ ΕΟΓ) οραζ Νορωεσκιεγο
Μεχηανιζµυ Φινανσοωεγο (ΝΜΦ) να πριορψτετψ δοτ. οχηρονψ #ροδοωισκα (ω µλν ευρο)
Ωκ∋αδ
ΜΦ ΕΟΓ/ΝΜΦ

%

99,61

18,7

Προµοωανιε ζρ⌠ωνοωα(ονεγο ροζωοϕυ ποπρζεζ λεπσζε ωψκορζψστανιε
ι ζαρζ&δζανιε ζασοβαµι

7,64

1,5

Οχηρονα ∀ροδοωισκα, ζε σζχζεγ⌠λνψµ υωζγλ)δνιενιεµ ωζµοχνιενια ινστψτυχϕοναλνψχη
ζδολνο∀χι αδµινιστραχψϕνψχη δο ωπροωαδζανια ω (ψχιε οδποωιεδνιχη πρζεπισ⌠ω ιστοτνψχη
δλα ρεαλιζαχϕι προϕεκτ⌠ω ινωεστψχψϕνψχη

26,55

5,0

Ναζωα πριορψτετυ
Οχηρονα ∀ροδοωισκα ω τψµ ∀ροδοωισκα λυδζκιεγο,
ζανιεχζψσζχζε∗ ι προµοωανιε οδναωιαλνψχη /ρ⌠δε∋ ενεργιι

ποπρζεζ

µ.ιν.

ρεδυκχϕ)

Ογ⌠∋εµ ∀ροδκι ΜΦ ΕΟΓ/ΝΜΦ να ωσζψστκιε πριορψτετψ

533,51
100%
∃ρ⌠δ#ο: Προγραµ Οπεραχψϕνψ δλα ωψκορζψστανια %ροδκ⌠ω φινανσοωψχη ω ραµαχη Μεχηανιζµυ Φινανσοωεγο Ευροπεϕσκιεγο Οβσζαρυ
Γοσποδαρχζεγο οραζ Νορωεσκιεγο Μεχηανιζµυ Φινανσοωεγο, ΜΓιΠ, Ωαρσζαωα 2004

Ω ραµαχη προγραµυ δο ωψδατκ⌠ω κωαλιφικοωανψχη (ωψ∋&χζνιε ω πρζψπαδκυ πρζψϕ)χια
προϕεκτυ δο ρεαλιζαχϕι), µογ& ζοστα− ζαλιχζονε κοσζτψ πονιεσιονε ζγοδνε ζ ζασαδαµι
οκρε∀λονψµι ω Σζχζεγ⌠∋οωψχη ωαρυνκαχη δοτψχζ&χψχη κωαλιφικοωαλνο∀χι ωψδατκ⌠ω ω
ραµαχη Μεχηανιζµυ Φινανσοωεγο ΕΟΓ οραζ Νορωεσκιεγο Μεχηανιζµυ Φινανσοωεγο να
λατα 2004−2009  δοκυµεντ πρζψϕ)τψ πρζεζ Κοµιτετ Μεχηανιζµυ Φινανσοωεγο.
Ω σζχζεγ⌠λνο∀χι µογ& το βψ− ωψδατκι πονιεσιονε να:
!∀ Πραχε πρζψγοτοωαωχζε, ω τψµ:
− κοσζτψ εκσπερτψζ, πραχ στυδιαλνψχη, δοκυµενταχϕι τεχηνιχζνεϕ, βαδα∗ γεολογιχζνψχη
ι αρχηεολογιχζνψχη, πρζψγοτοωανιε στυδιυµ ωψκοναλνο∀χι, ραπορτυ οδδζια∋ψωανια να
∀ροδοωισκο, πραχε προϕεκταντ⌠ω, αρχηιτεκτ⌠ω, κοσζτ πρζψγοτοωανια δοκυµενταχϕι
πρζεταργοωεϕ, κοσζτψ πρζψγοτοωανια πρζεταργυ, ω τψµ πυβλικαχϕι ογ∋οσζε∗
πρζεταργοωψχη,
− ζακυπ γρυντυ, κτ⌠ρψ νιε µα χηαρακτερυ ρολνεγο, ϕε∀λι ϕεστ το νιεροζερωαλνιε ζωι&ζανε
ζ ρεαλιζαχϕ& προϕεκτυ (δο 10% ωαρτο∀χι χα∋κοωιτψχη κοσζτ⌠ω κωαλιφικοωανψχη
ινωεστψχϕι);
!∀ Οπ∋ατψ φινανσοωε, ποδατκι ι κοσζτψ ογ⌠λνε:
− οπ∋ατψ βανκοωε ζα οτωαρχιε ραχηυνκυ ι αδµινιστροωανιε κοντεµ,
− ωψδατκι να δοραδζτωο, οπ∋ατψ νοταριαλνε, κοσζτψ εκσπερτψζ φινανσοωψχη, κοσζτψ
κσι)γοωο∀χι ι αυδψτ⌠ω,
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−
−
−
−

!∀
−

−
−
−
−
−
!∀

κοσζτψ γωαρανχϕι ζαπεωνιονψχη πρζεζ βανκ λυβ ιννε ινστψτυχϕε φινανσοωε, ϕε∀λι σ&
ονε κονιεχζνε ω πρζψπαδκυ ζαλιχζεκ ωψπ∋αχανψχη ω ραµαχη µεχηανιζµ⌠ω,
ποδατεκ ςΑΤ (τψλκο ωτεδψ, γδψ ποδατεκ τεν νιε µο(ε βψ− οδζψσκανψ),
ωκ∋αδ ω ποσταχι τοωαρ⌠ω,
κοσζτψ στα∋ε, ποδ ωαρυνκιεµ, (ε σ& οπαρτε να ρζεχζψωιστψχη κοσζταχη ζωι&ζανψχη ζ
ωδρα(ανιεµ δζια∋α∗ ωσπ⌠∋φινανσοωανψχη πρζεζ ΜΦ ΕΟΓ ι/λυβ ΝΜΦ οραζ σ&
πρζψδζιελονε δο οπεραχϕι, ζγοδνιε ζ ναλε(ψχιε υδοωοδνιον&, ϕασν& ι σπραωιεδλιω&
µετοδ&;
Πραχε ινωεστψχψϕνε οραζ πραχε ζωι&ζανε ζ προχεσεµ ινωεστψχψϕνψµ, ω τψµ:
ζακυπ νιερυχηοµο∀χι, ποδ ωαρυνκιεµ ιστνιενια βεζπο∀ρεδνιεγο ζωι&ζκυ ποµι)δζψ
ζακυπεµ α χελεµ προϕεκτυ,
πρζψγοτοωανιε τερενυ ποδ βυδοω), πραχε ζιεµνε, πραχε βυδοωλανο−µοντα(οωε,
πραχε ινσταλαχψϕνε, πραχε ωψκο∗χζενιοωε,
βυδοωα (κοσζτψ σι∋ψ ροβοχζεϕ, µατερια∋⌠ω, υ(ψχια σπρζ)τυ, τρωα∋εγο ωψποσα(ενια ω
τρακχιε βυδοωψ),
σπρζ)τ ι ωψποσα(ενιε (ζακυπ λυβ βυδοωα ωψποσα(ενια πρζεζναχζονεγο να τρωα∋ε
ζαινσταλοωανιε),
ωψναγροδζενια οσ⌠β βεζπο∀ρεδνιο ζαανγα(οωανψχη ω ρεαλιζαχϕ) προϕεκτυ,
κοσζτψ τ∋υµαχζε∗.
Κοσζτψ ινφορµαχϕι ι προµοχϕι προϕεκτυ.

ϑεδνοστκ& ζαρζ&δζαϕ&χ& µεχηανιζµαµι φινανσοωψµι ω Πολσχε ϕεστ Μινιστερστωο
Γοσποδαρκι ι Πραχψ, πε∋νι&χε φυνκχϕ) Κραϕοωεγο Πυνκτυ Κοντακτοωεγο (ΚΠΚ). Ζαδανια
Κραϕοωεγο Πυνκτυ Κοντακτοωεγο ωψκονυϕε ∆επαρταµεντ Προγραµ⌠ω Ποµοχοωψχη ι Ποµοχψ
Τεχηνιχζνεϕ. ΚΠΚ πονοσι ογ⌠λν& οδποωιεδζιαλνο∀− ζα ζαρζ&δζανιε δζια∋ανιαµι
ρεαλιζοωανψµι ω ραµαχη οβυ µεχηανιζµ⌠ω φινανσοωψχη, ω τψµ ζα ωψκορζψστανιε
δοστ)πνψχη ∀ροδκ⌠ω, κοντρολ) φινανσοω& ι αυδψτ. ΚΠΚ ποωιερζα οκρε∀λονε ζαδανια Ινστψτυχϕι
Πο∀ρεδνιχζ&χεϕ, κτ⌠ρα πονοσι οδποωιεδζιαλνο∀− ζα εφεκτψωνο∀− ι πραωιδ∋οωο∀− ζαρζ&δζανια ι
ωδρα(ανια δζια∋α∗ ρεαλιζοωανψχη ω ραµαχη δανεγο οβσζαρυ πριορψτετοωεγο (Ταβελα ).
Ινστψτυχϕα Πο∀ρεδνιχζ&χα µο(ε ποωιερζψ− πεωνε ζαδανια ζωι&ζανε ζ ζαρζ&δζανιεµ
οβσζαρεµ πριορψτετοωψµ Ινστψτυχϕι Ωσποµαγαϕ&χεϕ. Ινστψτυχϕ& Πο∀ρεδνιχζ&χ& δλα ωω.
πριορψτετ⌠ω ζωι&ζανψχη ζ οχηρον& ∀ροδοωισκα ϕεστ ∆επαρταµεντ Ινστρυµεντ⌠ω Οχηρονψ
%ροδοωισκα ω Μινιστερστωιε %ροδοωισκα.
Ναβ⌠ρ προϕεκτ⌠ω ογ∋ασζα Ινστψτυχϕα Πο∀ρεδνιχζ&χα λυβ − ω πρζψπαδκυ ποωιερζενια ζαδα∗
ω τψµ ζακρεσιε Ινστψτυχϕι Ωσποµαγαϕ&χεϕ − Ινστψτυχϕα Ωσποµαγαϕ&χα.
Ωνιοσκι απλικαχψϕνε µογ& βψ− σκ∋αδανε να ναστ)πυϕ&χε τψπψ προϕεκτ⌠ω:
!∀ Προϕεκτψ ινδψωιδυαλνε, κτ⌠ρψχη µινιµαλνψ κοσζτ χα∋κοωιτψ ωψνοσι 250.000 ευρο −
!∀ Προγραµψ λυβ γρυπψ προϕεκτ⌠ω, κτ⌠ρε µαϕ& υ∋ατωι− ωδρα(ανιε βαρδζιεϕ
ωσζεχηστροννψχη οραζ κοσζτοωνψχη στρατεγιι, κτ⌠ρψχη ρεαλιζαχϕα ωψµαγα ζ∋ο(ενια
ωιελυ προϕεκτ⌠ω
!∀ Γραντψ βλοκοωε ω χελυ υ∋ατωιενιε φινανσοωανια προϕεκτ⌠ω, ω κτ⌠ρψχη ιδεντψφικαχϕα
οστατεχζνεγο βενεφιχϕεντα ϕεστ υτρυδνιονα.
Σζχζεγ⌠∋οωε ωψτψχζνε δοτψχζ&χε ποωψ(σζψχη τψπ⌠ω προϕεκτ⌠ω ζαµιεσζχζονε σ& να
στρονιε ιντερνετοωεϕ ωωω.εογ.γοϖ.πλ. Ωνιοσκι απλικαχψϕνε σπορζ&δζανε σ& να φορµυλαρζυ
απλικαχψϕνψµ, κτ⌠ρεγο µιεϕσχε ποζψσκανια ωσκαζανε ϕεστ ω ογ∋οσζενιυ ο ναβορζε προϕεκτ⌠ω.
Στανδαρδοωψ φορµυλαρζ απλικαχψϕνψ ζαµιεσζχζονψ ϕεστ να στρονιε ιντερνετοωεϕ
ωωω.εογ.γοϖ.πλ ωραζ ζ ωψτψχζνψµι δοτψχζ&χψµι σποσοβυ ϕεγο ωψπε∋νιανια. ∆ο ωνιοσκυ
δο∋&χζανε σ& ζα∋&χζνικι, ζγοδνιε ζ ωψµογαµι ωσκαζανψµι ω φορµυλαρζυ.
Ωνιοσκι απλικαχψϕνε σπορζ&δζανε σ& ω δωυ ωερσϕαχη ϕ)ζψκοωψχη: πολσκιεϕ ι ανγιελσκιεϕ.
Ωνιοσκι µυσζ& βψ− ζ∋ο(ονε ω φορµιε παπιεροωεϕ ι ελεκτρονιχζνεϕ, ω λιχζβιε ζγοδνεϕ ζ
ογ∋οσζενιεµ. Πρζψϕµοωανε σ& ω τερµινιε ι µιεϕσχυ ωσκαζανψµ ω ογ∋οσζενιυ.
Σζχζεγ⌠∋οωψ οπισ σψστεµυ ωδρα(ανια οραζ προχεδυρα ωνιοσκοωανια οκρε∀λονε σ& ω
Προγραµιε Οπεραχψϕνψµ.
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Οχηρονα #ροδοωισκα, ω τψµ #ροδοωισκα λυδζκιεγο, ποπρζεζ µι∃δζψ ιννψµι ρεδυκχϕ∃
ζανιεχζψσζχζε! ι προµοωανιε οδναωιαλνψχη ∋ρ⌠δε& ενεργιι
Γ∋⌠ωνψµ χελεµ πριορψτετυ ϕεστ ζµνιεϕσζενιε ιλο∀χι συβστανχϕι νιεβεζπιεχζνψχη ω
∀ροδοωισκυ, ποπρζεζ µ.ιν. οχηρον) ποωιετρζα, ω⌠δ ποωιερζχηνιοωψχη οραζ ραχϕοναλν&
γοσποδαρκ) οδπαδαµι.
Ω ραµαχη πριορψτετυ ρεαλιζοωανε β)δ& προϕεκτψ πολεγαϕ&χε να βυδοωιε ι µοδερνιζαχϕι
ινφραστρυκτυρψ οχηρονψ ∀ροδοωισκα ω ζακρεσιε:
!∀ Ογρανιχζανια κορζψστανια ζ ινδψωιδυαλνψχη σψστεµ⌠ω ογρζεωανια να ρζεχζ
ποδ∋&χζενια δο ζβιορχζψχη/κοµυναλνψχη σιεχι χιεπλνψχη.
− Ω τψµ ζακρεσιε ακχεπτοωανε σ& προποζψχϕε προϕεκτ⌠ω δοτψχζ&χψχη υχιεπ∋οωνιενια
χεντραλνψχη χζ)∀χι µιαστ (ζε ζωαρτ& ζαβυδοω& ωιελοροδζινν&), ναδαλ οπαλανψχη
πρζεζ µα∋ε λοκαλνε κοτ∋οωνιε ι πιεχε καφλοωε, ζ πρεφερενχϕ& δλα οβσζαρ⌠ω, γδζιε
νοτοωανε σ& πρζεκροχζενια δοπυσζχζαλνψχη στ)(ε∗ ζανιεχζψσζχζε∗ ατµοσφερψ.
!∀ Ζαστ&πιενια
πρζεσταρζα∋ψχη
/ρ⌠δε∋
ενεργιι
χιεπλνεϕ
νοωοχζεσνψµι,
ενεργοοσζχζ)δνψµι ι εκολογιχζνψµι /ρ⌠δ∋αµι ενεργιι.
− ∆οτψχζψ το προποζψχϕι προϕεκτ⌠ω, χελεµ κτ⌠ρψχη ϕεστ λικωιδαχϕα πρζεσταρζα∋ψχη
κοτ∋οωνι ω)γλοωψχη ο µοχψ 1  20 ΜΩ ι ζαστ&πιενιε ιχη πρζεζ νοωοχζεσνε
κοτ∋οωνιε ζ πρεφερενχϕ& δλα υκ∋αδ⌠ω σκοϕαρζονψχη.
!∀ Πραχ τερµοµοδερνιζαχψϕνψχη ω βυδψνκαχη υ(ψτεχζνο∀χι πυβλιχζνεϕ.
− Ζγ∋ασζανε µογ& βψ− προϕεκτψ µαϕ&χε να χελυ τερµοµοδερνιζαχϕ) (δοχιεπλανιε
∀χιαν ι πρζεγρ⌠δ, ωψµιανα δρζωι ωεϕ∀χιοωψχη ι οκιεν, µοδερνιζαχϕα /ρ⌠δ∋α χιεπ∋α ι
ινσταλαχϕι χιεπ∋οωνιχζψχη ω βυδψνκυ ζ πρεφερενχϕ& δλα πρζεδσι)ωζι)−
κοµπλεκσοωψχη) βυδψνκ⌠ω υ(ψτεχζνο∀χι πυβλιχζνεϕ ι ιχη κοµπλεκσ⌠ω β)δ&χψχη
ω∋ασνο∀χι& ϕεδνεγο βενεφιχϕεντα (τακ(ε ζλοκαλιζοωανψχη ω ρ⌠(νψχη µιεϕσχαχη).
!∀ Ινωεστψχϕι ω ζακρεσιε οδναωιαλνψχη /ρ⌠δε∋ ενεργιι, τϕ. ωψκορζψστανια ενεργιι ωοδνεϕ
(µα∋ε ελεκτροωνιε ωοδνε δο 5 ΜΩ), ενεργιι σ∋ονεχζνεϕ οραζ βιοµασψ ω
ινδψωιδυαλνψχη σψστεµαχη γρζεωχζψχη;
Κωαλιφικυϕ&χε σι) προϕεκτψ σ& ογρανιχζονε δο ναστ)πυϕ&χψχη τψπ⌠ω ινωεστψχϕι:
− βυδοωα µα∋ψχη ελεκτροωνι ωοδνψχη να ιστνιεϕ&χψχη προγαχη ωοδνψχη ο µοχψ οδ
50 κΩ δο 5 ΜΩ ζ πραωιδ∋οωο ζαπροϕεκτοωανψµι πρζεπ∋αωκαµι δλα ρψβ οραζ
αυτοµατψκ& ογρανιχζαϕ&χ& ποβ⌠ρ ωοδψ πρζεζ τυρβινψ πρζψ νισκιχη σταναχη ρζεκ;
− βυδοωα ινσταλαχϕι κολεκτορ⌠ω σ∋ονεχζνψχη ο ποωιερζχηνι ποναδ 100 µ2 ι υκ∋αδ⌠ω
φοτοωολταιχζνψχη δλα βυδψνκ⌠ω υ(ψτεχζνο∀χι πυβλιχζνεϕ ι βυδψνκ⌠ω µιεσζκαλνψχη;
− βυδοωα κοτ∋οωνι να βιοµασ) 1  10 ΜΩ, ωψκορζψστυϕ&χψχη λοκαλνε ζασοβψ παλιωα.
!∀ Βυδοωψ, πρζεβυδοωψ ι µοδερνιζαχϕι κοµυναλνψχη οχζψσζχζαλνι ∀χιεκ⌠ω οραζ
σψστεµ⌠ω καναλιζαχϕι ζβιορχζεϕ.
− Υπραωνιονε σ& προϕεκτψ δοτψχζ&χε βυδοωψ λυβ µοδερνιζαχϕι σψστεµ⌠ω
καναλιζαχψϕνψχη οραζ οχζψσζχζαλνι ∀χιεκ⌠ω δλα αγλοµεραχϕι 2 000  15 000 ΡΛΜ
(ζγοδνιε ζ Κραϕοωψµ Προγραµεµ Οχζψσζχζανια %χιεκ⌠ω Κοµυναλνψχη).
!∀ Οργανιζαχϕι σελεκτψωνεϕ ζβι⌠ρκι οδπαδ⌠ω, α ναστ)πνιε ζαγοσποδαροωανια ιχη
ποπρζεζ οδζψσκ.
− Κωαλιφικυϕ& σι) προϕεκτψ, χελεµ κτ⌠ρψχη ϕεστ υζυπε∋νιενιε σψστεµ⌠ω ζβι⌠ρκι ι υτψλιζαχϕι
οδπαδ⌠ω κοµυναλνψχη πρζεζ ζβι⌠ρκ) ι ρεχψκλινγ οδπαδ⌠ω ζ υρζ&δζε∗
ελεκτρονιχζνψχη, σπρζ)τυ ΑΓ∆ οραζ ζαγοσποδαροωανιε οδπαδ⌠ω ζ ρεµοντ⌠ω
οβιεκτ⌠ω βυδοωλανψχη ι ζ πρζεβυδοωψ ινφραστρυκτυρψ δρογοωεϕ.
Κρψτερια ωψβορυ προϕεκτ⌠ω:
− ωιελκο∀− δοφινανσοωανια ρεαλιζοωανεγο προϕεκτυ ζε ∀ροδκ⌠ω ΜΦ ΕΟΓ ι ΝΜΦ δο 2
µλν ευρο;
− ζαστοσοωανιε ναϕλεπσζψχη δοστ)πνψχη τεχηνολογιι (Βεστ Αϖαιλαβλε Τεχηνολογιεσ−
ΒΑΤ);
− υζψσκανιε ωψµιερνεγο εφεκτυ εκολογιχζνεγο;
− ποζψτψωνα οπινια Ωψδζια∋υ Οχηρονψ %ροδοωισκα ω∋α∀χιωεγο ωοϕεωοδψ λυβ σταροστψ
δοτψχζ&χα προϕεκτυ.
Βενεφιχϕενταµι µογ& βψ− ωσζψστκιε ποδµιοτψ µαϕ&χε οσοβοωο∀− πραων& ω Πολσχε.
Πριορψτετοωο τρακτοωανι β)δ& βενεφιχϕενχι:
− ϕεδνοστκι σαµορζ&δυ τερψτοριαλνεγο;
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−
−

−
−
−

ζωι&ζκι, ποροζυµιενια ι στοωαρζψσζενια ϕεδνοστεκ σαµορζ&δυ τερψτοριαλνεγο;
ποδµιοτψ ωψκονυϕ&χε υσ∋υγι πυβλιχζνε να ζλεχενιε ϕεδνοστεκ σαµορζ&δυ
τερψτοριαλνεγο, ω κτ⌠ρψχη ωι)κσζο∀− υδζια∋⌠ω λυβ ακχϕι ποσιαδα σαµορζ&δ γµιννψ,
ποωιατοωψ λυβ ωοϕεω⌠δζκι;
οργανιζαχϕε ποζαρζ&δοωε, προωαδζ&χε στατυτοω& δζια∋αλνο∀− ω οβσζαρζε οχηρονψ
∀ροδοωισκα;
ινστψτυχϕε υ(ψτεχζνο∀χι πυβλιχζνεϕ;
οργανψ ι ϕεδνοστκι οργανιζαχψϕνε ποδλεγ∋ε λυβ ναδζοροωανε πρζεζ Μινιστρα
%ροδοωισκα.

Προµοωανιε ζρ⌠ωνοωα%ονεγο ροζωοϕυ ποπρζεζ λεπσζε ωψκορζψστανιε ι ζαρζ∀δζανιε
ζασοβαµι
Γ∋⌠ωνψµ χελεµ τεγο πριορψτετυ ϕεστ προµοωανιε ι ωπροωαδζανιε ω (ψχιε ζασαδ
ζρ⌠ωνοωα(ονεγο ροζωοϕυ ω∀ρ⌠δ ω∋αδζ ι σπο∋εχζε∗στωα.
Ω ραµαχη τεγο δζια∋ανια ωσπαρχιε µογ& υζψσκα− ϕεδψνιε προϕεκτψ δοτψχζ&χε
ωζµοχνιενια ινστψτυχϕοναλνεγο ι ποσζερζενια ωιεδζψ ο ζρ⌠ωνοωα(ονψµ ροζωοϕυ κραϕυ ω
ναστ)πυϕ&χψχη δζιεδζιναχη:
!∀ Ζµνιεϕσζανιε ενεργο−, µατερια∋ο− ι ωοδοχη∋οννο∀χι προδυκχϕι ι υσ∋υγ ποπρζεζ
ποπραω) εφεκτψωνο∀χι ωψκορζψστανια ζασοβ⌠ω προδυκχψϕνψχη.
Υπραωνιονε σ& προϕεκτψ δοτψχζ&χε:
− οπραχοωανια προγραµ⌠ω δλα κονκρετνψχη ζακ∋αδ⌠ω προδυκχψϕνψχη ι υσ∋υγοωψχη
δοτψχζ&χψχη ιχη µοδερνιζαχϕι ποδ κ&τεµ ζµνιεϕσζενια ζυ(ψχια ενεργιι, ωοδψ ι
συροωχ⌠ω οραζ µινιµαλιζαχϕι οδπαδ⌠ω;
−
καµπανιε κονσυµενχκιε δοτψχζ&χε ζακυπ⌠ω προδυκτ⌠ω προεκολογιχζνψχη.
!∀ Ωψκορζψστανιε αλτερνατψωνψχη /ρ⌠δε∋ ενεργιι
− ∆οτψχζψ προϕεκτ⌠ω, χελεµ κτ⌠ρψχη ϕεστ οπραχοωανιε στρατεγιι ζαοπατρζενια ω ενεργι)
ζε /ρ⌠δε∋ οδναωιαλνψχη ϕακο χζ)∀χι πλαν⌠ω ενεργετψχζνψχη γµιν, ωψµαγανψχη
πρζεζ πραωο ενεργετψχζνε.
!∀ Ωσπιερανιε προχεσυ τωορζενια ζιελονψχη µιεϕσχ πραχψ ι ζιελονψχη ζαµ⌠ωιε∗;
− ∆οτψχζψ το προϕεκτ⌠ω, χελεµ κτ⌠ρψχη σ& σζκολενια ω ζακρεσιε τωορζενια ζιελονψχη
µιεϕσχ πραχψ οραζ ζιελονψχη ζαµ⌠ωιε∗ ι ζακυπ⌠ω δοκονψωανψχη πρζεζ υρζ)δψ ι
ποδµιοτψ γοσποδαρχζε.
!∀ ∆ζια∋ανια να ρζεχζ ποπραωψ ποζιοµυ εδυκαχϕι εκολογιχζνεϕ, ποπρζεζ τωορζενιε σιεχι
ναυχζανια να ρζεχζ ∀ροδοωισκα;
− Προϕεκτψ ποωιννψ δοτψχζψ− ακχϕι εδυκαχψϕνψχη ναυχζψχιελι οραζ δλα σιεχι σζκ⌠∋ ω
ζακρεσιε ωψραβιανια ποσταω προεκολογιχζνψχη οραζ ζρ⌠ωνοωα(ονεϕ κονσυµπχϕι.
!∀ ∆ζια∋ανια ζαχη)χαϕ&χε δο οχηρονψ, ποπραωψ ι πρζψωραχανια ρ⌠(νοροδνο∀χι
βιολογιχζνεϕ, ω τψµ ζασοβ⌠ω µορσκιχη οραζ οβσζαρ⌠ω ω∋&χζονψχη δο σιεχι Νατυρα
2000;
− Κωαλιφικυϕ&χε σι) προϕεκτψ οβεϕµυϕ& δζια∋ανια να ρζεχζ ακτψωνεϕ οχηρονψ γατυνκ⌠ω
ρο∀λιν ι ζωιερζ&τ ζαγρο(ονψχη ωψγινι)χιεµ οραζ εκοσψστεµ⌠ω ζαγρο(ονψχη πρζεζ
δζια∋αλνο∀− χζ∋οωιεκα, ω τψµ ω σζχζεγ⌠λνο∀χι να οβσζαραχη ωψτψποωανψχη δο σιεχι
ΝΑΤΥΡΑ 2000 οραζ να οβσζαραχη µορσκιχη.
!∀ ∆ζια∋ανια να ρζεχζ ωσπαρχια γοσποδαρκι λε∀νεϕ.
− Υπραωνιονε προϕεκτψ οβεϕµυϕ& δζια∋ανια δοτψχζ&χε εκολογιζαχϕι γοσποδαρκι λε∀νεϕ,
σζχζεγ⌠λνιε ω Λε∀νψχη Κοµπλεκσαχη Προµοχψϕνψχη οραζ ζωι&ζανε ζ βυδοω&
ινφραστρυκτυρψ εδυκαχψϕνεϕ να τψχη οβσζαραχη.
Κρψτερια ωψβορυ προϕεκτ⌠ω:
− ωαρτο∀− ρεαλιζοωανεγο προϕεκτυ νιε µνιεϕσζα νι( 250 τψσ. ευρο;
− ωψκαζανψ ζωι&ζεκ ζ ποδεϕµοωανψµι λυβ πλανοωανψµι δο ποδϕ)χια ζαδανιαµι
ινωεστψχψϕνψµι;
− ροζωι&ζανιε ιστοτνεγο προβλεµυ δοτψχζ&χεγο ρεδυκχϕι ζανιεχζψσζχζε∗ ∀ροδοωισκα
λυβ σπραωοωανιε οχηρονψ χεννψχη οβσζαρ⌠ω ι γατυνκ⌠ω πρζψροδνιχζψχη.
Βενεφιχϕενταµι µογ& βψ− ωσζψστκιε ποδµιοτψ ποσιαδαϕ&χε οσοβοωο∀− πραων& ω Πολσχε.
Πριορψτετοωο τρακτοωανι β)δ& βενεφιχϕενχι:
− ϕεδνοστκι σαµορζ&δυ τερψτοριαλνεγο;
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ζωι&ζκι, ποροζυµιενια ι στοωαρζψσζενια ϕεδνοστεκ σαµορζ&δυ τερψτοριαλνεγο;
ποδµιοτψ ωψκονυϕ&χε υσ∋υγι πυβλιχζνε να ζλεχενιε ϕεδνοστεκ σαµορζ&δυ
τερψτοριαλνεγο, ω κτ⌠ρψχη ωι)κσζο∀− υδζια∋⌠ω λυβ ακχϕι ποσιαδα σαµορζ&δ γµιννψ,
ποωιατοωψ λυβ ωοϕεω⌠δζκι;
οργανιζαχϕε ποζαρζ&δοωε, προωαδζ&χε στατυτοω& δζια∋αλνο∀− ω οβσζαρζε οχηρονψ
∀ροδοωισκα;
ινστψτυχϕε υ(ψτεχζνο∀χι πυβλιχζνεϕ;
οργανψ ι ϕεδνοστκι οργανιζαχψϕνε ποδλεγ∋ε λυβ ναδζοροωανε πρζεζ Μινιστρα
%ροδοωισκα ι Μινιστρα Ρολνιχτωα ι Ροζωοϕυ Ωσι.

Οχηρονα #ροδοωισκα, ζ υωζγλ∃δνιενιεµ αδµινιστραχψϕνψχη ζδολνο#χι ωπροωαδζανια ω %ψχιε
οδποωιεδνιχη πρζεπισ⌠ω ΥΕ ιστοτνψχη δλα ρεαλιζαχϕι προϕεκτ⌠ω ινωεστψχψϕνψχη
Χελεµ δζια∋ανια ϕεστ ωζµοχνιενιε υµιεϕ)τνο∀χι ι µο(λιωο∀χι δζια∋ανια αδµινιστραχϕι
σζχζεβλα χεντραλνεγο ι ρεγιοναλνεγο οραζ ιννψχη ϕεδνοστεκ οδποωιεδζιαλνψχη ζα ωδρα(ανιε ι
εγζεκωοωανιε πραωα Υνιι Ευροπεϕσκιεϕ ω ζακρεσιε οχηρονψ ∀ροδοωισκα.
Ω ραµαχη δζια∋ανια ρεαλιζοωανε β)δ& προϕεκτψ σ∋υ(&χε ωζµοχνιενιυ ινστψτυχϕοναλνεµυ
πολεγαϕ&χεµυ να ποµοχψ ω οσι&γανιυ ωψµαγανψχη στανδαρδ⌠ω πραχψ ι ζαχηοωα∗ πρζεζ
αγενδψ ι υρζ)δψ οδποωιεδζιαλνε ζα σταν ∀ροδοωισκα (δοραδζτωο, σζκολενια). ∆ο υβιεγανια σι)
ο δοταχϕ) β)δ& υπραωνιονε προϕεκτψ ω ζακρεσιε:
!∀ Υσπραωνιενια ωδρα(ανια ι εγζεκυχϕι πραωα ζ ζακρεσυ οχηρονψ ∀ροδοωισκα.
Υπραωνιονε προϕεκτψ µογ& δοτψχζψ−:
− ποµοχψ φορµαλνο−πραωνεϕ πρζψ τωορζενιυ νοωψχη ακτ⌠ω πραωνψχη ι νοωελιζαχϕι
ιστνιεϕ&χψχη ακτ⌠ω ω ζακρεσιε οχηρονψ ∀ροδοωισκα ι γοσποδαρκι ωοδνεϕ τακ, αβψ
πολσκιε υσταωοδαωστωο βψ∋ο ω πε∋νι ζγοδνε ζ υσταωοδαωστωεµ Υνιι Ευροπεϕσκιεϕ
(τακ(ε ω ζακρεσιε ροζπορζ&δζε∗ ωψκοναωχζψχη);
− δοποσα(ενιε ινσπεκχϕι οχηρονψ ∀ροδοωισκα ω νοωοχζεσν& απαρατυρ)
κοντρολνο−ποµιαροω& ω χελυ σκυτεχζνεϕ κοντρολι πρζεστρζεγανια πραωα.
!∀ Ωσπιερανια βυδοωψ ζδολνο∀χι ινστψτυχϕοναλνψχη αδµινιστραχϕι οδποωιεδζιαλνεϕ ζα
οχηρον) ∀ροδοωισκα.
− Υπραωνιονε προϕεκτψ οβεϕµυϕ& σζκολενια πραχοωνικ⌠ω αδµινιστραχϕι πα∗στωοωεϕ ι
σαµορζ&δοωεϕ ωσζψστκιχη σζχζεβλι ω ζακρεσιε πραωα οχηρονψ ∀ροδοωισκα, ω χελυ
ποπραωψ ϕακο∀χι ποστανοωιε∗ αδµινιστραχψϕνψχη πρζεζ νιχη ωψδαωανψχη.
!∀ Γροµαδζενια ι υποωσζεχηνιανια ινφορµαχϕι, νπ. ο ναϕλεπσζψχη δοστ)πνψχη
τεχηνικαχη (ζγοδνιε ζ ∆ψρεκτψω& 96/61/ΕΧ) ι ο χζψστεϕ προδυκχϕι;
− Κωαλιφικυϕ&χε σι) προϕεκτψ δοτψχζ& πρζψγοτοωανια ραπορτ⌠ω ο ναϕλεπσζψχη
δοστ)πνψχη τεχηνικαχη ζ ρ⌠(νψχη βραν( οραζ ο πρζψκ∋αδαχη χζψστεϕ προδυκχϕι
ζαµιεσζχζανψχη ναστ)πνιε να στρονιε ιντερνετοωεϕ ι ω βιυλετψνιε ζαµαωιαϕ&χεγο.
!∀ Ροζωοϕυ σψστεµ⌠ω ζαρζ&δζανια ∀ροδοωισκοωεγο.
− Υπραωνιονε προϕεκτψ οβεϕµυϕ& σζκολενια ω ζακρεσιε ωψµογ⌠ω σταωιανψχη
πρζεδσι)βιορστωοµ σταραϕ&χψµ σι) ο υζψσκανιε ζιντεγροωανεγο ποζωολενια να
εµισϕε δο ∀ροδοωισκα.
Κρψτερια ωψβορυ προϕεκτ⌠ω:
− ωιελκο∀− ρεαλιζοωανεγο προϕεκτυ νιε µνιεϕσζα νι( 250 τψσ. ευρο;
− σφορµυ∋οωανιε κονκρετνψχη οχζεκιωα∗ οδνο∀νιε ωσπαρχια ινστψτυχϕοναλνεγο πρζεζ
υπραωνιονε ϕεδνοστκι αδµινιστραχψϕνε;
− πρζεδσταωιενιε ποπαρχια δλα ζακρεσυ ι ωιελκο∀χι οχζεκιωανεϕ ποµοχψ πρζεζ
κιεροωνικα ϕεδνοστκι ναδζορυϕ&χεϕ;
Βενεφιχϕενταµι µογ& βψ−
− ϕεδνοστκι σαµορζ&δυ τερψτοριαλνεγο;
− ζωι&ζκι, ποροζυµιενια ι στοωαρζψσζενια ϕεδνοστεκ σαµορζ&δυ τερψτοριαλνεγο;
− οργανιζαχϕε ποζαρζ&δοωε, προωαδζ&χε στατυτοω& δζια∋αλνο∀− ω οβσζαρζε οχηρονψ
∀ροδοωισκα;
− οργανψ ι ϕεδνοστκι οργανιζαχψϕνε ποδλεγ∋ε λυβ ναδζοροωανε πρζεζ Μινιστρα
%ροδοωισκα.
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7.3.3.2. Αγενχϕα Ρεστρυκτυρψζαχϕι ι Μοδερνιζαχϕι Ρολνιχτωα
∆οπ&ατψ δο υπραω ρο#λιν ενεργετψχζνψχη
Ο π∋ατνο∀− δο υπραω ρο∀λιν ενεργετψχζνψχη µο(ε υβιεγα− σι) ρολνικ, κτ⌠ρψ:
− υπραωια ρο∀λινψ ενεργετψχζνε πρζεζναχζονε δο πρζετωορζενια να προδυκτψ
ενεργετψχζνε ι ζαωρζε υµοω) να δοσταω) συροωχ⌠ω ενεργετψχζνψχη ζ
ζατωιερδζονψµι
ποδµιοταµι
σκυπυϕ&χψµι
λυβ
πιερωσζψµι
ϕεδνοστκαµι
πρζετω⌠ρχζψµι ι ιλο∀χι ρο∀λιν δοσταρχζονψχη δο ζατωιερδζονεϕ πιερωσζεϕ ϕεδνοστκι
πρζετω⌠ρχζεϕ λυβ ζατωιερδζονεγο ποδµιοτυ σκυπυϕ&χεγο να ποδσταωιε υµοωψ
οδποωιαδαϕ&, χο ναϕµνιεϕ πλονοωι ρεπρεζεντατψωνεµυ
αλβο
− υπραωιανε ρο∀λινψ ενεργετψχζνε ωψκορζψστυϕε λυβ πρζετωαρζα ω γοσποδαρστωιε να
χελε
ενεργετψχζνε
ω
ιλο∀χι
οδποωιαδαϕ&χεϕ,
χο
ναϕµνιεϕ
πλονοωι
ρεπρεζεντατψωνεµυ.
Π∋ατνο∀χι δο υπραω ρο∀λιν πρζεζναχζονψχη να χελε ενεργετψχζνε πρζψζναωανε σ&, ϕε(ελι
ζαδεκλαροωανα ποωιερζχηνια υπραω ωσζψστκιχη ρο∀λιν ενεργετψχζνψχη ωψνοσι, χο ναϕµνιεϕ
0,3 ηα.
Ρο∀λινψ υπραωνιονε δο υζψσκανια π∋ατνο∀χι δο υπραω ρο∀λιν ενεργετψχζνψχη:
!∀ ρο∀λινψ υπραωιανε να γρυνταχη ρολνψχη, β)δ&χε πρζεδµιοτεµ υµοωψ δοσταρχζενια
ρο∀λιν ενεργετψχζνψχη πρζεζναχζονψχη δο πρζετωορζενια να προδυκτψ ενεργετψχζνε:
#∀ ϕεδνοροχζνε ρο∀λινψ (νπ. ρζεπακ, ρζεπικ, (ψτο, κυκυρψδζα, λεν ω∋⌠κνιστψ);
#∀ βυρακι χυκροωε;
#∀ σοϕα;
#∀ ρο∀λινψ ωιελολετνιε (νπ. ρ⌠(α βεζκολχοωα, ∀λαζοωιεχ πενσψλωα∗σκι, µισκαντ ολβρζψµι,
τοπιναµβυρ, ρδεστ σαχηαλι∗σκι, µοζγα τρζχινοωατα);
#∀ ζαγαϕνικι δρζεω λε∀νψχη ο κρ⌠τκιµ οκρεσιε ροταχϕι (νπ. ωιερζβα ενεργετψχζνα);
!∀ ρο∀λινψ υπραωιανε να γρυνταχη ρολνψχη, ωψκορζψστψωανε ϕακο παλιωο δο ογρζεωανια
γοσποδαρστω λυβ ω χελυ ωψτωορζενια ενεργιι β&δ/ βιοπαλιωα ω γοσποδαρστωιε:
#∀ ζαγαϕνικι δρζεω λε∀νψχη ο κρ⌠τκιµ οκρεσιε ροταχϕι (νπ. ωιερζβα ενεργετψχζνα);
#∀ ζβο(α;
#∀ νασιονα ρο∀λιν ολειστψχη  νασιονα σοι ∋αµανε νιεπρζεζναχζονε δο σιεωυ, ρζεπακ,
ρζεπικ ο νισκιεϕ ζαωαρτο∀χι κωασυ ερυκοωεγο, νασιονα σ∋ονεχζνικα (∋αµανε,
ωψ∋υσκανε, ω ∋υσχε), νασιονα σ∋ονεχζνικα νιεπρζεζναχζονε δο σιεωυ;
!∀ ϕεδνοροχζνε ι ωιελολετνιε ρο∀λινψ πρζετωαρζανε ω γοσποδαρστωιε να βιογαζ.
Γρυντψ ρολνε, να κτ⌠ρε ρολνικ υβιεγα σι) ο πρζψζνανιε π∋ατνο∀χι δο υπραω ρο∀λιν
ενεργετψχζνψχη, µυσζ& βψ− υτρζψµψωανε ω δοβρεϕ κυλτυρζε ρολνεϕ πρζψ ζαχηοωανιυ
ωψµογ⌠ω οχηρονψ ∀ροδοωισκα (ζγοδνιε ζ νορµαµι).
7.3.3.3. ∆επαρταµεντ Γενεραλνψ ΞΙ Κοµισϕι Ευροπεϕσκιεϕ
∆οταχϕε πρζψζναωανε πρζεζ δεπαρταµεντ ωσπιεραϕ& δζια∋ανια να ρζεχζ οχηρονψ
∀ροδοωισκα ι ζαχηοωανια ρ⌠(νοροδνο∀χι πρζψροδψ ι κραϕοβραζυ. Φινανσοωανε σ& ρ⌠ωνιε( µα∋ε
προϕεκτψ. Κωοτα δοφινανσοωανια προϕεκτυ ωαηα σι) ω γρανιχαχη οδ 20 δο 60 τψσ. Ευρο, ποµοχ
µο(ε βψ− υδζιελανα πρζεζ οκρεσ 1 ροκυ. Αβψ οτρζψµα− δοφινανσοωανιε ναλε(ψ ζ∋ο(ψ− ωνιοσεκ
ζα πο∀ρεδνιχτωεµ Μινιστερστωα %ροδοωισκα λυβ Ναροδοωεγο Φυνδυσζυ Οχηρονψ %ροδοωισκα
ι Γοσποδαρκι Ωοδνεϕ. Ωνιοσκι σκ∋αδα σι) ω λιστοπαδζιε ι γρυδνιυ. Φορµυλαρζ ωνιοσκυ µο(να
οτρζψµα− βεζπο∀ρεδνιο ζ ∆επαρταµεντυ Γενεραλνεγο ΞΙ.
7.3.3.4. Ευροπεϕσκι Φυνδυσζ Ροζωοϕυ Ωσι Πολσκιεϕ
Ευροπεϕσκι Φυνδυσζ Ροζωοϕυ Ωσι Πολσκιεϕ, β)δ&χψ οργανιζαχϕ& ποζαρζ&δοω&, οδ ωιελυ λατ
ρεαλιζυϕε  ω οπαρχιυ ο ω∋ασνε ∀ροδκι φινανσοωε  σζερεγ προγραµ⌠ω οπεραχψϕνψχη ω
ζακρεσιε πρεφερενχψϕνεγο κρεδψτοωανια ινωεστψχϕι ροζωοϕυ ωσι ι µα∋ψχη µιαστ, οβεϕµυϕ&χψχη
οβεχνιε γ∋⌠ωνιε ροζω⌠ϕ ινφραστρυκτυρψ τερεν⌠ω ωιεϕσκιχη οραζ ποζαρολνιχζ& µα∋&
πρζεδσι)βιορχζο∀−, τωορζ&χ& νοωε µιεϕσχα πραχψ ι αλτερνατψωνε /ρ⌠δ∋α ζασιλανια φινανσοωεγο
λοκαλνψχη σπο∋εχζνο∀χι.
%ροδκι Φυνδυσζυ σκιεροωανε να δζια∋ανια ω ζακρεσιε οχηρονψ ∀ροδοωισκα οβϕ)τε σ&
ναστ)πυϕ&χψµι λινιαµι κρεδψτοωψµι:
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Κρεδψτψ να ινωεστψχϕε ω ζακρεσιε ζβιοροωεγο ζαοπατρζενια ωσι ω ωοδ)
Πρζεδµιοτεµ κρεδψτοωανια σ& ινωεστψχϕε ζ ζακρεσυ ζβιοροωεγο ζαοπατρζενια ωσι ω
ωοδ), ζλοκαλιζοωανε να ωσι ι ω µιασταχη δο 10 τψσ. µιεσζκα∗χ⌠ω, ζωι&ζανε ζ βυδοω& λυβ
µοδερνιζαχϕ& σιεχι ωοδοχι&γοωψχη, ζ βυδοω& λυβ µοδερνιζαχϕ& σταχϕι ωοδοχι&γοωψχη οραζ
ινωεστψχϕε ρεαλιζοωανε ∋&χζνιε, τζν. οβεϕµυϕ&χε ∋&χζνιε υϕ)χιε ωοδψ ι σταχϕ) ωοδοχι&γοω&.
Βενεφιχϕενχι:
− γµινψ ωιεϕσκιε ι ωιεϕσκο−µιεϕσκιε οραζ ποροζυµιενια/ζωι&ζκι κοµυναλνε τψχη γµιν,
− σπ⌠∋κι ηανδλοωε, ο κτ⌠ρψχη µοωα ω αρτ. 1 ♣ 2 υσταωψ Κοδεκσ σπ⌠∋εκ ηανδλοωψχη,
− ιννε οσοβψ πραωνε οραζ ϕεδνοστκι οργανιζαχψϕνε νιεποσιαδαϕ&χε οσοβοωο∀χι
πραωνεϕ, λεχζ ποσιαδαϕ&χε ζδολνο∀− πραων&.
Κρεδψτψ µογ& βψ− υδζιελανε δο ωψσοκο∀χι 80% ωαρτο∀χι κοσζτορψσοωεϕ ζαδανια
ινωεστψχψϕνεγο. Κρεδψτψ υδζιελανε σ& να µακσψµαλνψ οκρεσ δο 5 λατ, ω∋&χζαϕ&χ ω το οκρεσ
καρενχϕι ω σπ∋αχιε κωοτψ κρεδψτυ νιε δ∋υ(σζψ νι( 12 µιεσι)χψ.
Βανκαµι οβσ∋υγυϕ&χψµι τ) λινι) κρεδψτοω& σ& οδποωιεδνιο:
− Βανκ Οχηρονψ %ροδοωισκα Σ.Α.
− Γοσποδαρχζψ Βανκ Ωιελκοπολσκι (ΓΒΩ) Σ.Α. ι ζρζεσζονε ζ ΓΒΩ Σ.Α. βανκι
σπ⌠∋δζιελχζε.

!∀

Κρεδψτψ να πρζεδσι)ωζι)χια ινωεστψχψϕνε να τερεναχη ωιεϕσκιχη ω ζακρεσιε
αγροτυρψστψκι
Κρεδψτψ µογ& βψ− υδζιελανε να σφινανσοωανιε νακ∋αδ⌠ω ινωεστψχψϕνψχη ζωι&ζανψχη ζ
υρυχηοµιενιεµ νοωψχη λυβ ροζωοϕεµ ιστνιεϕ&χψχη πρζεδσι)ωζι)− γοσποδαρχζψχη ω ζακρεσιε
αγροτυρψστψκι να ωσι λυβ ω µιασταχη δο 20 τψσ. µιεσζκα∗χ⌠ω, οβεϕµυϕ&χψχη ζακυπ, βυδοω),
ροζβυδοω), µοδερνιζαχϕ), αδαπταχϕ) οραζ πιερωσζε ωψποσα(ενιε ινωεστψχψϕνε οβιεκτ⌠ω
βαζψ νοχλεγοωεϕ, βαζψ γαστρονοµιχζνεϕ, βαζψ ρεκρεαχψϕνο−σπορτοωεϕ ι κυλτυροωεϕ.
Βενεφιχϕενχι
− ρολνιχψ ι χζ∋ονκοωιε ιχη ροδζιν,
− ιννε οσοβψ φιζψχζνε ωψκονυϕ&χε δζια∋αλνο∀− γοσποδαρχζ&,
− σπ⌠∋κι ηανδλοωε, ο κτ⌠ρψχη µοωα ω αρτ. 1 παρ. 2 υσταωψ Κοδεκσ σπ⌠∋εκ
ηανδλοωψχη,
− ιννε οσοβψ πραωνε οραζ ϕεδνοστκι οργανιζαχψϕνε νιεποσιαδαϕ&χε οσοβοωο∀χι
πραωνε, λεχζ ποσιαδαϕ&χε ζδολνο∀− πραων&,
− γµινψ ωιεϕσκιε ι µιεϕσκο−ωιεϕσκιε οραζ ζωι&ζκι κοµυναλνε τψχη γµιν.
Κρεδψτψ µογ& βψ− υδζιελανε ω δω⌠χη πλαφοναχη, ω ζαλε(νο∀χι οδ ωψσοκο∀χι κωοτψ
κρεδψτυ:
 ω πλαφονιε Α  δο 50.000 πλν; νιε ωι)χεϕ νι( δο 100% ωαρτο∀χι κοσζτορψσοωεϕ ζαδανια
ινωεστψχψϕνεγο,
 ω πλαφονιε Β  δο 300.000 πλν; νιε ωι)χεϕ νι( δο 80% ωαρτο∀χι κοσζτορψσοωεϕ ζαδανια
ινωεστψχψϕνεγο.
Κρεδψτψ µογ& βψ− υδζιελανε δο 5 λατ, ωλιχζαϕ&χ ω το οκρεσ καρενχϕι ω σπ∋αχιε κωοτψ
κρεδψτυ νιε πρζεκραχζαϕ&χψ 1 ροκυ.
Βανκαµι οβσ∋υγυϕ&χψµι τ) λινι) κρεδψτοω& σ&:
− Βανκ Οχηρονψ %ροδοωισκα Σ.Α. ι ϕεγο οδδζια∋ψ τερενοωε
− Γοσποδαρχζψ Βανκ Ωιελκοπολσκι Σ.Α. ωραζ ζ ϕεγο οδδζια∋αµι τερενοωψµι
ι ζρζεσζονψµι βανκαµι σπ⌠∋δζιελχζψµι.
!∀

7.3.3.5. Εκοφυνδυσζ
Εκοφυνδυσζ ποωστα∋ ω χελυ ζαρζ&δζανια ∀ροδκαµι φινανσοωψµι ποχηοδζ&χψµι ζ
εκοκονωερσϕι πολσκιεγο ζαδ∋υ(ενια ζαγρανιχζνεγο ωοβεχ τακιχη κραϕ⌠ω ϕακ: Στανψ
Ζϕεδνοχζονε Αµερψκι Π⌠∋νοχνεϕ, Φρανχϕα, Σζωαϕχαρια, Ω∋οχηψ, Σζωεχϕα, Νορωεγια.
Εκοφυνδυσζ δοφινανσοωυϕε ω φορµιε δοταχϕι πρζεδσι)ωζι)χια, κτ⌠ρε µαϕ& ωπ∋ψω να σταν
∀ροδοωισκα ω σκαλι ρεγιονυ, κραϕυ αλε πρζεδε ωσζψστκιµ ω σκαλι γλοβαλνεϕ.
Πιερωσζε∗στωο ω φινανσοωανιυ µαϕ) δζια∋ανια, κτ⌠ρε:
!∀ ογρανιχζαϕ& εµισϕ) γαζ⌠ω ποωοδυϕ&χψχη ζµιανψ κλιµατυ (ΧΟ2, µεταν, φρεονψ)
!∀ ογρανιχζαϕ& τρανσγρανιχζνψ τρανσπορτ ΧΟ2, ΝΟξ
!∀ ελιµιναχϕα νισκιχη /ρ⌠δε∋ εµισϕι ΧΟ2, ΝΟξ
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πρζψωρ⌠χενιε χζψστο∀χι ω⌠δ Μορζα Βα∋τψχκιεγο
οχηρονα ζασοβ⌠ω ωοδψ πιτνεϕ
γοσποδαρκα οδπαδαµι ι ρεκυλτψωαχϕα γλεβ ζανιεχζψσζχζονψχη
οχηρονα ρ⌠(νοροδνο∀χι βιολογιχζνεϕ.
Εκοφυνδυσζ ρεαλιζυϕε σωοϕε χελε ω ραµαχη κονκυρσ⌠ω ι προγραµ⌠ω. Ρεαλιζοωανε
σ& ρ⌠ωνιε( πρζεδσι)ωζι)χια ο χηαρακτερζε ποωταρζαλνψµ, δλα κτ⌠ρψχη τρυδνο ϕεστ
σκονστρυοωα− σενσοωνε κονκυρσψ, πονιεωα( ινσταλαχϕε βυδοωανε µογ& βψ− ω
δοωολνψµ µιεϕσχυ ω κραϕυ ι οπερυϕ& υρζ&δζενιαµι ο ποδοβνψµ στοπνιυ
νοωοχζεσνο∀χι. ∆ο τεϕ γρυπψ προϕεκτ⌠ω ναλε(& να πρζψκ∋αδ: ινσταλαχϕε κολεκτορ⌠ω
σ∋ονεχζνψχη, ινιχϕατψωψ δοτψχζ&χε βυδοωψ φαρµ ωιατροωψχη, υπραωψ ρο∀λιν
ενεργετψχζνψχη, χζψ ζακυπψ κοµποστερ⌠ω δο υτψλιζαχϕι βιολογιχζνεϕ φρακχϕι οδπαδ⌠ω
κοµυναλνψχη.
Ωνιοσκι ο δοφινανσοωανιε µο(να σκ∋αδα− ω χι&γυ χα∋εγο ροκυ ωγ πρζψγοτοωανεγο πρζεζ
Εκοφυνδυσζ ωζορυ ι ινστρυκχϕι. Ωψσοκο∀− δοφινανσοωανια µο(ε ωψνιε∀− 30% κοσζτ⌠ω ϕε(ελι
ινωεστορεµ ϕεστ πρζεδσι)βιορχα λυβ δο 60% ω πρζψπαδκυ ϕεδνοστεκ σαµορζ&δοωψχη. Υδζια∋
δοταχϕι ωψνοσι δο 50 % ω πρζψπαδκυ: ινστψτυχϕι χηαρψτατψωνψχη ι ωψζνανιοωψχη, σπο∋εχζνψχη
οργανιζαχϕι εκολογιχζνψχη, δψρεκχϕι παρκ⌠ω ναροδοωψχη ι κραϕοβραζοωψχη, πλαχ⌠ωεκ
ο∀ωιατοωψχη, εδυκαχψϕνψχη, πλαχ⌠ωεκ σ∋υ(βψ ζδροωια οραζ σπ⌠∋δζιελνι µιεσζκανιοωψχη.
%ροδκι Εκοφυνδυσζυ β)δ& δοστ)πνε δο 2010 ροκυ.
!∀
!∀
!∀
!∀
!∀

7.3.3.6. Φυνδυσζ να Ρζεχζ Γλοβαλνεγο !ροδοωισκα
Φυνδυσζεµ ζαρζ&δζα Βανκ %ωιατοωψ, ΥΝ∆Π ι ΥΝΕΠ. Φυνδυσζ φινανσυϕε
πρζεδσι)ωζι)χια ω δζιεδζιναχη:
!∀ οχηρονα ρ⌠(νοροδνο∀χι βιολογιχζνεϕ (εκοσψστεµ⌠ω ο ζναχζενιυ γλοβαλνψµ)
!∀ πρζεχιωδζια∋ανιε ζµιανοµ κλιµατυ: τεχηνολογιε ωψτωαρζανια ι ωψκορζψστανια
οδναωιαλνψχη /ρ⌠δε∋ ενεργιι
!∀ οχηρονα ω⌠δ (πρζεχιωδζια∋ανιε ζανιεχζψσζχζενιοµ τρανσγρανιχζνψµ)
!∀ οχηρον) ωαρστωψ οζονοωεϕ
!∀ πρζεχιωδζια∋ανιε δεγραδαχϕι ποωιερζχηνι ζιεµι, πυστψννιενιυ ζιεµι ι νισζχζενιυ
λασ⌠ω.
7.3.3.7. Φυνδαχϕα να ρζεχζ ροζωοϕυ ωσι πολσκιεϕ Πολσκα Ωιε# 2000 ιµ.
Μαχιεϕα Ραταϕα
Ζακρεσ δζια∋ανια φυνδαχϕι οβεϕµυϕε δοφινανσοωψωανιε ινιχϕατψω λοκαλνψχη µ.ιν. να ρζεχζ
ροζωοϕυ ινφραστρυκτυρψ ωιεϕσκιεϕ.
Πριορψτεταµι πρζψ ποδεϕµοωανιυ δεχψζϕι ο φινανσοωανιυ ϕεστ υδζιελανιε κρεδψτ⌠ω να
βυδοω) ι µοδερνιζαχϕ) υρζ&δζε∗ γρζεωχζψχη ζασιλανψχη γαζεµ λυβ ολεϕεµ ω βυδψνκαχη
ωιεϕσκιχη. Βενεφιχϕενταµι σ& ζαρζ&δψ γµιν. Ωψσοκο∀− υδζιελανεγο κρεδψτυ: προϕεκτ δο 40 τψσ.
πλν. Οκρεσ κρεδψτοωανια 2 λατα. Οκρεσ καρενχϕι π∋ατνο∀χι ρατ καπιτα∋οωψχη δο 6 µιεσι)χψ.
Ροζκ∋αδ σπ∋ατ ω χζασιε 2 λατα. Μινιµαλνψ υδζια∋ ∀ροδκ⌠ω ω∋ασνψχη κρεδψτοβιορχψ 50%.
7.3.3.8. Φυνδαχϕα Ωσποµαγανια Ωσι
Φυνδαχϕα ωσπιερα δζια∋ανια ζµιερζαϕ&χε δο ποπραωψ ινφραστρυκτυρψ, σπο∋εχζνεγο,
γοσποδαρχζεγο ι κυλτυραλνεγο ροζωοϕυ, υποωσζεχηνιενια ζαστοσοωανια νιεκονωενχϕοναλνψχη
/ρ⌠δε∋ ενεργιι να οβσζαραχη ωιεϕσκιχη.
Προγραµ Μα&ψχη Ελεκτροωνι Ωοδνψχη οραζ Ελεκτροωνι Ωιατροωψχη
Προγραµ σταωια σοβιε ζα χελ οδτωορζενιε ζδεωαστοωανψχη ϕαζ⌠ω, ζαπ⌠ρ, µ∋ψν⌠ω ι ιννψχη
οβιεκτ⌠ω ρζεχζνψχη οραζ προµοχϕ) εκολογιχζνιε χζψστεϕ ενεργιι. Ζ πο(ψχζεκ µογ& κορζψστα−:
− οσοβψ φιζψχζνε,
− σπ⌠∋κι οσ⌠β φιζψχζνψχη,
− ινστψτυχϕε κο∀χιελνε,
− γµινψ.
Ωψσοκο∀− πο(ψχζκι νιε µο(ε πρζεκροχζψ− 50% ωαρτο∀χι νακ∋αδ⌠ω ινωεστψχψϕνψχη,
οκρε∀λονψχη να ποδσταωιε ζα∋ο(ε∗ εκονοµιχζνο−τεχηνιχζνψχη ποτωιερδζονψχη πρζεζ
πραχοωνικα Φυνδαχϕι.
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Πο(ψχζκι υδζιελανε σ& να οκρεσ δο 5 λατ ωραζ ζ µο(λιωο∀χι& υζψσκανια ω τψµ οκρεσιε
καρενχϕι ω σπ∋αχιε κρεδψτυ δο 1 ροκυ, ϕεδνακ νιε δ∋υ(εϕ νι( 3 µιεσι&χε καλενδαρζοωε πο
µιεσι&χυ ω κτ⌠ρψµ ζακο∗χζονο ινωεστψχϕ).

7.3.3.9. Φυνδαχϕα Παρτνερστωο δλα !ροδοωισκα  Φυνδυσζ Παρτνερστωα
Φυνδυσζυ Παρτνερστωα πρζεϕ&∋ δζια∋αλνο∀− δοταχψϕν& Φυνδαχϕι Παρτνερστωο δλα
%ροδοωισκα. Υδζιελανε πρζεζ Φυνδυσζ Παρτνερστωα δοταχϕε ωσπιεραϕ& ι υζυπε∋νιαϕ& προγραµψ
ρεαλιζοωανε πρζεζ Φυνδαχϕ) Παρτνερστωο δλα %ροδοωισκα.
Προγραµ ∆οταχψϕνψ Ρζεχζνιχτωο ι καµπανιε να ρζεχζ οχηρονψ #ροδοωισκα
ω λαταχη 2007− 2009
Χελεµ Προγραµυ ϕεστ δοφινανσοωανιε εκολογιχζνψχη ινιχϕατψω ι προϕεκτ⌠ω οβψωατελσκιχη
να ρζεχζ ζωι)κσζενια υδζια∋υ σπο∋εχζνο∀χι λοκαλνψχη ω κσζτα∋τοωανιυ πολιτψκι οχηρονψ
∀ροδοωισκα ι ροζωοϕυ ζρ⌠ωνοωα(ονεγο ω Πολσχε.
Ζασι)γ τερψτοριαλνψ κονκυρσυ: χα∋ψ τερεν Πολσκι, ω σζχζεγ⌠λνο∀χι οργανιζαχϕε
ποζαρζ&δοωε ζ τερενυ ωοϕεω⌠δζτω: µα∋οπολσκιεγο, ∀λ&σκιεγο, ποδκαρπαχκιεγο ι
∀ωι)τοκρζψσκιεγο οραζ οργανιζαχϕε ποζαρζ&δοωε υχζεστνιχζ&χε ω δζια∋ανιαχη
τρανσγρανιχζνψχη β&δ/ ποναδναροδοωψχη.
Ωνιοσκοδαωχψ: οργανιζαχϕε ποζαρζ&δοωε δζια∋αϕ&χε να ρζεχζ ρζεχζνιχτωα ω ζακρεσιε
οχηρονψ ∀ροδοωισκα να σζχζεβλυ λοκαλνψµ, ποσιαδαϕ&χε οσοβοωο∀− πραων& οραζ µαϕ&χε ω
σωοιχη χελαχη στατυτοωψχη δζια∋ανια να ρζεχζ οχηρονψ ∀ροδοωισκα.
Ω ραµαχη Προγραµυ µογ& βψ− φινανσοωανε δζια∋ανια µ. ιν. ω ζακρεσιε:
− µονιτορινγυ ι κονσυλταχϕι πραωα ι πολιτψκι προεκολογιχζνεϕ,
− οπραχοωανια ι προµοχϕι αλτερνατψωνεϕ πολιτψκι ζ ζακρεσυ οχηρονψ ∀ροδοωισκα ι
ροζωοϕυ ζρ⌠ωνοωα(ονεγο,
− πρζψγοτοωψωανια ι πρζεδσταωιανια στανοωισκ ω ζακρεσιε οχηρονψ ∀ροδοωισκα,
− κοντρολι σπο∋εχζνεϕ προγραµ⌠ω ι προϕεκτ⌠ω φινανσοωανψχη πρζεζ Υνι) Ευροπεϕσκ&
οραζ ζωι&ζανψχη ζ ρεαλιζαχϕ& πολιτψκι εκολογιχζνεϕ Υνιι Ευροπεϕσκιεϕ,
− ανγα(οωανια σπο∋εχζνο∀χι λοκαλνψχη ω κσζτα∋τοωανιυ πολιτψκι εκολογιχζνεϕ να
σζχζεβλυ λοκαλνψµ, ρεγιοναλνψµ, κραϕοωψµ ι µι)δζψναροδοωψµ,
− ροζωοϕυ ζδολνο∀χι οργανιζαχϕι ποζαρζ&δοωψχη δο οδδζια∋ψωανια να ρζεχζ
κσζτα∋τοωανια προγραµ⌠ω ροζωοϕυ να σζχζεβλυ γµιννψµ, ωοϕεω⌠δζκιµ ι κραϕοωψµ.
Ω ραµαχη Προγραµυ µο(να υβιεγα− σι) ο δοταχϕ) ω ωψσοκο∀χι δο 8.000 ΠΛΝ
Φυνδυσζ Πο%ψχζκοωψ δλα Γρυπ Παρτνερσκιχη
Φυνδυσζ ϕεστ τωορζονψ ϕακο µεχηανιζµ ωσπαρχια οργανιζαχϕι ποζαρζ&δοωψχη σκυπιονψχη
ω Κραϕοωεϕ Σιεχι Γρυπ Παρτνερσκιχη, ζρ⌠ωνανια ιχη σζανσ ω στοσυνκυ δο ιννψχη ποδµιοτ⌠ω ω
ποζψσκιωανιυ ∀ροδκ⌠ω να ρεαλιζαχϕ) προϕεκτ⌠ω, γ∋⌠ωνιε φινανσοωανψχη να ζασαδζιε
ρεφυνδαχϕι κοσζτ⌠ω. Χελεµ Φυνδυσζυ Πο(ψχζκοωεγο δλα Γρυπ Παρτνερσκιχη ϕεστ
ωψπραχοωανιε οπτψµαλνεγο µοδελυ ωσπ⌠∋πραχψ ζ Γρυπαµι Παρτνερσκιµι ω ζακρεσιε ποµοχψ
ω πρεφινανσοωανιυ ρεαλιζοωανψχη πρζεζ νιε προϕεκτ⌠ω να ρζεχζ ροζωοϕυ ζρ⌠ωνοωα(ονεγο.
Φυνδυσζ µα ζωι)κσζψ− ζδολνο∀− οργανιζαχϕι ποζαρζ&δοωψχη δο ρεαλιζαχϕι ιχη δζια∋α∗
στατυτοωψχη, ποδεϕµοωανψχη ω ραµαχη ι να ρζεχζ Γρυπ Παρτνερσκιχη. Χελ τεν β)δζιε
ρεαλιζοωανψ πρζεζ υδζιελανιε πρζεζ Φυνδυσζ νιεοπροχεντοωανψχη κρ⌠τκοτερµινοωψχη
πο(ψχζεκ, κτ⌠ρε υµο(λιωι& ρεαλιζαχϕ) πρζεωιδζιανψχη ω προϕεκταχη ζαδα∗ δο χζασυ υζψσκανια
πρζεζ πο(ψχζκοβιορχ) ρεφυνδαχϕι κοσζτ⌠ω.
Προγραµ Χζψστψ Βιζνεσ
Προγραµ Χζψστψ Βιζνεσ ποµαγα µα∋ψµ ι ∀ρεδνιµ πρζεδσι)βιορστωοµ ροζωιϕα− σι) δζι)κι
δζια∋ανιοµ να ρζεχζ οχηρονψ ∀ροδοωισκα. Φιρµψ Χζψστεγο Βιζνεσυ σταϕ& σι) βαρδζιεϕ
κονκυρενχψϕνε πονιεωα(:
− εφεκτψωνιε ζαρζ&δζαϕ& ζασοβαµι
− οβνι(αϕ& κοσζτψ δζια∋αλνο∀χι
− ογρανιχζαϕ& νεγατψωνε οδδζια∋ψωανιε να ∀ροδοωισκο
− κορζψσταϕ& ζ δο∀ωιαδχζε∗ ιννψχη φιρµ
− σπε∋νιαϕ& ωψµογι πραωα οχηρονψ ∀ροδοωισκα
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− ζδοβψωαϕ& νοωε ρψνκι
− ποζψσκυϕ& παρτνερ⌠ω δο ρεαλιζαχϕι ινιχϕατψω ι προϕεκτ⌠ω
Φιρµψ βιορ& υδζια∋ ω προγραµιε ποπρζεζ υχζεστνιχτωο ω Κλυβαχη Χζψστεγο Βιζνεσυ, κτ⌠ρε
ζρζεσζαϕ&
πρζεδσι)βιορστωα
ωγ
σιεδζιβψ
λυβ
προφιλυ
δζια∋αλνο∀χι.
Κα(δψ κλυβ µα σωοϕεγο οπιεκυνα (Κοορδψνατορα), κτ⌠ρεγο ζαδανιεµ ϕεστ υτρζψµψωανιε
στα∋εγο κοντακτυ ζ χζ∋ονκαµι ω χελυ ποµοχψ ω κορζψστανιυ ζ οφερτψ Προγραµυ.
Χζ∋ονκοωιε κλυβ⌠ω οτρζψµυϕ& ποµοχ ω ποσταχι δοραδζτωα, ινφορµαχϕι ι σζκολε∗.
Αδρεσαχι Προγραµυ:
− Μα∋ε ι ∀ρεδνιε πρζεδσι)βιορστωα − γ∋⌠ωνι αδρεσαχι Προγραµυ Χζψστψ Βιζνεσ, φιρµψ
προδυκχψϕνε λυβ υσ∋υγοωε, κτ⌠ρε χηχ& ροζωι&ζψωα− προβλεµψ ζωι&ζανε ζ οχηρον&
∀ροδοωισκα ι ΒΗΠ.
− ∆υ(ε φιρµψ − ζαιντερεσοωανε ογρανιχζενιεµ ω∋ασνψχη κοσζτ⌠ω ποπρζεζ
υχζεστνιχτωο ω Προγραµιε δοσταωχ⌠ω ι κοντραηεντ⌠ω φιρµψ, ζαπρασζανε σ& δο
Προγραµυ ω χηαρακτερζε φιρµψ πατροναχκιεϕ.
− Σαµορζ&δψ − ζαιντερεσοωανε υδζια∋εµ ω προϕεκταχη Χζψστεγο Βιζνεσυ ζωι&ζανψχη
ζ ποδνοσζενιεµ κονκυρενχψϕνο∀χι ρεγιον⌠ω οραζ ακτψωνψµ ωσπιερανιεµ ροζωοϕυ
πρζεδσι)βιορχζο∀χι ω ζακρεσιε ποδνοσζενια εκολογιχζνψχη στανδαρδ⌠ω δζια∋ανια.

7.3.4. Βανκι
Βανκι ρεαλιζυϕ& ποµοχ φινανσοω& να ινωεστψχϕε προεκολογιχζνε ναϕχζ)∀χιεϕ ω φορµιε
πο(ψχζεκ ι κρεδψτ⌠ω πρεφερενχψϕνψχη. Ιννε φορµψ φινανσοωανια το πορ)χζενια καπιτα∋οωε,
εµισϕε οβλιγαχϕι κοµυναλνψχη, δοταχϕε ι σπονσορινγ οργανιζαχϕι ποζαρζ&δοωψχη.
∆ο βανκ⌠ω ναϕακτψωνιεϕ ωσπιεραϕ&χψχη ινωεστψχϕε ω οχηρονιε ∀ροδοωισκα ναλε(&:
!∀ Βανκ Γοσποδαρκι ∃ψωνο∀χιοωεϕ Σ.Α.
!∀ Βανκ Γοσποδαρστωα Κραϕοωεγο
!∀ Βανκ Ινιχϕατψω Σπο∋εχζνο−Εκονοµιχζνψχη Σ.Α.
!∀ Βανκ Οχηρονψ %ροδοωισκα Σ.Α.
!∀ Ευροπεϕσκι Βανκ Οδβυδοωψ ι Ροζωοϕυ  ΕΒΟΡ
!∀ Γοσποδαρχζψ Βανκ Ωιελκοπολσκι Σ.Α. ω Ποζνανιυ
!∀ Κρεδψτ Βανκ Σ.Α
!∀ ΛΓ Πετρο Βανκ Σ.Α.
!∀ Ποωσζεχηνψ Βανκ Κρεδψτοωψ Σ.Α.
!∀ Βανκ ΒΠΗ Σ.Α.
!∀ Ευροπεϕσκι Βανκ Ινωεστψχψϕνψ
!∀ Βανκ Ωσπ⌠∋πραχψ Ευροπεϕσκιεϕ Σ.Α.
!∀ Ηψποςερεινσβανκ Βανκ Ηιποτεχζνψ Σ.Α
!∀ ΙΝΓ Βανκ %λ&σκι Σ.Α.

7.3.5. Ινστψτυχϕε λεασινγοωε
Ω φορµιε λεασινγυ ναϕχζ)∀χιεϕ φινανσοωανε σ& ∀ροδκι τρανσπορτυ, µασζψνψ ι υρζ&δζενια,
λινιε τεχηνολογιχζνε, σπρζ)τ κοµπυτεροωψ. Ζ λεασινγυ χζ)στο κορζψσταϕ& ζακ∋αδψ κοµυναλνε
ϕακ ρ⌠ωνιε( γµινψ.

7.3.6. Φυνδυσζε ινωεστψχψϕνε
Φυνδυσζε ινωεστψχψϕνε βιορ& υδζια∋ ω ινωεστψχϕαχη ω ποδµιοταχη πρψωατνψχη ο
ποτενχϕαλνιε δυ(εϕ στοπιε ωζροστυ.
Ποπυλαρνε φυνδυσζε ζοστα∋ψ ποκρ⌠τχε σχηαρακτερψζοωανε πονι(εϕ.

7.3.6.1. Χεντραλ ανδ Εαστερν Ευροπεαν Ινφραστρυχτυρε Ρεσουρχεσ Παρτνερσ
.ρ⌠δ∋α ∀ροδκ⌠ω φινανσοωψχη φυνδυσζυ ποχηοδζ& µιεδζψ ιννψµι ζ Ευροπεϕσκιεγο Βανκυ
Οδβυδοωψ ι Ροζωοϕυ. Φυνδυσζ ινωεστυϕε ω προϕεκτψ πρζεµψσ∋οωε ζωι&ζανε ζ:
!∀ ρεχψκλινγιεµ ι µινιµαλιζαχϕ& οδπαδ⌠ω,
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!∀ ζωι)κσζενιεµ εφεκτψωνο∀χι προδυκχϕι ι οσζχζ)δνο∀χι& ενεργιι,
!∀ προδυκχϕ& σπρζ)τυ ι υρζ&δζε∗ δο βυδοωψ καναλιζαχϕι, σψστεµ⌠ω ζαοπατρζενια ω
ωοδ), ρεδυκχϕι ι κοντρολι ζανιεχζψσζχζε∗,
!∀ ποσζυκιωανιεµ αλτερνατψωνψχη /ρ⌠δε∋ ενεργιι.
Ποζα τψµ φυνδυσζ οφερυϕε ποµοχ ω ναωι&ζανιυ κοντακτ⌠ω ζ παρτνεραµι ζαγρανιχζνψµι
οραζ ποσζυκιωανιυ δοδατκοωψχη /ρ⌠δε∋ φινανσοωανια.

7.4. Αδρεσψ ϕεδνοστεκ φινανσυϕ&χψχη
Ταβελα 7.5. ζαωιερα ωψκαζ ϕεδνοστεκ φινανσυϕ&χψχη δζια∋ανια ω ζακρεσιε οχηρονψ
∀ροδοωισκα ωραζ ζ αδρεσαµι.
Ταβ. 7.5. ϑεδνοστκι φινανσυϕ∀χε δζια&ανια ω ζακρεσιε οχηρονψ #ροδοωισκα ωραζ ζ αδρεσαµι
ϑεδνοστκα φινανσυϕ&χα

Αδρεσ κοντακτοωψ
Κραϕοωε φυνδυσζε εκολογιχζνε

Ναροδοωψ Φυνδυσζ Οχηρονψ %ροδοωισκα ι
Γοσποδαρκι Ωοδνεϕ

υλ. Κονστρυκτορσκα 3α; 02−673 Ωαρσζαωα
τελ. (0−22) 849 00 79; φαξ (0−22) 849 72 72
ε−µαιλ: φυνδυσζ≅νφοσιγω.γοϖ.πλ
ωωω.νφοσιγω.γοϖ.πλ

Ωοϕεω⌠δζκι Φυνδυσζ Οχηρονψ %ροδοωισκα ι
Γοσποδαρκι Ωοδνεϕ ω Τορυνιυ

υλ. Σζοσα Χηε∋µι∗σκα 28, 87−100 Τορυ∗,
τελ.(56) 62 12 300 / φαξ (56) 62 12 302
ε−µαιλ: ωφοσιγω≅ωφοσιγω.τορυν.πλ
ωωω.ωφοσιγω.τορυν.πλ/

Ποωιατοωψ Φυνδυσζ Οχηρονψ %ροδοωισκα ι
Γοσποδαρκι Ωοδνεϕ ω Γο∋υβιυ − ∆οβρζψνιυ

Σταροστωο Ποωιατοωε ω Γολυβιυ−∆οβρζψνιυ,
υλ. Πλαχ Τψσι&χλεχια 25,
87−400 Γολυβ−∆οβρζψ∗
τελ (056)−683−53−80,81,φαξ 056−683−53−83

Τερενοωψ Φυνδυσζ Οχηρονψ Γρυντ⌠ω Ρολνψχη

Φυνδυσζ Λε∀νψ

Προγραµ Οπεραχψϕνψ Ινφραστρυκτυρα ι %ροδοωισκο

Ρεγιοναλνψ Προγραµ Οπεραχψϕνψ Ωοϕεω⌠δζτωα
Κυϕαωσκο Ποµορσκιεγο

Προγραµ Ροζωοϕυ Οβσζαρ⌠ω Ωιεϕσκιχη

Υρζ&δ Μαρσζα∋κοωσκι Ωοϕ. Κυϕαωσκο Ποµορσκιεγο
∆επαρταµεντ Ρολνιχτωα, Ροζωοϕυ Οβσζαρ⌠ω Ωιεϕσκιχη ι
Γεοδεζϕι
υλ. Πλαχ Τεατραλνψ 2, 87−100 Τορυ∗
τελ: (0−56) 656−11−95
Ρεγιοναλνα ∆ψρεκχϕα Λασ⌠ω Πα∗στωοωψχη ω Τορυνιυ
Μιχκιεωιχζα 9, 87−100 Τορυ∗
τελ. (56) 658 43 00
ωωω.τορυν.λασψ.γοϖ.πλ
Φυνδυσζε ΥΕ
Ω ζαλε(νο∀χι οδ ρεαλιζοωανεγο δζια∋ανια − πατρζ Ταβ. 7.3.
Υρζ&δ Μαρσζα∋κοωσκι Ωοϕ. Κυϕαωσκο Ποµορσκιεγο
∆επαρταµεντ Ωδρα(ανια Ρεγιοναλνεγο Προγραµυ
Οπεραχψϕνεγο
υλ. Μ. Σκ∋οδοωσκιεϕ−Χυριε 73, 87−100 Τορυ∗
Τελ. (056) 656−11−55, Φαξ (056) 656−11−33
ε−µαιλ: ρποωδραζανιε≅κυϕαωσκο−ποµορσκιε.πλ
Αγενχϕα Ρεστρυκτυρψζαχϕι ι Μοδερνιζαχϕι Ρολνιχτωα
Βιυρο Ποωιατοωε ω Γο∋υβιυ ∆οβρζψνιυ
υλ. ϑ.Γ Κοππα 1Β, 87−400 Γολυβ−∆οβρζψ∗
τελ.(056) 682 00 29 φαξ (056) 682 21 30

Μινιστερστωο %ροδοωισκα
∆επαρταµεντ Ινφραστρυκτυρψ ι %ροδοωισκα
Φυνδυσζ ΛΙΦΕ+
υλ. Ωαωελσκα 52/54, 00−922 Ωαρσζαωα
τελ. (22) 5792 417, φαξ (22) 5792 629
ε−µαιλ: λιφε≅µοσ.γοϖ.πλ
Ινστψτυχϕε ι προγραµψ ποµοχοωε
Μινιστερστωο %ροδοωισκα
∆επαρταµεντ Ινστρυµεντ⌠ω Οχηρονψ %ροδοωισκα
Νορωεσκι Μεχηανιζµ Φινανσοωψ ι Μεχηανιζµ
υλ. Ωαωελσκα 52/54, 00−922 Ωαρσζαωα
Φινανσοωψ Ευροπεϕσκιεγο Οβσζαρυ Γοσποδαρχζεγο
τελ. (0−22) 57 92 327
ωωω.µοσ.γοϖ.πλ/µφεογ/κοντακτ
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ϑεδνοστκα φινανσυϕ&χα

Αγενχϕα Ρεστρυκτυρψζαχϕι ι Μοδερνιζαχϕι Ρολνιχτωα

Αδρεσ κοντακτοωψ

υλ. ϑ.Γ Κοππα 1Β , 87−400 Γολυβ−∆οβρζψ∗
τελ.(056) 682 00 29 φαξ (056) 682 21 30

∆επαρταµεντ Γενεραλνψ ΞΙ Κοµισϕι Ευροπεϕσκιεϕ

ΥΝΙΤ ∆.4 (Γλοβαλ Ενϖιρονµεντ)
ΤΡΜΦ 01/77; ρυε δε λα Λοι 200; Β−1049 Βρυσσελσ
φαξ 296 95 57; ε−µαιλ: χηριστοπη.βαιλ≅δγ11.χεχ.βε

Ευροπεϕσκι Φυνδυσζ Ροζωοϕυ Ωσι Πολσκιεϕ

υλ. Μιεδζιανα 3Α, 00−814 Ωαρσζαωα
τελ. (0−22) 639 87 63; φαξ (0−22) 620 90 93
ωωω.εφρωπ.χοµ.πλ; ε−µαιλ: εφρωπ≅εφρωπ.χοµ.πλ

Εκοφυνδυσζ

υλ. Βραχκα 4; 00−502 Ωαρσζαωα
τελ. (0−22) 621 27 04; φαξ (0−22) 629 51 25
ωωω.εκοφυνδυσζ.οργ.πλ; ε−µαιλ: ινφο≅εκοφυνδυσζ.οργ.πλ

Φυνδυσζ να Ρζεχζ Γλοβαλνεγο %ροδοωισκα

αλ. Νιεποδλεγ∋ο∀χι 186; 00−608 Ωαρσζαωα
τελ. (0−22) 825 45 97; φαξ (0−22) 825 45 97
ωωω.υνδπ.οργ.πλ

Φυνδαχϕα να ρζεχζ ροζωοϕυ ωσι πολσκιεϕ Πολσκα Ωιε∀
2000 ιµ. Μαχιεϕα Ραταϕα.

αλ. Ω. Ρεψµοντα 12α; 01−849 Ωαρσζαωα
τελ. (0−22) 663 78 00; φαξ (0−22) 663 09 86

Φυνδαχϕα Ωσποµαγανια Ωσι

υλ. Βελλοττιεγο 1, 01−022 Ωαρσζαωα
τελ. 22 636 25 71−75, φαξ. 22 636 62 70
ωωω.φωω.οργ.πλ ; ε−µαιλ: φωω≅φωω.οργ.πλ

Φυνδαχϕα Παρτνερστωο δλα %ροδοωισκα
Φυνδυσζ Παρτνερστωα

υλ. %ω. Κρζψ(α 5/6, 31−028 Κρακ⌠ω,
τελ. (0−12) 430−24−43, φαξ: (0−12) 429−47−25;
ωωω.επχε.οργ.πλ; ε−µαιλ: βιυρο≅επχε.οργ.πλ
ωωω.φυνδυσζ.επχε.οργ.πλ; ε−µαιλ: φυνδυσζ≅επχε.οργ.πλ
Βανκι

Βανκ Γοσποδαρκι ∃ψωνο∀χιοωεϕ Σ.Α.

υλ. Κασπρζακα 10/16; 01−211 Ωαρσζαωα
τελ. (0−22) 860 40 00; 0801 123 456; φαξ 860 50 00
ωωω.βγζ.πλ

Βανκ Γοσποδαρστωα Κραϕοωεγο

Αλ. ϑεροζολιµσκιε 7; 00−955 Ωαρσζαωα
(0−22) 522 91 93; φαξ 522 91 94
ωωω.βγκ.χοµ.πλ ; εµαιλ: βγκ≅βγκ.χοµ.πλ

Βανκ Ινιχϕατψω Σπο∋εχζνο−Εκονοµιχζνψχη Σ.Α.

υλ. ∆υβοισ 5α; 00−184 Ωαρσζαωα
τελ. (0−22) 860 11 00; φαξ 860 11 02
ωωω.βισε.πλ; ε−µαιλ: χονταχτ≅βισε.πλ

Βανκ Οχηρονψ %ροδοωισκα Σ.Α.

Αλ. ϑανα Παω∋α ΙΙ 12; 00−950 Ωαρσζαωα
(0−22) 850 87 35; φαξ 850 88 91
ωωω.βοσβανκ.πλ; ε−µαιλ: βοσ≅βοσβανκ.πλ

Βανκ %ωιατοωψ

υλ. Εµιλιι Πλατερ 53; 00−113 Ωαρσζαωα
τελ. (0−22) 520 80 00; φαξ 520 80 01; ωωω.ωορλδβανκ.οργ.πλ
ε−µαιλ: Πολανδ_Φεεδβαχκ≅ωορλδβανκ.οργ.πλ

Ευροπεϕσκι Βανκ Οδβυδοωψ ι Ροζωοϕυ − ΕΒΟΡ

υλ. Εµιλιι Πλατερ 53; 00−113 Ωαρσζαωα
τελ. (0−22) 520 57 00; φαξ 520 58 00; ωωω.εβρδ.χοµ

Γοσποδαρχζψ Βανκ Ωιελκοπολσκι Σ.Α. Ω Ποζνανιυ

υλ. Μιελ(ψ∗σκιεγο 22; 61−725 Ποζνα∗
τελ. (0−61) 856 24 00
ωωω.γβω.χοµ.πλ ; ε−µαιλ: οφφιχε≅γβω.χοµ.πλ

Κρεδψτ Βανκ Σ.Α

υλ. Κασπρζακα 2/8; 01−211 Ωαρσζαωα
τελ. (0−22) 634 54 00; 0800 120 360; φαξ 634 53 35
ωωω.κρεδψτβανκ.πλ; ε−µαιλ: δβπ≅κρεδψτβανκ.πλ

ΛΓ Πετρο Βανκ Σ.Α.

υλ. Ρζγοωσκα 34/36; 93−172 #⌠δ/
τελ. (0−42) 681 93 20; 0800 169 800; φαξ 681 93 72
ωωω.λγπετροβανκ.χοµ.πλ; οφφιχε≅λγπετροβανκ.χοµ.πλ

Ποωσζεχηνψ Βανκ Κρεδψτοωψ Σ.Α.

υλ. Τοωαροωα 15α; 00−958 Ωαρσζαωα
τελ. (0−22) 53180 00; φαξ 531 86 40
ωωω.πβκ.πλ

Βανκ ΒΠΗ ΣΑ

Αλ. Ποκοϕυ 1, 31−548 Κρακ⌠ω
τελ. (012) 618 68 88, φαξ (012) 618 68 63
ωωω.βπη.πλ, ε−µαιλ: βανκ≅βπη.πλ
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1. ΩΣΤ∀Π

Πλαν γοσποδαρκι οδπαδαµι δλα µιαστα ι γµινψ Κοωαλεωο Ποµορσκιε ϕεστ
ρεαλιζοωανψ ω οπαρχιυ ο υµοω∀ ζαωαρτ∋ ω δνιυ 30 χζερωχα 2008 ρ. ποµι∀δζψ Γµιν∋
Κοωαλεωο Ποµορσκιε, α φιρµ∋ ΕΚΟΣΤΑΝ∆ΑΡ∆ Πραχοωνια Αναλιζ .ροδοωισκοωψχη.
1.1. Κονχεπχϕα πλανυ γοσποδαρκι οδπαδαµι
Πλαν γοσποδαρκι οδπαδαµι ποωσταϕε ϕακο ρεαλιζαχϕα υσταωψ ο οδπαδαχη ζ δνια 27
κωιετνια 2001 ρ. (∆ζ. Υ. ζ 2007ρ. Νρ 39, ποζ. 251 ζ π⌠&ν. ζµ.), κτ⌠ρα ω ροζδζιαλε 3, αρτ. 14
 16 ωπροωαδζα οβοωι∋ζεκ οπραχοωψωανια πλαν⌠ω να σζχζεβλυ κραϕοωψµ,
ωοϕεω⌠δζκιµ, ποωιατοωψµ ι γµιννψµ.
Σζχζεγ⌠!οωε ωψµαγανια δοτψχζ∋χε γµιννψχη πλαν⌠ω γοσποδαρκι οδπαδαµι οκρε∃λα
Ροζπορζ∋δζενιε Μινιστρα .ροδοωισκα ζ δνια 9 κωιετνια 2003 ρ. ω σπραωιε σπορζ∋δζανια
πλαν⌠ω γοσποδαρκι οδπαδαµι οραζ Ροζπορζ∋δζενιε Μινιστρα .ροδοωισκα ζ δνια 13 µαρχα
2006 ρ. ζµιενιαϕ∋χε ροζπορζ∋δζενιε ω σπραωιε σπορζ∋δζανια πλαν⌠ω γοσποδαρκι
οδπαδαµι.
Ποναδτο οπραχοωανψ πλαν γοσποδαρκι οδπαδαµι υωζγλ∀δνια ζα!ο(ενια ζαωαρτε
ω Πολιτψχε Εκολογιχζνεϕ Πα)στωα, ποωι∋ζανια γοσποδαρκι οδπαδαµι ζ ζασαδαµι
ζρ⌠ωνοωα(ονεγο ροζωοϕυ οραζ νιεκτ⌠ρε ελεµεντψ πολιτψκι Ωσπ⌠λνοτψ Ευροπεϕσκιεϕ ω
δζιεδζινιε γοσποδαρκι οδπαδαµι.
Πλαν ϕεστ σκορελοωανψ ζ Κραϕοωψµ Πλανεµ Γοσποδαρκι Οδπαδαµι οραζ
ζ Ποωιατοωψµ ι Ωοϕεω⌠δζκιµ Πλανεµ Γοσποδαρκι Οδπαδαµι.
Ροζωι∋ζανια πρζψϕ∀τε ω Πλανιε υωζγλ∀δνιαϕ∋ ω πιερωσζψµ ρζ∀δζιε δζια!ανια
ζµιερζαϕ∋χε δο ογρανιχζενια ιλο∃χι ποωσταϕ∋χψχη οδπαδ⌠ω, οδζψσκ µατερια!οωψ ι/λυβ
ενεργετψχζνψ οραζ υτψλιζαχϕ∀ ποζοστα!εϕ χζ∀∃χι οδπαδ⌠ω.
1.2. Ποδσταωα πραωνα οπραχοωανια
Ω χελυ ρεαλιζαχϕι ζα!ο(ε) πολιτψκι εκολογιχζνεϕ πα)στωα οραζ πρζεστρζεγανια ζασαδ
πραωιδ!οωεγο γοσποδαροωανια οδπαδαµι να µοχψ αρτ. 14 υστ. 3 υσταωψ ζ δνια 27
κωιετνια 2001 ρ. ο οδπαδαχη (∆ζ.Υ. 2007 νρ 39 ποζ. 251 ζ πο&ν. ζµ.) ωπροωαδζονο
οβοωι∋ζεκ πρζψγοτοωανια πλαν⌠ω γοσποδαρκι οδπαδαµι να ωσζψστκιχη σζχζεβλαχη
αδµινιστραχϕι πα)στωοωεϕ.
Πιερωσζψ Προγραµ οχηρονψ ∃ροδοωισκα µιαστα ι γµινψ Κοωαλεωο Ποµορσκιε ωραζ ζ
πλανεµ γοσποδαρκι οδπαδαµι ι ζοστα! υχηωαλονψ πρζεζ ραδ∀ γµινψ ω δνιυ 30 χζερωχα
2004ρ. υχηωα!∋ νρ ΞΙς/127/04 Πρζεδµιοτεµ νινιεϕσζεγο οπραχοωανια ϕεστ ακτυαλιζαχϕα
ωω. Πλανυ γοσποδαρκι οδπαδαµι δλα µιαστα ι γµινψ Κοωαλεωο Ποµορσκιε (2004),
ωψνικαϕ∋χα ζ αρτ. 14 υστ. 14 υσταωψ ζ δνια 27 κωιετνια 2001 ρ. ο οδπαδαχη (∆ζ.Υ. 2007
νρ 39 ποζ. 251 ζ πο&ν. ζµ.). Ω χψτοωανψµ αρτψκυλε υσταλονο κονιεχζνο∃% ωερψφικαχϕι
πλαν⌠ω γοσποδαρκι οδπαδαµι νιε ρζαδζιεϕ νι( χο 4 λατα.
Νινιεϕσζψ δοκυµεντ ζοστα! σκονστρυοωανψ ω οπαρχιυ ο οβοωι∋ζυϕ∋χε ακτψ πραωνε
ζ ζακρεσυ γοσποδαρκι οδπαδαµι, α πρζεδε ωσζψστκιµ:
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!∀ ροζπορζ∋δζενιε Μινιστρα .ροδοωισκα ζ δνια 9 κωιετνια 2003 ρ. ω σπραωιε
σπορζ∋δζανια πλαν⌠ω γοσποδαρκι οδπαδαµι (∆ζ. Υ. 2003 ρ. Νρ 66, ποζ. 620),
!∀ ροζπορζ∋δζενιε Μινιστρα .ροδοωισκα ζ δνια 13 µαρχα 2006 ρ. ζµιενιαϕ∋χε
ροζπορζ∋δζενιε ω σπραωιε σπορζ∋δζανια πλαν⌠ω γοσποδαρκι οδπαδαµι (∆ζ. Υ.
2006 ρ. Νρ 46, ποζ. 333),
!∀ υχηωα!∀ Ραδψ Μινιστρ⌠ω Νρ 233 ζ δνια 29 γρυδνια 2006 ρ. ω σπραωιε
∀Κραϕοωεγο πλανυ γοσποδαρκι οδπαδαµι 2010∀ (Μ.Π. ζ 2006 ρ., Νρ 90, ποζ. 946),
!∀ υχηωα!∀ Ωοϕεω⌠δζτωα Κυϕαωσκο−Ποµορσκιεγο νρ ΞΞΙς/468/08 Σεϕµικυ ζ δνια
3 λιπχα 2008ρ. ω σπραωιε υχηωαλενια Προγραµυ οχηρονψ ∃ροδοωισκα δλα
ωοϕεω⌠δζτωα κυϕαωσκο−ποµορσκιεγο, κτ⌠ρεγο χζ∀∃χι∋ ϕεστ Πλαν γοσποδαρκι
οδπαδαµι ωοϕεω⌠δζτωα κυϕαωσκο−ποµορσκιεγο
!∀ υχηωα!∀ Ραδψ Ποωιατυ Γολυβσκο  ∆οβρζψ)σκιεγο Νρ ΞΞΙΙ/125/08 ζ δνια 26
χζερωχα 2008ρ ω σπραωιε Ακτυαλιζαχϕι Προγραµυ Οχηρονψ .ροδοωισκα ζ Πλανεµ
Γοσποδαρκι Οδπαδαµι δλα Ποωιατυ Γολυβσκο  ∆οβρζψ)σκιεγο να λατα 2007 
2010 ζ περσπεκτψω∋ να λατα 2011  2014

1.3. Χελ ι ζακρεσ οπραχοωανια
Ναδρζ∀δνψµ χελεµ οπραχοωανια πλανυ γοσποδαρκι οδπαδαµι δλα µιαστα ι γµινψ
Κοωαλεωο Ποµορσκιε ϕεστ:
Μινιµαλιζαχϕα ιλο!χι οδπαδ⌠ω ποωσταϕ∀χψχη να τερενιε µιαστα ι γµινψ οραζ
δοσκοναλενιε σψστεµυ ζβι⌠ρκι, οδζψσκυ ι υνιεσζκοδλιωιανια οδπαδ⌠ω
Ζγοδνιε ζ αρτ. 15 υστ. 7α υσταωψ ζ δνια 27 κωιετνια 2001 ρ. ο οδπαδαχη (∆ζ.Υ. 2007
νρ 39 ποζ. 251 ζ πο&ν. ζµ.) γµιννψ πλαν γοσποδαρκι οδπαδαµι οβεϕµυϕε σωοιµ
ζακρεσεµ οδπαδψ κοµυναλνε ποωσταϕ∋χε να οβσζαρζε δανεϕ γµινψ οραζ πρζψωο(ονε
να
ϕεϕ
οβσζαρ
ζ υωζγλ∀δνιενιεµ οδπαδ⌠ω κοµυναλνψχη υλ∀γαϕ∋χψχη βιοδεγραδαχϕι οραζ οδπαδ⌠ω
νιεβεζπιεχζνψχη ζαωαρτψχη ω οδπαδαχη κοµυναλνψχη.
Ζακρεσ πλανυ γµιννεγο πρεχψζυϕε ♣ 1. πκτ. 3 ροζπορζ∋δζενια Μινιστρα .ροδοωισκα ζ
δνια 13 µαρχα 2006 ρ. ζµιενιαϕ∋χε ροζπορζ∋δζενιε ω σπραωιε σπορζ∋δζανια πλαν⌠ω
γοσποδαρκι οδπαδαµι (∆ζ. Υ. 2006 ρ. Νρ 46, ποζ. 333), µ⌠ωι∋χψ (ε δοκυµεντ οκρε∃λα:
1. ακτυαλνψ σταν γοσποδαρκι οδπαδαµι, ω τψµ:
α. ροδζαϕ, ιλο∃% ι &ρ⌠δ!α ποωσταωανια οδπαδ⌠ω,
β. ροδζαϕ ι ιλο∃% οδπαδ⌠ω ποδδαωανψχη ποσζχζεγ⌠λνψµ προχεσοµ οδζψσκυ,
χ. ροδζαϕ ι ιλο∃% οδπαδ⌠ω ποδδαωανψχη ποσζχζεγ⌠λνψµ προχεσοµ
υνιεσζκοδλιωιανια,
δ. ιστνιεϕ∋χε σψστεµψ ζβιερανια οδπαδ⌠ω,
ε. ροδζαϕ, ροζµιεσζχζενιε οραζ µοχ πρζεροβοω∋ ινσταλαχϕι δο οδζψσκυ
ι υνιεσζκοδλιωιανια οδπαδ⌠ω,
φ. ωψκαζ ποδµιοτ⌠ω προωαδζ∋χψχη δζια!αλνο∃% ω ζακρεσιε οδβιερανια,
ζβιερανια, τρανσπορτυ, οδζψσκυ ι υνιεσζκοδλιωιανια οδπαδ⌠ω,
γ. ιδεντψφικαχϕ∀ προβλεµ⌠ω ω ζακρεσιε γοσποδαροωανια οδπαδαµι,
υωζγλ∀δνιαϕ∋χε ποδσταωοωε ινφορµαχϕε χηαρακτερψζυϕ∋χε ζ πυνκτυ ωιδζενια
γοσποδαρκι οδπαδαµι οβσζαρ, δλα κτ⌠ρεγο ϕεστ σπορζ∋δζανψ πλαν γοσποδαρκι
οδπαδαµι, α ω σζχζεγ⌠λνο∃χι πο!ο(ενιε γεογραφιχζνε, σψτυαχϕ∀ δεµογραφιχζν∋,
σψτυαχϕ∀ γοσποδαρχζ∋ οραζ ωαρυνκι γλεβοωε, ηψδρογεολογιχζνε ι ηψδρολογιχζνε,
µογ∋χε µιε% ωπ!ψω να λοκαλιζαχϕ∀ ινσταλαχϕι γοσποδαρκι οδπαδαµι,
2. προγνοζοωανε ζµιανψ ω ζακρεσιε γοσποδαρκι οδπαδαµι, ω τψµ ρ⌠ωνιε(
ωψνικαϕ∋χε ζε ζµιαν δεµογραφιχζνψχη ι γοσποδαρχζψχη,
3. χελε ω ζακρεσιε γοσποδαρκι οδπαδαµι ζ ποδανιεµ τερµιν⌠ω ιχη οσι∋γανια,
4. δζια!ανια ζµιερζαϕ∋χε δο ποπραωψ σψτυαχϕι ω ζακρεσιε γοσποδαρκι οδπαδαµι, ω
τψµ:
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α. δζια!ανια ζµιερζαϕ∋χε δο ζαποβιεγανια ποωσταωανιυ οδπαδ⌠ω,
β. δζια!ανια ζµιερζαϕ∋χε δο ογρανιχζενια ιλο∃χι οδπαδ⌠ω ι ιχη νεγατψωνεγο
οδδζια!ψωανια να ∃ροδοωισκο,
χ. δζια!ανια ωσποµαγαϕ∋χε πραωιδ!οωε ποστ∀ποωανιε ζ οδπαδαµι ω ζακρεσιε
ζβιερανια, τρανσπορτυ, οδζψσκυ ι υνιεσζκοδλιωιανια οδπαδ⌠ω,
δ. δζια!ανια ζµιερζαϕ∋χε δο ρεδυκχϕι ιλο∃χι οδπαδ⌠ω κοµυναλνψχη υλεγαϕ∋χψχη
βιοδεγραδαχϕι, κιεροωανψχη να σκ!αδοωισκα οδπαδ⌠ω;
5. ροδζαϕ ι ηαρµονογραµ ρεαλιζαχϕι πρζεδσι∀ωζι∀% οραζ ινστψτυχϕε οδποωιεδζιαλνε
ζα ιχη ρεαλιζαχϕ∀,
6. σποσοβψ φινανσοωανια, ω τψµ ινστρυµεντψ φινανσοωε σ!υ(∋χε ρεαλιζαχϕι
ζαµιερζονψχη χελ⌠ω, ζ υωζγλ∀δνιενιεµ ηαρµονογραµυ υρυχηαµιανια ∃ροδκ⌠ω
φινανσοωψχη ι ιχη &ρ⌠δε!,
7. σψστεµ µονιτορινγυ ι οχενψ ρεαλιζαχϕι ζαµιερζονψχη χελ⌠ω ποζωαλαϕ∋χψ να
οκρε∃λενιε σποσοβυ οραζ στοπνια ρεαλιζαχϕι χελ⌠ω ι ζαδα) ζδεφινιοωανψχη ω
πλανιε γοσποδαρκι οδπαδαµι, ζ υωζγλ∀δνιενιεµ ιχη ϕακο∃χι ι ιλο∃χι.
Υκ!αδ Πλανυ σπε!νια ωψµαγανια αρτ. ♣ 6. 2. ροζπορζ∋δζενια Μινιστρα .ροδοωισκα ζ
δνια 9 κωιετνια 2003 ρ. ω σπραωιε σπορζ∋δζανια πλαν⌠ω γοσποδαρκι οδπαδαµι (∆ζ. Υ.
2003 ρ. Νρ 66, ποζ. 620) ποπρζεζ ζαχηοωανιε κολεϕνψχη ροζδζια!⌠ω οπραχοωανια τϕ.
1. ωστ∀π,
2. αναλιζ∀ στανυ γοσποδαρκι οδπαδαµι,
3. προγνοζ∀ ζµιαν,
4. ζα!ο(ονε χελε ι πρζψϕ∀τψ σψστεµ γοσποδαρκι οδπαδαµι,
5. ζαδανια στρατεγιχζνε οβεϕµυϕ∋χε οκρεσ χο ναϕµνιεϕ 8 λατ,
6. ηαρµονογραµ ρεαλιζαχϕι πρζεδσι∀ωζι∀% οβεϕµυϕ∋χψ οκρεσ 4 λατ,
7. ωνιοσκι ζ προγνοζψ οδδζια!ψωανια προϕεκτυ πλανυ να ∃ροδοωισκο ω πρζψπαδκυ
πλαν⌠ω ωοϕεω⌠δζκιχη ι ωνιοσκι ζ αναλιζψ οδδζια!ψωανια προϕεκτυ πλανυ να
∃ροδοωισκο ω πρζψπαδκυ πλαν⌠ω ποωιατοωψχη ι γµιννψχη οραζ σποσ⌠β ιχη
υωζγλ∀δνιανια ω πλανιε;
8. σποσ⌠β µονιτορινγυ ι οχενψ ωδρα(ανια πλανυ,
9. στρεσζχζενιε ω ϕ∀ζψκυ νιεσπεχϕαλιστψχζνψµ.
Πρζεδσταωιονε ω Πλανιε χελε ι ζαδανια δοτψχζ∋ οκρεσυ χζτερεχη ναϕβλι(σζψχη λατ
2008−2011 οραζ ω περσπεκτψωιε λατ 2012−2015. Ροκιεµ βαζοωψµ χηαρακτερψζυϕ∋χψµ
ακτυαλνψ σταν γοσποδαρκι οδπαδαµι ω γµινιε ϕεστ ροκ 2007.
Ποδσταωοωε χελε ι ζαδανια ζαπισανε ω Πλανιε ωψνικαϕ∋ πρζεδε ωσζψστκιµ ζ
ρεαλιζαχϕι οβοωι∋ζκ⌠ω ω ζακρεσιε γοσποδαρκι οδπαδαµι κοµυναλνψµι να!ο(ονψχη να
οργανψ σαµορζ∋δυ γµιννψ πρζεζ οβοωι∋ζυϕ∋χε πραωοδαωστωο.
Ω∃ρ⌠δ ποδσταωοωψχη οβοωι∋ζκ⌠ω ζ ζακρεσυ γοσποδαρκι οδπαδαµι κοµυναλνψµι
ωψνικαϕ∋χψχη ζ ακτ⌠ω νορµατψωνψχη ναλε(ψ ωψµιενι%:
1. υσταωα ζ δνια 27 κωιετνια 2001 ρ. ο οδπαδαχη (∆ζ.Υ. 2007 νρ 39 ποζ. 251
ζ πο&ν. ζµ.):
!∀ οπραχοωανιε προϕεκτυ πλανυ γοσποδαρκι οδπαδαµι, υχηωαλενιε πλανυ
γοσποδαρκι οδπαδαµι,
!∀ οπινιοωανιε προϕεκτ⌠ω ωοϕεω⌠δζκιεγο ι ποωιατοωεγο πλανυ γοσποδαρκι
οδπαδαµι,
!∀ σκ!αδανιε ραδζιε γµινψ, χο δωα λατα σπραωοζδανια ζ ρεαλιζαχϕι πλανυ
γοσποδαρκι οδπαδαµι,
!∀ ακτυαλιζοωανιε γµιννεγο πλανυ γοσποδαρκι οδπαδαµι νιε ρζαδζιεϕ νι( χο 4
λατα,
!∀ ζαπεωνιενιε οβϕ∀χια ωσζψστκιχη µιεσζκα)χ⌠ω γµινψ ζοργανιζοωανψµ
σψστεµεµ οδβιερανια ωσζψστκιχη ροδζαϕ⌠ω οδπαδ⌠ω κοµυναλνψχη,
!∀ ζαπεωνιανιε ωαρυνκ⌠ω φυνκχϕονοωανια σψστεµυ σελεκτψωνεγο ζβιερανια
ι οδβιερανια οδπαδ⌠ω κοµυναλνψχη, αβψ βψ!ο µο(λιωε:
α. ογρανιχζενιε σκ!αδοωανια οδπαδ⌠ω κοµυναλνψχη υλεγαϕ∋χψχη
βιοδεγραδαχϕι,
β. ωψδζιελανιε οδπαδ⌠ω νιεβεζπιεχζνψχη ζ οδπαδ⌠ω κοµυναλνψχη,
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χ. οσι∋γνι∀χιε ποζιοµ⌠ω οδζψσκυ ι ρεχψκλινγυ οδπαδ⌠ω οπακοωανιοωψχη,
!∀ ζαπεωνιανιε βυδοωψ, υτρζψµανια ι εκσπλοαταχϕι ω!ασνψχη λυβ ωσπ⌠λνψχη ζ
ιννψµι γµιναµι λυβ πρζεδσι∀βιορχαµι ινσταλαχϕι ι υρζ∋δζε) δο οδζψσκυ
ι υνιεσζκοδλιωιανια οδπαδ⌠ω κοµυναλνψχη αλβο ζαπεωνιενιε ωαρυνκ⌠ω δο
βυδοωψ, υτρζψµανια ι εκσπλοαταχϕι ινσταλαχϕι ι υρζ∋δζε) δο οδζψσκυ
ι υνιεσζκοδλιωιανια οδπαδ⌠ω κοµυναλνψχη πρζεζ πρζεδσι∀βιορχ⌠ω,
!∀ ζαπεωνιανιε ωαρυνκ⌠ω ογρανιχζενια µασψ οδπαδ⌠ω κοµυναλνψχη
υλεγαϕ∋χψχη βιοδεγραδαχϕι κιεροωανψχη δο σκ!αδοωανια:
α. δο δνια 31 γρυδνια 2010 ρ. − δο νιε ωι∀χεϕ νι( 75 % ωαγοωο χα!κοωιτεϕ
µασψ οδπαδ⌠ω κοµυναλνψχη υλεγαϕ∋χψχη βιοδεγραδαχϕι,
β. δο δνια 31 γρυδνια 2013 ρ. − δο νιε ωι∀χεϕ νι( 50 % ωαγοωο χα!κοωιτεϕ
µασψ οδπαδ⌠ω κοµυναλνψχη υλεγαϕ∋χψχη βιοδεγραδαχϕι,
ω στοσυνκυ δο µασψ τψχη οδπαδ⌠ω ωψτωορζονψχη ω 1995 ρ.,
!∀ νακ!αδανιε να ποσιαδαχζψ οδπαδ⌠ω οβοωι∋ζκυ υσυνι∀χιε οδπαδ⌠ω ζ µιεϕσχ
νιεπρζεζναχζονψχη δο ιχη σκ!αδοωανια λυβ µαγαζψνοωανια,
2. υσταωα ζ δνια 13 ωρζε∃νια 1996 ρ. ο υτρζψµανιυ χζψστο∃χι ι πορζ∋δκυ ω
γµιναχη (∆ζ.Υ. 2005 ρ. νρ 236 ποζ. 2008 ζ πο&ν. ζµ.):
!∀ στωορζενιε ωαρυνκ⌠ω δο ωψκονψωανια πραχ ζωι∋ζανψχη ζ υτρζψµανιεµ
χζψστο∃χι ι πορζ∋δκυ να τερενιε γµινψ,
!∀ υδοστ∀πνιανιε µιεσζκα)χοµ να στρονιε ιντερνετοωεϕ οραζ ω σποσ⌠β
ζωψχζαϕοωο πρζψϕ∀τψ ινφορµαχϕι ο ζναϕδυϕ∋χψχη σι∀ να τερενιε γµινψ
ζβιεραϕ∋χψχη ζυ(ψτψ σπρζ∀τ ελεκτρψχζνψ ι ελεκτρονιχζνψ ποχηοδζ∋χψ ζ
γοσποδαρστω δοµοωψχη,
!∀ προωαδζενιε εωιδενχϕι υµ⌠ω ζαωαρτψχη να οδβιερανιε οδπαδ⌠ω
κοµυναλνψχη οδ ω!α∃χιχιελι νιερυχηοµο∃χι ω χελυ κοντρολι ωψκονψωανια
πρζεζ
ω!α∃χιχιελι νιερυχηοµο∃χι ι πρζεδσι∀βιορχ⌠ω οβοωι∋ζκ⌠ω
ωψνικαϕ∋χψχη ζ ωω. υσταωψ,
!∀ δοστοσοωανιε ρεγυλαµινυ υτρζψµανια χζψστο∃χι ι πορζ∋δκυ να τερενιε γµινψ
δο γµιννεγο πλανυ γοσποδαρκι οδπαδαµι ω τερµινιε νιε δ!υ(σζψµ νι( 3
µιεσι∋χε οδ δατψ υχηωαλενια τεγο πλανυ,
!∀ σπραωοωανιε ναδζορυ ναδ ρεαλιζαχϕ∋ οβοωι∋ζκ⌠ω να!ο(ονψχη να ω!α∃χιχιελ
νιερυχηοµο∃χι ω ζακρεσιε γοσποδαροωανια οδπαδαµι κοµυναλνψµι,
!∀ οκρε∃λενιε ι ποδανιε δο πυβλιχζνεϕ ωιαδοµο∃χι ωψµαγα), ϕακιε ποωινιεν
σπε!νια% πρζεδσι∀βιορχα υβιεγαϕ∋χψ σι∀ ο υζψσκανιε ζεζωολενια να
οδβιερανιε οδπαδ⌠ω κοµυναλνψχη οδ ω!α∃χιχιελι νιερυχηοµο∃χι,
!∀ κοντρολοωανιε δζια!αλνο∃χι γοσποδαρχζεϕ πρζεδσι∀βιορχ⌠ω προωαδζ∋χψχη
δζια!αλνο∃% ω ζακρεσιε οδβιερανια οδπαδ⌠ω κοµυναλνψχη οδ ω!α∃χιχιελι
νιερυχηοµο∃χι, χο δο ζγοδνο∃χι ωψκονψωανεϕ δζια!αλνο∃χι ζ υδζιελονψµι
ζεζωολενιαµι,
3. υσταωα ζ δνια 11 µαϕα 2001 ρ. ο οβοωι∋ζκαχη πρζεδσι∀βιορχ⌠ω ω ζακρεσιε
γοσποδαροωανια νιεκτ⌠ρψµι οδπαδαµι οραζ ο οπ!αχιε προδυκτοωεϕ ι οπ!αχιε
δεποζψτοωεϕ (∆ζ.Υ. 2007 νρ 90 ποζ. 607):
!∀ σπορζ∋δζανιε ι πρζεκαζψωανιε µαρσζα!κοωι ωοϕεω⌠δζτωα ι ωοϕεω⌠δζκιεµυ
φυνδυσζοωι οχηρονψ ∃ροδοωισκα ροχζνψχη σπραωοζδα) ο:
α. ροδζαϕυ ι ιλο∃χι οδπαδ⌠ω οπακοωανιοωψχη ζεβρανψχη πρζεζ γµιν∀
(ζωι∋ζεκ γµιν) λυβ ποδµιοτ δζια!αϕ∋χψ ω ιχη ιµιενιυ;
β. ροδζαϕυ ι ιλο∃χι οδπαδ⌠ω οπακοωανιοωψχη πρζεκαζανψχη πρζεζ γµιν∀
(ζωι∋ζεκ γµιν) λυβ ποδµιοτ δζια!αϕ∋χψ ω ιχη ιµιενιυ δο οδζψσκυ ι
ρεχψκλινγυ;
χ. ωψδατκαχη πονιεσιονψχη να δζια!ανια οκρε∃λονε ω πκτ 1 ι 2,
4. υσταωα ζ δνια 29 λιπχα 2005 ρ. ο ζυ(ψτψµ σπρζ∀χιε ελεκτρψχζνψµ ι
ελεκτρονιχζνψµ (∆ζ.Υ. 2005 νρ 180 ποζ. 1495):
!∀ γροµαδζενιε ινφορµαχϕι οδ ζβιεραϕ∋χψχη ζυ(ψτψ σπρζ∀τ ελεκτρψχζνψ ι
ελεκτρονιχζνψ ζαωιεραϕ∋χεϕ:
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α. φιρµ∀, οζναχζενιε σιεδζιβψ ι αδρεσ αλβο ιµι∀, ναζωισκο ι αδρεσ
ζβιεραϕ∋χεγο ζυ(ψτψ σπρζ∀τ;
β. αδρεσψ πυνκτ⌠ω ζβιερανια ζυ(ψτεγο σπρζ∀τυ, ω τψµ πυνκτ⌠ω σπρζεδα(ψ
σπρζ∀τυ.
Φορµυ!υϕ∋χ χελε ι ζαδανια υωζγλ∀δνιονο ζµιανψ πολιτψκι πρζψϕ∀τεϕ ω ζακρεσιε
γοσποδαροωανια οδπαδαµι ω πλαναχη ωψ(σζεγο ρζ∀δυ τϕ.
1. Κραϕοωψµ πλανιε γοσποδαρκι οδπαδαµι 2010 (ΚΠΓΟ 2010)
2. Πλανιε Γοσποδαρκι Οδπαδαµι δλα Ωοϕεω⌠δζτωα Κυϕαωσκο−Ποµορσκιεγο 2010
(ΩΠΓΟ 2008),
3. Πλανιε Γοσποδαρκι Οδπαδαµι δλα Ποωιατυ Γολυβσκο−∆οβρζψ)σκιεγο να λατα
2007−2010 (ΠΠΓΟ 2008).
1.3. Μετοδψκα οπραχοωανια πλανυ
Προχεσ τωορζενια γµιννεγο πλανυ γοσποδαρκι οδπαδαµι οδβψωα! σι∀ ωιελοεταποωο.
Ω πιερωσζψµ εταπιε ποζψσκανο ινφορµαχϕε ογ⌠λνε να τεµατ τερενυ µιαστα ι γµινψ οραζ
ιστνιεϕ∋χεγο σψστεµυ γοσποδαρκι οδπαδαµι. Ωψκορζψστανο ωσζψστκιε δοστ∀πνε &ρ⌠δ!α
ινφορµαχϕι οκρε∃λαϕ∋χε ακτυαλνψ σταν ι τενδενχϕε ζµιαν σψστεµυ γοσποδαρκι οδπαδαµι να
τερενιε µιαστα ι γµινψ Κοωαλεωο Ποµορσκιε. Ποδσταωοωψµ &ρ⌠δ!εµ ινφορµαχϕι βψ!ψ
δανε ζγροµαδζονε ι υδοστ∀πνιονε πρζεζ Υρζ∋δ Μιαστα ι Γµινψ ω Κοωαλεωιε
Ποµορσκιµ. Ποναδτο κορζψστανο ζ δανψχη υδοστ∀πνιονψχη πρζεζ Γ!⌠ωνψ Υρζ∋δ
Στατψστψχζνψ ω Ωαρσζαωιε, Ωοϕεω⌠δζκι Ινσπεκτορατ Οχηρονψ .ροδοωισκα ω Βψδγοσζχζψ,
Υρζ∋δ Μαρσζα!κοωσκι Ωοϕεω⌠δζτωα Κυϕαωσκο − Ποµορσκιεγο ω Τορυνιυ, Σταροστωο
Ποωιατοωε ω Γο!υβιυ − ∆οβρζψνιυ.
∆λα πλανοωανεγο σψστεµυ οκρε∃λονο ραµψ ι υωαρυνκοωανια ωψνικαϕ∋χε
ζ ιστνιεϕ∋χψχη προγραµ⌠ω σεκτοροωψχη δλα οβσζαρυ µιαστα ι γµινψ οραζ πλαν⌠ω
γοσποδαρκι οδπαδαµι ωψ(σζεγο σζχζεβλα.
Ω κολεϕνψµ εταπιε σπορζ∋δζονα ζοστα!α προγνοζα ιλο∃χι ωψτωαρζανψχη οδπαδ⌠ω ω
οπαρχιυ ο προγνοζ∀ ζµιαν δεµογραφιχζνψχη οραζ προγνοζ∀ ζµιαν ωσκα&νικ⌠ω
ναγροµαδζενια ποσζχζεγ⌠λνψχη στρυµιενι οδπαδ⌠ω.
Ω οπαρχιυ ο προγνοζ∀ ωψτωαρζανψχη οδπαδ⌠ω να τερενιε µιαστα ι γµινψ
σπορζ∋δζονψ ζοστα! προϕεκτ σψστεµυ γοσποδαρκι οδπαδαµι δλα µιαστα ι γµινψ
υωζγλ∀δνιαϕ∋χψ ωσζελκιε υωαρυνκοωανια ι ζαλε(νο∃χι ωψνικαϕ∋χε ζ ιστνιεϕ∋χψχη
προγραµ⌠ω σεκτοροωψχη ι πλαν⌠ω γοσποδαρκι οδπαδαµι ωψ(σζεγο σζχζεβλα.
∆ιαγνοζα οβεχνεγο στανυ γοσποδαρκι οδπαδαµι οραζ κονχεπχϕα προϕεκτοωανεγο
σψστεµυ γοσποδαρκι οδπαδαµι ζοστα!ψ ποδδανε κονσυλταχϕοµ ζ Ραδ∋ Μιαστα
ι πραχοωνικαµι Υρζ∀δυ Μιαστα ι Γµινψ ω Κοωαλεωιε Ποµορσκιµ.
Σπορζ∋δζονο ηαρµονογραµ δζια!α) να λατα 2008−2011 οβεϕµυϕ∋χψ ποσζχζεγ⌠λνε
ζαδανια νιεζβ∀δνε δο οσι∋γνι∀χια ζα!ο(ονψχη χελ⌠ω, ωραζ ζ σζαχυνκοωψµι κοσζταµι ιχη
ρεαλιζαχϕι ω ποσζχζεγ⌠λνψχη λαταχη, ποτενχϕαλνψµι &ρ⌠δ!αµι φινανσοωανια ζαδανια,
ϕεδνοστκ∋ οδποωιεδζιαλν∋ ζα ρεαλιζαχϕ∀ οραζ ωσκα&νικιεµ µονιτορινγυ ωψκονανια
ζαδανια.
Γµιννψ πλαν γοσποδαρκι οδπαδαµι πο ζαοπινιοωανιυ πρζεζ Ζαρζ∋δ Ποωιατυ ι Ζαρζ∋δ
Ωοϕεω⌠δζτωα ζοστα! υχηωαλονψ πρζεζ Ραδ∀ Μιαστα.
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2. ΑΝΑΛΙΖΑ ΑΚΤΥΑΛΝΕΓΟ ΣΤΑΝΥ ΓΟΣΠΟ∆ΑΡΚΙ Ο∆ΠΑ∆ΑΜΙ
Ζγοδνιε ζ υσταω∋ ζ δνια 27 κωιετνια 2001 ο οδπαδαχη (∆ζ. Υ. ζ 2007ρ. Νρ 39, ποζ.
251 ζ π⌠&ν. ζµ.) πρζεζ γοσποδαροωανιε οδπαδαµι ροζυµιε σι∀ ζβιερανιε, τρανσπορτ,
οδζψσκ ι υνιεσζκοδλιωιανιε οδπαδ⌠ω, ω τψµ ρ⌠ωνιε( ναδζ⌠ρ ναδ τακιµι δζια!ανιαµι οραζ
ναδ µιεϕσχαµι υνιεσζκοδλιωιανια οδπαδ⌠ω. Ω Πλανιε γοσποδαρκι οδπαδαµι δλα µιαστα ι
γµινψ Κοωαλεωο Ποµορσκιε γοσποδαροωανιε οδπαδαµι πρζεδσταωιονο ω ποδζιαλε να
κατεγοριε, υωζγλ∀δνιαϕ∋χε ζαρ⌠ωνο µιεϕσχε (σεκτορψ) ιχη ποωσταωανια, ϕακ ι χηαρακτερ
οδπαδ⌠ω:
− οδπαδψ κοµυναλνε, ω τψµ:
− οδπαδψ νιεβεζπιεχζνε,
− οδπαδψ υλεγαϕ∋χε βιοδεγραδαχϕι.
2.1. Χηαρακτερψστψκα γοσποδαρκι οδπαδαµι να τερεναχη µιεϕσκιχη ι ωιεϕσκιχη
Γοσποδαροωανιε οδπαδαµι να τερεναχη µιεϕσκιχη ϕεστ υωαρυνκοωανε ναστ∀πυϕ∋χψµι
χζψννικαµι:
#∀ δοµιναχϕ∋ ωιελοροδζιννεγο τψπυ ζαβυδοωψ οραζ ζωαρτ∋ ζαβυδοω∋,
#∀ δυ(∋ ιλο∃χι∋ οδπαδ⌠ω ποωσταϕ∋χψχη ω σεκτορζε γοσποδαρχζψµ.
Γοσποδαροωανιε οδπαδαµι να τερεναχη ωιεϕσκιχη ϕεστ υωαρυνκοωανε ναστ∀πυϕ∋χψµι
χζψννικαµι:
#∀ δοµιναχϕα ϕεδνοροδζιννεγο τψπυ ζαβυδοωψ πρζψ ϕεδνοχζεσνψµ δυ(ψµ ϕεϕ
ροζπροσζενιυ,
#∀ νισκι στανδαρδ δρ⌠γ δοϕαζδοωψχη δο ποσεσϕι,
#∀ πρζεωα(αϕ∋χψ τψπ δζια!αλνο∃χι γοσποδαρχζεϕ το γοσποδαρκα ρολνα,
#∀ ωψσοκι υδζια! κοτ!⌠ω ω∀γλοωψχη ω ινδψωιδυαλνψχη σψστεµαχη ογρζεωανια 
βρακ σχεντραλιζοωανψχη σψστεµ⌠ω δοσταρχζανια ενεργιι χιεπλνεϕ.
Τακιε χεχηψ οβσζαρ⌠ω µιεϕσκιχη ι ωιεϕσκιχη ωπ!ψωαϕ∋ να µορφολογι∀ ι ιλο∃%
ποωσταϕ∋χψχη οδπαδ⌠ω, α µιανοωιχιε (ωγ δανψχη λιτερατυροωψχη):
#∀ ωσκα&νικ ναγροµαδζενια οδπαδ⌠ω πρζεζ µιεσζκα)χα τερεν⌠ω µιεϕσκιχη ω
χι∋γυ ροκυ ωψνοσι 1,8  2,0 µ3/Μ ϕεστ ωψ(σζψ οδ αναλογιχζνεγο ωσκα&νικα
δλα τερεν⌠ω ωιεϕσκιχη  0,6−1,0 µ3/Μ,
#∀ να τερεναχη µιεϕσκιχη ωψ(σζψ ϕεστ υδζια! οδπαδ⌠ω οργανιχζνψχη ω στρυµιενιυ
οδπαδ⌠ω κοµυναλνψχη − κτ⌠ρε να τερεναχη ωιεϕσκιχη ωψκορζψστψωανε σ∋ δλα
ποτρζεβ γοσποδαρστω,
#∀ οδπαδψ ποχηοδζ∋χε ζ τερεν⌠ω µιεϕσκιχη χηαρακτερψζυϕ∋ σι∀ νι(σζψµ υδζια!εµ
οδπαδ⌠ω µινεραλνψχη,
#∀ νισκι υδζια! παπιερυ ι οδπαδ⌠ω ζ τωορζψω σζτυχζνψχη ω ογ⌠λνψµ στρυµιενιυ
οδπαδ⌠ω κοµυναλνψχη ποχηοδζ∋χψχη ζ τερεν⌠ω ωιεϕσκιχη, σποωοδοωανψ ιχη
σπαλανιεµ ω πιεχαχη δοµοωψχη,
#∀ οδπαδψ ζ τερεν⌠ω ωιεϕσκιχη χηαρακτερψζυϕε ωι∀κσζψµ υδζια!εµ οδπαδ⌠ω
νιεβεζπιεχζνψχη ω∃ρ⌠δ οδπαδ⌠ω κοµυναλνψχη οραζ οδπαδ⌠ω ποωσταϕ∋χψχη
ω ωψνικυ προωαδζενια δζια!αλνο∃χι γοσποδαρχζεϕ,
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#∀ τερενψ ωιεϕσκιε χηαρακτερψζυϕ∋ σι∀ µο(λιωο∃χι∋ ζαγοσποδαροωανια δυ(εϕ
χζ∀∃χι ποωσταϕ∋χψχη οδπαδ⌠ω πρζεζ µιεσζκα)χ⌠ω.
Κοσζτψ εκσπλοαταχψϕνε προωαδζενια ζοργανιζοωανεϕ ζβι⌠ρκι οδπαδ⌠ω να τερεναχη
ωιεϕσκιχη σ∋ ωψ(σζε ω πορ⌠ωνανιυ ζ αναλογιχζνψµι υσ!υγαµι ∃ωιαδχζονψµι ω
ο∃ροδκαχη µιεϕσκιχη. Ωψνικα το ζ ροζπροσζενια ζαβυδοωψ ι τρυδνο∃χι δοϕαζδοωψχη δο
ποσεσϕι. Ναστ∀πστωεµ τακιεγο στανυ ρζεχζψ ϕεστ χζ∀στο νισκι οδσετεκ µιεσζκα)χ⌠ω γµινψ
οβϕ∀τψχη υσ!υγ∋ ζοργανιζοωανεγο ωψωοζυ οδπαδ⌠ω.
Γµινψ µιεϕσκο − ωιεϕσκιε πο!ο(ονε ω σ∋σιεδζτωιε δυ(ψχη αγλοµεραχϕι µιεϕσκιχη µογ∋
χηαρακτερψζοωα% σι∀ νιεχο ιννψµ ποζιοµεµ προωαδζενια γοσποδαρκι οδπαδαµι οραζ
ινν∋ µορφολογι∋ ωψτωαρζανψχη οδπαδ⌠ω οδµιεννψχη οδ τψποωψχη ρολνιχζψχη γµιν
ωιεϕσκιχη.
Ζναχζ∋χψ ωπ!ψω να ιλο∃% ι ροδζαϕ ωψτωαρζανψχη οδπαδ⌠ω µα ρ⌠ωνιε( χηαρακτερ
πρζεωα(αϕ∋χεϕ δζια!αλνο∃χι να τερενιε γµινψ. Ω γµιναχη να τερενιε κτ⌠ρψχη ωζραστα
υδζια! σεκτορα υσ!υγ ωζραστα ρ⌠ωνιε( ιλο∃% ωψτωαρζανψχη οδπαδ⌠ω ι ϕεστ ονα ζβλι(ονα δο
ιλο∃χι οδπαδ⌠ω ωψτωαρζανψχη να τερεναχη µιεϕσκιχη. Ποδοβνιε ζµιενια σι∀ ρ⌠ωνιε(
µορφολογια ωψτωαρζανψχη οδπαδ⌠ω. Ω γµιναχη ατρακχψϕνψχη ποδ ωζγλ∀δεµ
τυρψστψχζνψµ ποϕαωια σι∀ δοδατκοωο σεζονοωα ζµιεννο∃% ιλο∃χι ποωσταϕ∋χψχη οδπαδ⌠ω
ζ ϕεδνοχζεσνψµ ωζροστεµ οδπαδ⌠ω ποχηοδζενια οπακοωανιοωεγο.
2.2. Ογ⌠λνα χηαρακτερψστψκα µιαστα ι γµινψ Κοωαλεωο Ποµορσκιε
Μιεϕσκο−ωιεϕσκα γµινα Κοωαλεωο Ποµορσκιε ζναϕδυϕε σι∀ ω ∃ροδκοωο−ωσχηοδνιεϕ
χζ∀∃χι ωοϕεω⌠δζτωα κυϕαωσκο−ποµορσκιεγο, ω ποωιεχιε γολυβσκο−δοβρζψ)σκιµ. Ογ⌠λνα
ποωιερζχηνια οβσζαρυ γµινψ ωψνοσι 14139 ηα, ω τψµ µιαστο 433 ηα, α οβσζαρ ωιεϕσκι
13706 ηα. Ω στρυκτυρζε υ(ψτκοωανια γρυντ⌠ω πρζεωα(αϕ∋ υ(ψτκι ρολνε, κτ⌠ρε !∋χζνιε
ζαϕµυϕ∋ 11866 ηα (83,9% ποωιερζχηνι γµινψ). Λασψ ι γρυντψ λε∃νε ζαϕµυϕ∋ 889 ηα, χο
στανοωι τψλκο 6,3%.
Γµινα Κοωαλεωο Ποµορσκιε σ∋σιαδυϕε ζ γµιναµι: Χιεχηοχιν ι Γολυβ−∆οβρζψ)
(ποωιατ γολυβσκο−δοβρζψ)σκι), ∆∀βοωα ∗∋κα ι Ω∋βρζε&νο (ποωιατ ω∋βρζεσκι) οραζ
Χηε!µ(α, ∗ψσοµιχε ι Λυβιχζ (ποωιατ τορυ)σκι).
Σιεδζιβα ω!αδζ γµινψ ζναϕδυϕε σι∀ ω µιε∃χιε Κοωαλεωο Ποµορσκιε, κτ⌠ρε πε!νι φυνκχϕ∀
λοκαλνεγο ο∃ροδκα αδµινιστραχψϕνο−υσ!υγοωεγο ο ζασι∀γυ ποναδγµιννψµ ωσποµαγαϕ∋χ
ο∃ροδεκ ποωιατοωψ − Γολυβ−∆οβρζψ). Να τερενιε γµινψ, ποζα µιαστεµ Κοωαλεωο
Ποµορσκιε, ζναϕδυϕε σι∀ 31 ωσι: Βιελσκ, Βορεκ, Βορ⌠ωνο, Χηε!µονιεχ, Χηε!µονιε,
∆ψλεωο, Ελζανοωο, Φρψδρψχηοωο, Γαπα, ϑ⌠ζεφατ, Κιε!πινψ, Λ∋δψ, Λιπιενιχα, Μαριανψ,
Μαρτψνιεχ, Μλεωο, Μλεωιεχ, Ναπολε, Νοωψ ∆ω⌠ρ, Οτορυδα, Πι∋τκοωο, Πλυσκοω∀σψ,
Ποδβορεκ, Πρυσκα ∗∋κα, Σιερακοωο, Σρεβρνικι, Σζεωα, Σζψχηοωο, Ωιελκα ∗∋κα, Ωιελκιε
Ρψχηνοωο, Ζαπλυσκοω∀σψ. Αδµινιστραχψϕνιε να οβσζαρζε γµινψ ωψδζιελονο 22 σο!εχτωα,
ω τψµ ϕεδνο µιεϕσκιε.
Πο!ο(ενιε κοµυνικαχψϕνε γµινψ ϕεστ στοσυνκοωο ατρακχψϕνε. Πρζεζ ϕεϕ οβσζαρ
πρζεβιεγα δρογα κραϕοωα νρ 15, !∋χζ∋χα Τορυ) ζ Ολσζτψνεµ (3,103 κµ να τερενιε µιαστα
Κοωαλεωο Ποµορσκιε ι 13,460 κµ να τερενιε γµινψ). Πρζεζ τερεν µιαστα ι γµινψ
πρζεβιεγαϕ∋ δωιε δρογι ωοϕεω⌠δζκιε: νρ 554 Ορζεχηοωο  Κικ⌠! οραζ 649 Πλυσκοω∀σψ 
Σιερακοωο. ∆!υγο∃% δρ⌠γ:
#∀ να τερενιε µιαστα  2,447 κµ,
#∀ να τερεναχη ωιεϕσκιχη  11,584 κµ,
#∀ !∋χζνιε: 14,031 κµ.
∆!υγο∃% δρ⌠γ ποωιατοωψχη να τερενιε µιαστα ι γµινψ Κοωαλεωο Ποµορσκιε ωψνοσι −
53,35 κµ
Πρζεζ µιαστο Κοωαλεωο Ποµορσκιε πρζεβιεγαϕ∋ δωιε λινιε κολεϕοωε ο ζναχζενιυ
ποναδρεγιοναλνψµ − δωυτοροωα, ζελεκτρψφικοωανα λινια ρελαχϕι Τορυ)  Ι!αωα ζε σταχϕ∋
πασα(ερσκο−τοωαροω∋ ω Κοωαλεωιε Ποµορσκιµ οραζ σταχϕ∋ ω Ωιελκιµ Ρψχηνοωιε. Λινια
ϕεδνοτοροωα Χηε!µ(α  Κοωαλεωο Ποµορσκιε  Γολυβ−∆οβρζψ)  Βροδνιχα ϕεστ οβεχνιε
νιε υ(ψτκοωανα.
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Ωεδ!υγ στανυ να 31.12. 2007 ρ. οβσζαρ µιαστα ι γµινψ ζαµιεσζκιωα!ψ 11511 οσοβψ
(ωγ δανψχη Υρζ∀δυ Μιαστα ι Γµινψ), ω τψµ να οβσζαρζε µιαστα Κοωαλεωο Ποµορσκιε
4218 οσ⌠β, να ποζοστα!ψµ οβσζαρζε γµινψ 7293 οσ⌠β. Ω λαταχη 2003  2007 ο 21 
ζωι∀κσζψ!α σι∀ λιχζβα λυδνο∃χι ζαµιεσζκυϕ∋χεϕ οβσζαρ µιαστα ι γµινψ Κοωαλεωο
Ποµορσκιε, πρζψ χζψµ λιχζβα λυδνο∃χι ζαµιεσζκυϕ∋χεϕ οβσζαρ ωιεϕσκι γµινψ ζωι∀κσζψ!α
σι∀ ο βλισκο 28., α µιαστα Κοωαλεωο Ποµορσκιε ο πραωιε 10. Οβεχνιε γ∀στο∃%
ζαλυδνιενια ω γµινιε ωψνοσι 83 οσ⌠β/κµ2.
Ποδσταωοω∋ φυνκχϕ∋ γοσποδαρχζ∋ γµινψ Κοωαλεωο Ποµορσκιε, ζ υωαγι να δοβρεϕ
ϕακο∃χι γλεβψ, ϕεστ φυνκχϕα ρολνιχζα. Ω στρυκτυρζε ω!ασνο∃χι γρυντ⌠ω δοµινυϕε ω!ασνο∃%
πρψωατνα.
Να τερενιε µιαστα ι γµινψ Κοωαλεωο Ποµορσκιε, ω ρεϕεστρζε εωιδενχϕι δζια!αλνο∃χι
γοσποδαρχζεϕ φιγυρυϕ∋ 791 ποδµιοτψ γοσποδαρχζε (&ρ⌠δ!ο ΓΥΣ, δανε ζα 2006 ρ.), Ω τψµ
ω ποσζχζεγ⌠λνψχη σεκτοραχη γοσποδαρκι: ρολνιχτωο  50 (ω τψµ µιαστο 20), πρζεµψσ! 
199 (ω τψµ µιαστο 111).
Γ!⌠ωνψµ προφιλεµ φιρµ ζαρεϕεστροωανψχη να τερενιε µιαστα ι γµινψ Κοωαλεωο
Ποµορσκιε ϕεστ ηανδελ ι ναπραωψ  239 φιρµ, βυδοωνιχτωο  96, πρζετω⌠ρστωο
πρζεµψσ!οωε  80 [ΓΥΣ 2006].

2.3. Ροδζαϕ, ιλο!∀ ι #ρ⌠δ∃α ποωσταωανια οδπαδ⌠ω
2.3.1. Οδπαδψ κοµυναλνε
Οδπαδψ κοµυναλνε πρεχψζψϕνιε δεφινιυϕε αρτ. 3 υστ. 1 υσταωψ ζ δνια 27 κωιετνια
2001 ρ. ο οδπαδαχη (τεκστ ϕεδνολιτψ ∆ζ. Υ. 2007 ρ. Νρ 39 ποζ. 251), ζγοδνιε ζ κτ⌠ρψµ σ∋
το οδπαδψ ποωσταϕ∋χε ω γοσποδαρστωαχη δοµοωψχη, α τακ(ε οδπαδψ νιεζαωιεραϕ∋χε
οδπαδ⌠ω νιεβεζπιεχζνψχη ποχηοδζ∋χε οδ ιννψχη ωψτω⌠ρχ⌠ω οδπαδ⌠ω, κτ⌠ρε ζε
ωζγλ∀δυ να σω⌠ϕ χηαρακτερ λυβ σκ!αδ σ∋ ποδοβνε δο οδπαδ⌠ω ποωσταϕ∋χψχη ω
γοσποδαρστωαχη δοµοωψχη.
Φυνκχϕονυϕ∋χψ να τερενιε γµινψ σψστεµ γοσποδαρκι οδπαδαµι κοµυναλνψµι δζια!α
ω οπαρχιυ ο Υχηωα!∀ Ραδψ Μιεϕσκιεϕ ω Κοωαλεωιε Ποµορσκιµ ζ δνια 22 λυτεγο 2006 ρ.
Νρ ΞΞςΙΙΙ/230/06 ω σπραωιε Ρεγυλαµινυ υτρζψµανια χζψστο∃χι ι πορζ∋δκυ να τερενιε
µιαστα ι γµινψ Κοωαλεωο Ποµορσκιε
Αναλιζα ιλο∃χι ποωσταϕ∋χψχη ω γοσποδαρστωαχη δοµοωψχη οδπαδ⌠ω κοµυναλνψχη
ογ⌠!εµ οραζ ω ποσζχζεγ⌠λνψχη φρακχϕαχη οσζαχοωανα ζοστα!α ωγ σκ!αδυ
µορφολογιχζνεγο πρζεδσταωιονεγο ω Ωοϕεω⌠δζκιµ Πλανιε Γοσποδαρκι Οπαδαµι 2010.
Ω Ποωιατοωψµ Πλανιε Γοσποδαρκι Οδπαδαµι να ποδσταωιε ρζεχζψωιστψχη ιλο∃χι
οδπαδ⌠ω κοµυναλνψχη ωψτωορζονψχη πρζεζ µιεσζκα)χ⌠ω ποσζχζεγ⌠λνψχη µιαστ ι γµιν
ποωιατυ υσταλονο ωσκα&νικι ιλο∃χι οδπαδ⌠ω ωψτωαρζανψχη πρζεζ ϕεδνεγο µιεσζκα)χα δλα
µιαστα ι γµινψ Κοωαλεωο Ποµορσκιε να150 κγ/Μ/ροκ.
Αναλιζα στανυ ιστνιεϕ∋χεγο ω ζακρεσιε ιλο∃χι οδπαδ⌠ω κοµυναλνψχη ποωσταϕ∋χψχη
ω γοσποδαρστωαχη δοµοωψχη οδνοσι σι∀ δο λιχζβψ µιεσζκα)χ⌠ω ω µιε∃χιε ι γµινιε
Κοωαλεωο Ποµορσκιε.
Ταβελα 2.1.Ωσκα!νικι ναγροµαδζενια οδπαδ⌠ω κοµυναλνψχη ω γοσποδαρστωαχη δοµοωψχη
(ωγ ΩΠΓΟ)
Ωσκα&νικ ναγροµαδζενια
[κγ/Μ/ροκ]
ωιε∃
52

µιαστο
250
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Ταβελα 2.2. Ιλο∀# ωψτωορζονψχη οδπαδ⌠ω κοµυναλνψχη ω γοσποδαρστωαχη δοµοωψχη να
τερενιε µιαστα ι γµινψ Κοωαλεωο Ποµορσκιε ω 2007ρ ω υϕ∃χιυ ποσζχζεγ⌠λνψχη σο%εχτω
(ωγ ΩΠΓΟ)
Λ.π.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Ναζωα σο!εχτωα
Βιελσκ
Βορ⌠ωνο
Χηε!µονιε+Γαπα
Χηε!µονιεχ
Ελζανοωο
Φρψδρψχηοωο+Οτορυδα
Κιε!πινψ+Πι∋τκοωο+∆ψλεωο
Κοωαλεωο Ποµορσκιε
Λιπιενιχα
Μαριανψ
Μλεωιεχ
Μλεωο
Ναπολε+Βορεκ+Ποδβορεκ
Νοωψ ∆ω⌠ρ
Πλυσκοω∀σψ
Πρυσκα ∗∋κα+Σζεωα
Σιερακοωο
Σρεβρνικι
Σζψχηοωο
Ωιελκα ∗∋κα+ϑ⌠ζεφατ
Ωιελκιε Ρψχηνοωο
Ζαπλυσκοω∀σψ+Μαρτψνιεχ
Ραζεµ ω χα!εϕ γµινιε:

Λιχζβα
λυδνο∃χι
341
340
301
240
295
440
545
4 218
157
151
215
355
261
233
393
437
356
301
241
781
728
182
11 511

Οδπαδψ ογ⌠!εµ
[Μγ/ροκ]
17.7
17.7
15.7
12.5
15.3
22.9
28.3
1 054.5
8.2
7.9
11.2
18.5
13.6
12.1
20.4
22.7
18.5
15.7
12.5
40.6
37.9
9.5
1 433.7

Πρζψϕµυϕ∋χ ωσκα&νικι ναγροµαδζενια οδπαδ⌠ω ω σεκτορζε κοµυναλνψµ οραζ
µορφολογι∀ οδπαδ⌠ω κοµυναλνψχη, υωζγλ∀δνιαϕ∋χ ποδζια! ογ⌠λνεϕ µασψ οδπαδ⌠ω
να 11 στρυµιενι, οβλιχζονε ζοστα!ψ σζαχυνκοωε ιλο∃χι ποωσταϕ∋χψχη οδπαδ⌠ω να
τερενιε µιαστα ι γµινψ Κοωαλεωο Ποµορσκιε.
∆ο ωψκονανια βιλανσυ στρυµιενιυ οδπαδ⌠ω κοµυναλνψχη ωψτωαρζανψχη πρζεζ
µιεσζκα)χ⌠ω µιαστα ι γµινψ Κοωαλεωο Ποµορσκιε ω 2007 ροκυ, ποσ!υ(ονο σι∀
ωσκα&νικαµι ζαχζερπνι∀τψµι ζ ΩΠΓΟ 2010.
Ζα ΩΠΓΟ − δλα ποτρζεβ γµιννεγο πλανυ γοσποδαρκι οδπαδαµι ωψοδρ∀βνιονο
ναστ∀πυϕ∋χε στρυµιενιε οδπαδ⌠ω: οδπαδψ κυχηεννε υλεγαϕ∋χε βιοδεγραδαχϕι,
οδπαδψ ζιελονε, παπιερ ι τεκτυρα, οδπαδψ ωιελοµατερια!οωε, τωορζψωα σζτυχζνε,
σζκ!ο, µεταλε, οδζιε(, τεκστψλια, δρεωνο, οδπαδψ νιεβεζπιεχζνε οραζ οδπαδψ
µινεραλνε
Ζε ωζγλ∀δυ να ρ⌠(νιχε ω σκ!αδζιε µορφολογιχζνψµ οδπαδ⌠ω κοµυναλνψχη
ποχηοδζ∋χψχη ζ τερεν⌠ω ωιεϕσκιχη ι µιεϕσκιχη, δοκονανο ροζδζια!υ, δλα Κοωαλεωα
Ποµορσκιεγο πρζψϕ∀το ωσκα&νικ ναγροµαδζενια 250 κγ/µ/ροκ, α δλα ποζοστα!ψχη
µιεϕσχοωο∃χι πο!ο(ονψχη να τερενιε γµινψ 52 κγ/µ/ροκ. ϑακ ωψνικα ζ δανψχη
στατψστψχζνψχη οκ. 2/3 οδπαδ⌠ω κοµυναλνψχη ποωσταϕε ω γοσποδαρστωαχη
δοµοωψχη, &ρ⌠δ!εµ ποζοστα!εϕ χζ∀∃χι σ∋ οβιεκτψ ινφραστρυκτυρψ (ηανδελ, υσ!υγι,
ρζεµιοσ!ο, σζκολνιχτωο, πρζεµψσ! ω χζ∀∃χι σοχϕαλνεϕ ι ιννε).
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Ταβελα 2.3. Σκ%αδ µορφολογιχζνψ οδπαδ⌠ω κοµυναλνψχη ζ γοσποδαρστω δοµοωψχη
(ωγ ΩΠΓΟ)
Λπ.

Στρυµιε) οδπαδ⌠ω κοµυναλνψχη

Μιαστα

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Οδπαδψ κυχηεννε υλεγαϕ∋χε βιοδεγραδαχϕι
Οδπαδψ ζιελονε
Παπιερ ι τεκτυρα
Οδπαδψ ω ιελοµατερια!οω ε
Τω ορζψω α σζτυχζνε
Σζκ!ο
Μεταλε
Οδζιε(, τεκστψλια
∆ρεω νο
Οδπαδψ νιεβεζπιεχζνε
Οδπαδψ µινεραλνε
ΡΑ ΖΕΜ

33
2
20
4
14
8
5
1
2
1
10
100%

Τερενψ
ω ιεϕσκιε
18
4
12
3
12
8
5
1
2
1
34
100%

Οβιεκτψ
ινφ ραστρυκτυρψ
10
2
27
18
18
10
5
3
1
1
5
100%

Ταβελα 2.4.Σζαχοωανα µασα οδπαδ⌠ω κοµυναλνψχη ζ γοσποδαρστω δοµοωψχη ποωστα%ψχη
ω 2007 ρ. να τερενιε µιαστα ι γµινψ Κοωαλεωο Ποµορσκιε
Λπ.

Στρυµιε) οδπαδ⌠ω κοµυναλνψχη

Μασα οδπαδ⌠ω Μασα οδπαδ⌠ω ζ
ζ τερενυ
ποζοστα!εϕ χζ∀∃χι
Κοωαλεωα Ποµ.
γµινψ
[Μγ]
[Μγ]

1

Οδπαδψ κυχηεννε υλεγαϕ∋χε βιοδεγραδαχϕι

348.0

68.3

2

Οδπαδψ ζιελονε

21.1

15.2

3

Παπιερ ι τεκτυρα

210.9

45.5

4

Οδπαδψ ωιελοµατερια!οωε

42.2

11.4

5

Τωορζψωα σζτυχζνε

147.6

45.5

6

Σζκ!ο

84.4

30.3

7

Μεταλε

52.7

19.0

8

Οδζιε(, τεκστψλια

10.5

3.8

9

∆ρεωνο

21.1

7.6

10

Οδπαδψ νιεβεζπιεχζνε

10.5

3.8

11

Οδπαδψ µινεραλνε

105.5

128.9

ΡΑΖΕΜ

1054.5

379.2
1433.7

Οδπαδψ οργανιχζνε στανοωι∋ ϕεδν∋ ζ ωι∀κσζψχη γρυπ ω στρυµιενιυ οδπαδ⌠ω
κοµυναλνψχη. ∆ο τεγο ροδζαϕυ οδπαδ⌠ω ζαλιχζα σι∀ δοµοωε οδπαδψ οργανιχζνε
ποχηοδζενια ρο∃λιννεγο ι ποχηοδζενια ζωιερζ∀χεγο υλ∀γαϕ∋χε βιοδεγραδαχϕι οραζ
οδπαδψ ποχηοδζ∋χε ζ πιελ∀γναχϕι ογρ⌠δκ⌠ω πρζψδοµοωψχη, κωιατ⌠ω δοµοωψχη
ι βαλκονοωψχη. Οδπαδψ υλεγαϕ∋χε βιοδεγραδαχϕι το οδπαδψ, κτ⌠ρε υλεγαϕ∋ ροζκ!αδοωι
τλενοωεµυ λυβ βεζτλενοωεµυ πρζψ υδζιαλε µικροοργανιζµ⌠ω. Οδπαδψ υλεγαϕ∋χε
βιοδεγραδαχϕι
το
ρ⌠ωνιε(
οδπαδψ
ζιελονε,
παπιερ,
τεκτυρα,
α
τακ(ε
ω µνιεϕσζψµ στοπνιυ τεκστψλια.
2.3.1.1. Σζχζεγ⌠λνε ροδζαϕε οδπαδ⌠ω κοµυναλνψχη

2.3.1.1.1. Κοµυναλνε οσαδψ ∀χιεκοωε
Ω µψ∃λ υσταωψ ζ δνια 27 κωιετνια 2001ρ. ο οδπαδαχη ζα κοµυναλνε οσαδψ ∃χιεκοωε
υωα(α σι∀ ποχηοδζ∋χε ζ οχζψσζχζαλνι ∃χιεκ⌠ω οσαδψ ζ κοµ⌠ρ φερµενταχψϕνψχη οραζ
ιννψχη ινσταλαχϕι σ!υ(∋χψχη οχζψσζχζανιυ ∃χιεκ⌠ω κοµυναλνψχη οραζ ιννψχη ∃χιεκ⌠ω
ο σκ!αδζιε ζβλι(ονψµ δο σκ!αδυ ∃χιεκ⌠ω κοµυναλνψχη. Οδπαδψ ποωσταϕ∋χε
ω κοµυναλνψχη οχζψσζχζαλνιαχη ∃χιεκ⌠ω µο(να ποδζιελι% να:
− οδπαδψ ζε σκρατεκ (19 08 01),
− οδπαδψ ζ πιασκοωνικ⌠ω (19 08 02),
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−

οδπαδψ ζ προχεσ⌠ω σταβιλιζαχϕι ι οδωαδνιανια οσαδ⌠ω, ω τψµ υσταβιλιζοωανε
κοµυναλνε οσαδψ ∃χιεκοωε (19 08 05).
Οσαδψ ∃χιεκοωε ποωσταϕ∋χε ω ωψνικυ προχεσυ οχζψσζχζανιε ∃χιεκ⌠ω βψτοωψχη
µογ∋ βψ% ζαγοσποδαροωανε ρολνιχζο λυβ σκ!αδοωανε να ωψσψπισκυ. Συροωε οσαδψ
ζ οχζψσζχζαλνι σ∋ ποωα(νψµ προβλεµεµ ∃ροδοωισκοωψµ. Στανοωι∋ ποτενχϕαλνε &ρ⌠δ!ο
χηοροβοτω⌠ρχζε τψφυσυ, χηολερψ, (⌠!ταχζκι, δυρυ. ∆λατεγο ναλε(ψ ζαχηοωα% σζχζεγ⌠λνε
∃ροδκι οστρο(νο∃χι ποδχζασ πραχψ ζ οσαδαµι. Αβψ µο(να σκ!αδοωα% οσαδψ να ωψσψπισκυ
ναλε(ψ ποδδα% ϕε προχεσοωι οδωοδνιενια ι φερµενταχϕι. Οσαδψ ο ωιλγοτνο∃χι πονι(εϕ 70%
µογ∋ βψ% σκ!αδοωανε βεζπιεχζνιε ζ ιννψµι οδπαδαµι πονιεωα( νιε ωπ!ψωαϕ∋ ωτεδψ να
σκ!αδ ι ιλο∃% οδχιεκ⌠ω ζ ωψσψπισκα. Ζαλεχα σι∀ σκ!αδοωανιε οσαδ⌠ω ω ωαρστωαχη
0,2−0,4µ πρζψκρψτψχη ωαρστω∋ οδπαδ⌠ω ο γρυβο∃χι 1µ.
Οσαδψ ∃χιεκοωε σ∋ ωψκορζψστψωανε δο ζασζχζεπιενια κυλτυραµι βακτερψϕνψµι
οδπαδ⌠ω να σκ!αδοωισκυ λυβ ω κοµποστοωνι ω χελυ πρζψσπιεσζενια προχεσ⌠ω
βιοδεγραδαχϕι.
Να τερενιε µιαστα ι γµινψ φυνκχϕονυϕ∋ τρζψ οχζψσζχζαλνιε ∃χιεκ⌠ω. Σ∋ το
οχζψσζχζαλνιε τψπυ µεχηανιχζνο βιολογιχζνεγο. Πρζεπυστοωο∃% οχζψσζχζαλνι ωψνοσι:
#∀ Κοωαλεωο Ποµορσκιε  1600 µ3/δοβ∀, ωραζ ζε σταχϕ∋ ζλεων∋
#∀ Πι∋τκοωο− 40 µ3/δοβ∀,
#∀ Ωιελκα ∗∋κα 80 µ3/δοβ∀.
Ποναδτο να τερενιε µιαστα ι γµινψ Κοωαλεωο Ποµορσκιε ω 2007 ροκυ φυνκχϕονοωα!ο
376 πρζψδοµοωψχη οχζψσζχζαλνι ∃χιεκ⌠ω.
Οσαδψ ∃χιεκοωε ποωσταϕ∋χε ω οχζψσζχζαλνιαχη ∃χιεκ⌠ω ω χα!ο∃χι πρζεζναχζονε σ∋
δο οδζψσκυ. Πρζψ µιεϕσκιεϕ οχζψσζχζαλνι ∃χιεκ⌠ω ω Κοωαλεωιε Ποµορσκιµ φυνκχϕονυϕε
γµιννψ πυνκτ ζλεωνψ ∃χιεκ⌠ω.
Ταβελα 2.5 .Ιλο∀# οσαδ⌠ω ∀χιεκοωψχη ποωστα%ψχη ω οχζψσζχζαλνιαχη να τερενιε γµινψ Κοωαλεωο
Ποµορσκιε (δανε ζ Υρζ∃δυ Μιαστα ι Γµινψ)
Ροκ

Κοωαλεωο Ποµ.

Πι∋τκοωο

Ωιελκα ∗∋κα

2004

37

2

2

Ραζεµ οσαδψ
[Μγ]
41

2005

32

2

2

36

2006

28

1

1

30

2007

33

1

1

35

Ω 2006 ρ. ζ ογ⌠λνεϕ µασψ 30 Μγ ποωστα!ψχη οσαδ⌠ω ∃χιεκοωψχη, 15 Μγ ζοστα!ο
ωψκορζψστανε δο ναωο(ενια γρυντ⌠ω ορνψχη, νατοµιαστ 5 Μγ δο ρεκυλτψωαχϕι.
Ω 2007ρ. ζε ∃ροδκ⌠ω Ευροπεϕσκιεγο Φυνδυσζυ Ροζωοϕυ Ρεγιοναλνεγο ω ραµαχη
Ζιντεγροωανεγο Προγραµυ Οπεραχψϕνεγο Ροζωοϕυ Ρεγιοναλνεγο, βυδ(ετυ πα)στωα οραζ
βυδ(ετυ γµινψ ζρεαλιζοωανψ ζοστα! προϕεκτ πν. Μοδερνιζαχϕα οχζψσζχζαλνι ∃χιεκ⌠ω ι
χεντραλνεϕ πρζεποµποωνι ω Κοωαλεωιε Ποµορσκιµ. Γ!⌠ωνε πραχε οβεϕµοωα!ψ βυδοω∀
βυδψνκυ σταχϕι οδωαδνιανια οσαδ⌠ω, µοδερνιζαχϕ∀ τεχηνολογιι οχζψσζχζανια ∃χιεκ⌠ω
οραζ ηερµετψζαχϕ∀ χεντραλνεϕ πρζεποµποωνι ∃χιεκ⌠ω πρζψ υλ. Σζπιταλνεϕ, ωραζ ζ
µοντα(εµ βιοφιλτρα.

2.3.1.1.2. Οδπαδψ νιεβεζπιεχζνε
ϑακ ϕυ( ωσποµνιανο ω ροζδζιαλε 2.1., ω στρυµιενιυ οδπαδ⌠ω κοµυναλνψχη ζ τερεν⌠ω
ωιεϕσκιχη ζναϕδυϕε σι∀ ωι∀κσζα µασα οδπαδ⌠ω νιεβεζπιεχζνψχη νι( ω οδπαδαχη
κοµυναλνψχη ζ τερεν⌠ω µιεϕσκιχη.
Οδπαδψ νιεβεζπιεχζνε σ∋ δεφινιοωανε ϕακο οδπαδψ, κτ⌠ρε ζε ωζγλ∀δυ να σωοϕε
ποχηοδζενιε, σκ!αδ χηεµιχζνψ, βιολογιχζνψ, ιννε ω!α∃χιωο∃χι ι οκολιχζνο∃χι στανοωι∋
ζαγρο(ενιε δλα (ψχια λυβ ζδροωια λυδζι αλβο δλα ∃ροδοωισκα. Ωεδ!υγ δψρεκτψωψ
91/689/ΕΕΧ οδπαδ ϕεστ υωα(ανψ ζα νιεβεζπιεχζνψ ϕε∃λι ποσιαδα πρζψναϕµνιεϕ ϕεδν∋
ζ ναστ∀πυϕ∋χψχη ω!α∃χιωο∃χι: ωψβυχηοωο∃%, υτλενιαλνο∃%, !ατωοπαλνο∃%, δζια!ανιε
δρα(νι∋χε, σζκοδλιωο∃% δλα ζδροωια, τοκσψχζνο∃%, δζια!ανιε ρακοτω⌠ρχζε ι (ρ∋χε,
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ζακα&νο∃%, τερατογεννο∃% (ωψωο!ψωανιε ωροδζονψχη δεφορµαχϕι), µυταγεννο∃%,
εκοτοκσψχζνο∃%, α τακ(ε ϕε∃λι ω κοντακχιε ζ ωοδ∋, ποωιετρζεµ, κωασεµ υωαλνιανε σ∋
τοκσψχζνε γαζψ λυβ ω χζασιε σκ!αδοωανια ωψδζιελα συβστανχϕε ποσιαδαϕ∋χε κτ⌠ρ∋κολωιεκ
ζ ωψ(εϕ ωψµιενιονψχη ω!α∃χιωο∃χι.
Ωεδ!υγ υσταωψ ο οδπαδαχη ζ δνια 27 κωιετνια 2001 δο οδπαδ⌠ω νιεβεζπιεχζνψχη
ζαλιχζα σι∀ οδπαδψ ναλε(∋χε δο κατεγοριι, λυβ ροδζαϕ⌠ω οδπαδ⌠ω οκρε∃λονψχη να λι∃χιε Α
ζα!∋χζνικα νρ 2 ω/ω υσταωψ οραζ ποσιαδαϕ∋χε ϕεδν∋ ζ ω!α∃χιωο∃χι ωψµιενιονψχη ω
ζα!∋χζνικυ νρ 4, λυβ ναλε(∋χψχη δο οδπαδ⌠ω οκρε∃λονψχη να λι∃χιε Β ι ζαωιεραϕ∋χε
κτ⌠ρψκολωιεκ ζε σκ!αδνικ⌠ω ωψµιενιονψχη ω ζα!∋χζνικυ νρ 3 οραζ ποσιαδαϕ∋χε χο
ναϕµνιεϕ ϕεδν∋ ζ ω!α∃χιωο∃χι ωψµιενιονψχη ω ζα!∋χζνικυ νρ 4.
Ω ζα!∋χζνικυ δο Ροζπορζ∋δζενια Μινιστρα .ροδοωισκα ζ δνια 27 ωρζε∃νια 2001 ροκυ
ω σπραωιε καταλογυ οδπαδ⌠ω (∆ζ. Υ. Νρ 112, ποζ 1206) δο οδπαδ⌠ω νιεβεζπιεχζνψχη ω
οδπαδαχη κοµυναλνψχη ζαλιχζονο:
Ταβελα 2.6. Ροδζαϕε οδπαδ⌠ω νιεβεζπιεχζνψχη ( ωγ Ροζπορζ&δζενια Μινιστρα ∋ροδοωισκα)
Κοδ
οδπαδυ

Ροδζαϕ οδπαδυ

20 01 13∗ Ροζπυσζχζαλνικι

Οδπαδψ ναϕχζ∀∃χιεϕ
ποωσταϕ∋χε να οβσζαραχη
ωιεϕσκιχη

Ξ

20 01 14∗ Κωασψ
20 01 15∗ Αλκαλια
20 01 17∗ Οδχζψννικι φοτογραφιχζνε
.ροδκι οχηρονψ ρο∃λιν Ι ι ΙΙ κλασψ τοκσψχζνο∃χι (βαρδζο τοκσψχζνε ι
20 01 19∗
τοκσψχζνε νπ.. ηερβιχψδψ, ινσεκτψχψδψ)
20 01 21∗ Λαµπψ φλυορεσχενχψϕνε ι ιννε οδπαδψ ζαωιεραϕ∋χε ρτ∀%
20 01 23∗ Υρζ∋δζενια ζαωιεραϕ∋χε φρεονψ

Ξ
Ξ
Ξ
Ξ

20 01 26∗ Ολεϕε, τ!υσζχζε ιννε νι( ωψµιενιονε ω 20 01 25
Φαρβψ, τυσζε, φαρβψ δρυκαρσκιε, κλεϕε, λεπισζχζε ι (ψωιχε
20 01 27∗
ζαωιεραϕ ∋χε συβστανχϕε νιεβεζπιεχζνε

Ξ

20 01 29∗ ∆ετεργεντψ ζαωιεραϕ∋χε συβστανχϕε νιεβεζπιεχζνε

Ξ

20 01 31∗ Λεκι χψτοκσψχζνε ι χψτοστατψχζν ε
Βατεριε ι α κυµυλατορψ !∋χζνιε ζ βατεριαµι ι ακυµυλατοραµι
20 01 33∗ ωψµιενιονψµι ω 16 06 01, 16 06 02 λυβ 16 06 03 οραζ νιε
σορτοωανε βατεριε ι ακυµυλατορψ ζαωιεραϕ∋χε τε βατεριε

Ξ

Ζυζψτε υρζ∋δζενια ελεκτρψχζνε ι ελεκτρονιχζνε ιννε νι(
20 01 35∗ ωψµιενιεονε ω 20 01 21 ι 20 01 23 ζαωιεραϕ∋χε νιεβεζπιεχζνε
σκ!αδνικι

Ξ

20 01 37∗ ∆ρεωνο ζωιεραϕ∋χε συβστανχϕε νιεβεζπιεχζνε

Ξ

Ωψβρανε γρυπψ οδπαδ⌠ω νιεβεζπιεχζνψχη, ω τψµ ρ⌠ωνιε( νιεκτ⌠ρψχη ζαλιχζανψχη δο
οδπαδ⌠ω κοµυναλνψχη (ζγοδνιε ζ ταβ. 2.13) σχηαρακτερψζοωανο ω πυνκχιε 2.3.3.
Να τερεναχη ωιεϕσκιχη νιε ιστνιεϕε ζοργανιζοωανα σελεκτψωνα ζβι⌠ρκα οδπαδ⌠ω
νιεβεζπιεχζνψχη ι δλατεγο τραφιαϕ∋ ονε να σκ!αδοωισκα νιε πρζψγοτοωανε δο οδβιορυ τεγο
ροδζαϕυ οδπαδ⌠ω λυβ βεζπο∃ρεδνιο ζανιεχζψσζχζαϕ∋ ∃ροδοωισκο.
Σζαχυϕε σι∀, (ε µιεσζκα)χψ µιαστα ι γµινψ Κοωαλεωο Ποµορσκιε µογ∋ ροχζνιε
ωψτωορζψ% οκ.14,3 Μγ οδπαδ⌠ω νιεβεζπιεχζνψχη ζαωαρτψχη ω οδπαδαχη κοµυναλνψχη
ωψτωαρζανψχη ω γοσποδαρστωαχη δοµοωψχη.
Να τερενιε µιαστα ι γµινψ νιε προωαδζι σι∀ ω σποσ⌠β σψστεµοωψ ζβι⌠ρκι οδπαδ⌠ω
νιεβεζπιεχζνψχη ωψτωαρζανψχη πρζεζ µιεσζκα)χ⌠ω. Ζβιερανε σ∋ ϕεδψνιε βατεριε ω
ποϕεµνικαχη ροζµιεσζχζονψχη ω σζκο!αχη να τερενιε γµινψ. Ζβι⌠ρκα προωαδζονα ϕεστ
πρζεζ οργανιζαχϕ∀ οδζψσκυ Ρεβα Σ.Α.
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Ταβελα 2.7. Ιλο∀# οδπαδ⌠ω νιεβεζπιεχζνψχη ποωσταϕ&χψχη ω γρυπιε οδπαδ⌠ω κοµυναλνψχη να
τερενιε µιαστα ι γµινψ Κοωαλεωο Ποµορσκιε
Ωψσζεγ⌠λνιενιε

Λιχζβα
λυδνο∃χι

Ιλο∃% ποωσταϕ∋χψχη
οδπαδ⌠ω
νιεβεζπιεχζνψχη
[Μγ/ροκ]

Μιαστο ι γµινα Κοωαλεωο Ποµορσκιε

11 511

14.30

2.3.1.1.3 Οδπαδψ υλεγαϕ&χε βιοδεγραδαχϕι
Οδπαδψ υλεγαϕ∋χε βιοδεγραδαχϕι το χζ∀∃% οδπαδ⌠ω ωψτωαρζανψχη ω γοσποδαρστωαχη
δοµοωψχη (οδπαδψ κυχηεννε), οδπαδψ ζιελονε ζ ογροδ⌠ω ι παρκ⌠ω, ταργοωισκ, παπιερ ι
τεκτυρα. Οδπαδψ τε υλεγαϕ∋ βιολογιχζνεµυ ροζκ!αδοωι.
Ταβελα 2.8. Ιλο∀# οδπαδ⌠ω υλεγαϕ&χψχη βιοδεγραδαχϕι ποωσταϕ&χψχη να τερενιε γµινψ
Κοωαλεωο Ποµορσκιε
Λπ.

Στρυµιε) οδπαδ⌠ω κοµυναλνψχη

Μασα οδπαδ⌠ω
ζ τερενυ Κοωαλεωα
Ποµ. [Μγ]

Μασα οδπαδ⌠ω ζ
ποζοστα!εϕ χζ∀∃χι
γµινψ
[Μγ]

1

Οδπαδψ κυχηεννε υλεγαϕ∋χε βιοδεγραδαχϕι

348.0

68.3

2

Οδπαδψ ζιελονε

21.1

15.2

3

Παπιερ ι τεκτυρα

210.9

45.5

4

∆ρεωνο
ΡΑΖΕΜ

21.1

7.6

601.1

136.6

Ζγοδνιε ζ Ρεγυλαµινεµ υτρζψµανια χζψστο∃χι ι πορζ∋δκυ να τερενιε γµινψ Κοωαλεωο
Ποµορσκιε, οδπαδψ ρο∃λιννε ποωσταϕ∋χε να τερενιε νιερυχηοµο∃χι ποωιννψ βψ%
γροµαδζονε οδδζιελνιε ι ζαγοσποδαροωψωανε ποπρζεζ κοµποστοωανιε ωε ω!ασνψµ
ζακρεσιε λυβ δοσταρχζανε δο πυνκτ⌠ω ζβι⌠ρκι. Υσψτυοωανιε ι φυνκχϕονοωανιε
κοµποστοωνικα νιε µο(ε βψ% υχι∋(λιωε, ρ⌠ωνιε( ζε ωζγλ∀δ⌠ω ζαπαχηοωψχη.
Πυνκτ ζβι⌠ρκι βιοοδπαδ⌠ω φυνκχϕονυϕε να τερενιε ΖΓΚιΜ Σπ. ζ ο.ο. ω Κοωαλεωιε
Ποµορσκιµ.
2.3.3. Οδπαδψ νιεβεζπιεχζνε
2.3.3.1. Οδπαδψ µεδψχζνε ι ωετερψναρψϕνε
Οδπαδψ µεδψχζνε το οδπαδψ ποωσταϕ∋χε ω ζωι∋ζκυ ζ υδζιελανιεµ ∃ωιαδχζε)
ζδροωοτνψχη οραζ προωαδζενιεµ βαδα) ι δο∃ωιαδχζε) ναυκοωψχη ω ζακρεσιε
µεδψχψνψ. Πρζεζ οδπαδψ ωετερψναρψϕνε νατοµιαστ ροζυµιε σι∀ οδπαδψ ποωσταϕ∋χε
ω ζωι∋ζκυ ζ βαδανιεµ, λεχζενιεµ ζωιερζ∋τ λυβ ∃ωιαδχζενιεµ υσ!υγ ωετερψναρψϕνψχη,
α τακ(ε ω ζωι∋ζκυ ζ προωαδζενιεµ βαδα) ναυκοωψχη ι δο∃ωιαδχζε) να ζωιερζ∀ταχη.
Οδπαδψ τε µογ∋ ωι∀χ στανοωι% συβστανχϕε στα!ε, χιεκ!ε ι γαζοωε, κτ⌠ρε ποωσταϕ∋ πρζψ
λεχζενιυ, διαγνοζοωανιυ οραζ προφιλακτψχε, ω δζια!αλνο∃χι µεδψχζνεϕ προωαδζονεϕ
ω ρ⌠(νεγο ροδζαϕυ οβιεκταχη ϕεδνοστεκ οπιεκι ζδροωοτνεϕ ι ωετερψναρψϕνεϕ. Οδπαδψ ζ
ζακ!αδ⌠ω οπιεκι ζδροωοτνεϕ σκ!αδαϕ∋ σι∀ ζ δω⌠χη ποδσταωοωψχη στρυµιενι; οδπαδ⌠ω
κοµυναλνψχη ι νιεβεζπιεχζνψχη οδπαδ⌠ω µεδψχζνψχη. Νιεβεζπιεχζνε οδπαδψ
µεδψχζνε το τακιε κτ⌠ρε ποσιαδαϕ∋ γρο&νε δλα ∃ροδοωισκα ι λυδζι ω!α∃χιωο∃χι ι/λυβ
ζαωιεραϕ∋ σζκοδλιωε σκ!αδνικι. Σζχζεγ⌠λν∋ γρυπ∋ οδπαδ⌠ω µεδψχζνψχη νιεβεζπιεχζνψχη
σ∋ οδπαδψ ο ω!α∃χιωο∃χιαχη ζακα&νψχη τϕ. ζαωιεραϕ∋χε (ψωε µικροοργανιζµψ λυβ ιχη
τοκσψνψ, ο κτ⌠ρψχη ωιαδοµο λυβ χο δο κτ⌠ρψχη ιστνιεϕ∋ ωιαρψγοδνε ποδσταωψ δο πρζψϕ∀χια,
(ε ποωοδυϕ∋ χηοροβψ χζ!οωιεκα λυβ ιννψχη (ψωψχη οργανιζµ⌠ω. Πρζψκ!αδεµ
νιεβεζπιεχζνψχη οδπαδ⌠ω µεδψχζνψχη σ∋ µι∀δζψ ιννψµι ιγ!ψ δο στρζψκαωεκ, χζ∀∃χι
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χια!α ι οργανψ λυδζκιε, οδπαδψ ζακα&νε οραζ ζυ(ψτε συβστανχϕε χηεµιχζνε ι λεκι. Οδπαδψ
ωετερψναρψϕνε ποχηοδζ∋ γ!⌠ωνιε ζ λεχζνιχ ωετερψναρψϕνψχη ι ρ⌠ωνιε( στανοωι∋
ζαγρο(ενιε σανιταρνε.
Σπεχψφιχζνε ω!α∃χιωο∃χι οδπαδ⌠ω µεδψχζνψχη ωψµαγαϕ∋, αβψ γοσποδαροωανιε τ∋
γρυπ∋ οδπαδ⌠ω πρζεβιεγα!ο πραωιδ!οωο ϕυ( ω µιεϕσχυ ιχη ποωσταωανια. Ζασαδψ
τακιεγο ζαγοσποδαροωανια οκρε∃λονο ω ροζπορζ∋δζενιυ Μινιστρα Ζδροωια ζ δνια 23
σιερπνια 2007 ρ. ω σπραωιε σζχζεγ⌠!οωεγο σποσοβυ ποστ∀ποωανια ζ οδπαδαµι
µεδψχζνψµι (∆ζ. Υ. 2007 Νρ 162 ποζ. 1153). Ιστοτν∋ ρζεχζ∋ ϕεστ ρ⌠ωνιε( ζακαζ
προωαδζενια οδζψσκυ νιεκτ⌠ρψχη ροδζαϕ⌠ω οδπαδ⌠ω µεδψχζνψχη ωψµιενιονψχη
ω ροζπορζ∋δζενιυ Μινιστρα Ζδροωια ζ δνια 23 γρυδνια 2002 ρ. ω σπραωιε ροδζαϕ⌠ω
οδπαδ⌠ω µεδψχζνψχη ι ωετερψναρψϕνψχη, κτ⌠ρψχη ποδδαωανιε οδζψσκοωι ϕεστ ζακαζανε
(∆ζ. Υ. 2003 Νρ 8, ποζ. 103) οραζ ζακαζ υνιεσζκοδλιωιανια οδπαδ⌠ω µεδψχζνψχη
ι ζακα&νψχη οδπαδ⌠ω ωετερψναρψϕνψχη ω ιννψ σποσ⌠β, νι( ποπρζεζ σπαλανιε ω
σπαλαρνιαχη οδπαδ⌠ω.
Ζγοδνιε ζ ωψµαγανιαµι Υνιι Ευροπεϕσκιεϕ οδπαδψ ποχηοδζενια ζωιερζ∀χεγο δζιελι
σι∀ να 3 γρυπψ ρψζψκα:
− οδπαδψ νισκιεγο ρψζψκα (ΛΡΜ),
− οδπαδψ ωψσοκιεγο ρψζψκα (ΗΡΜ),
− οδπαδψ σζχζεγ⌠λνεγο ρψζψκα (ΣΡΜ).
Να τερενιε µιαστα ι γµινψ Κοωαλεωο Ποµορσκιε φυνκχϕονυϕε 3 ζακ!αδψ οπιεκι
ζδροωοτνεϕ οραζ 3 απτεκι ι 1 πυνκτ απτεχζνψ. Πλαχ⌠ωκι ποσιαδαϕ∋ ποδπισανε υµοωψ να
οδβι⌠ρ ι υνιεσζκοδλιωιανιε οδπαδ⌠ω µεδψχζνψχη ζ πρζεδσι∀βιορστωαµι οφερυϕ∋χψµι τακιε
υσ!υγι οραζ ποσιαδαϕ∋χψµι στοσοωνε ζεζωολενια.
Να τερενιε µιαστα ι γµινψ Κοωαλεωο Ποµορσκιε νιε µα ζλοκαλιζοωανψχη ινσταλαχϕι δο
υνιεσζκοδλιωιανια οδπαδ⌠ω µεδψχζνψχη ι ωετερψναρψϕνψχη. Οδπαδψ σ∋ πρζεκαζψωανε
δο υνιεσζκοδλιωιανια ω προχεσαχη τερµιχζνεγο πρζεκσζτα!χανια οδπαδ⌠ω ω ινσταλαχϕαχη
δζια!αϕ∋χψχη να τερενιε ποωιατυ τϕ. δο:
#∀ ζακ!αδυ Υτψλιζαχψϕνεγο ω Ολσζ⌠ωχε γµ. Γολυβ ∆οβρζψ) (οδπαδψ ζωιερζ∀χε
σζχζεγ⌠λνεγο ι ωψσοκιεγο ρψζψκα ΣΡΜ ι ΗΡΜ),
#∀ σπαλαρνι οδπαδ⌠ω µεδψχζνψχη ω σζπιταλυ Ποωιατοωψµ ω Γολυβιυ ∆οβρζψνιυ.
2.3.3.2. Οδπαδψ ζαωιεραϕ!χε αζβεστ
Αζβεστ ϕεστ ναζω∋ ηανδλοω∋ γρυπψ µινερα!⌠ω ω!⌠κνιστψχη, κτ⌠ρε ποδ ωζγλ∀δεµ
χηεµιχζνψµ σ∋ υωοδνιονψµι κρζεµιαναµι µαγνεζυ, (ελαζα, ωαπνια ι σοδυ. Ζ υωαγι να
σωοϕε νιεω∋τπλιωε ζαλετψ, ϕακ οδπορνο∃% να ωψσοκιε τεµπερατυρψ, δζια!ανιε µροζυ,
δζια!ανιε κωασ⌠ω, συβστανχϕι (ρ∋χψχη, α τακ(ε ελαστψχζνο∃%, αζβεστ στοσοωανψ βψ! δο
προδυκχϕι ωιελυ ωψροβ⌠ω πρζεµψσ!οωψχη, πρζεδε ωσζψστκιµ δο προδυκχϕι ωψροβ⌠ω
βυδοωλανψχη, σζχζεγ⌠λνιε π!ψτ δαχηοωψχη ι ελεωαχψϕνψχη, α τακ(ε ρυρ. Π!ψτψ τε υ(ψωανε
βψ!ψ ποωσζεχηνιε ϕακο ποκρψχια δαχηοωε, α ζ ρυρ ωψκονψωανο ινσταλαχϕε ωοδνο−
καναλιζαχψϕνε οραζ πρζεωοδψ κοµινοωε ι ζσψπψ ω βυδψνκαχη ωιελοκονδψγναχψϕνψχη.
Τρωα!ο∃% π!ψτ αζβεστοωο−χεµεντοωψχη οκρε∃λα σι∀ να οκο!ο 30 λατ, νατοµιαστ οκρεσ
εκσπλοαταχϕι ιννψχη ωψροβ⌠ω ϕεστ ζ ρεγυ!ψ κρ⌠τσζψ.
Χηοροβοτω⌠ρχζε δζια!ανιε αζβεστυ ποωσταϕε ω ωψνικυ ωδψχηανια µικροω!⌠κιεν,
ζαωιεσζονψχη ω ποωιετρζυ. Υσταωα ζ δνια 19 χζερωχα 1997 ρ. ο ζακαζιε στοσοωανια
ωψροβ⌠ω ζαωιεραϕ∋χψχη αζβεστ (∆ζ. Υ. Νρ 101, ποζ. 628 ζ π⌠&ν. ζµ.) ζακαζυϕε:
− ωπροωαδζανια να πολσκι οβσζαρ χελνψ αζβεστυ οραζ ωψροβ⌠ω ζαωιεραϕ∋χψχη
αζβεστ,
− προδυκχϕι ωψροβ⌠ω ζαωιεραϕ∋χψχη αζβεστ,
− οβροτυ αζβεστεµ ι ωψροβαµι αζβεστοωψµι.
Ρεγυλαχϕε πραωνε δοτψχζ∋χε υσυωανια ωψροβ⌠ω ζαωιεραϕ∋χψχη αζβεστ οβεϕµυϕ∋
ωσζψστκιε εταπψ ποχζ∋ωσζψ οδ ρεαλιζαχϕι οβοωι∋ζκυ δοκονανια πρζεγλ∋δυ τεχηνιχζνεγο
τψχη ωψροβ⌠ω, ποπρζεζ ιχη δεµοντα(, πακοωανιε, πρζεµιεσζχζανιε, τρανσπορτ, α( δο
ζδεπονοωανια ωψτωορζονψχη οδπαδ⌠ω να σκ!αδοωισκυ.
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Να τερενιε γµινψ ζεωιδενχϕονοωανο οκ. 240 ποσεσϕι ινδψωιδυαλνψχη ωψποσα(ονψχη
ω µατερια!ψ βυδοωλανε ζαωιεραϕ∋χε αζβεστ ο !∋χζνεϕ ποωιερζχηνι οκ. 96 τψσ. µ2.
Ω βυδψνκαχη κοµυναλνψχη ζεωιδενχϕονοωανο οκ. 2,2 τψσ. µ2 ποωιερζχηνι ποκρψ%
δαχηοωψχη αζβεστοωο−χεµεντοωψχη, α ω βυδψνκαχη ωσπ⌠λνοτ µιεσζκανιοωψχη οκ. 380
µ2. ∗∋χζνιε να τερενιε γµινψ ζινωενταρψζοωανο οκ. 99 τψσ. µ2 ποωιερζχηνι µατερια!⌠ω
βυδοωλανψχη ζαωιεραϕ∋χψχη αζβεστ. Βαζα ζινωενταρψζοωανψχη οβιεκτ⌠ω ϕεστ χα!ψ χζασ
ακτυαλιζοωανα.
Ινωενταρψζαχϕ∀ σπορζ∋δζονο ζγοδνιε ζ ωψτψχζνψµι ροζπορζ∋δζενια Μινιστρα
Γοσποδαρκι, Πραχψ ι Πολιτψκι Σπο!εχζνεϕ ζ δνια 23 πα&δζιερνικα 2003 ρ. ω σπραωιε
ωψµαγα) ω ζακρεσιε ωψκορζψστψωανια ι πρζεµιεσζχζανια αζβεστυ οραζ ωψκορζψστψωανια
ι οχζψσζχζανια ινσταλαχϕι λυβ υρζ∋δζε), ω κτ⌠ρψχη βψ! λυβ ϕεστ ωψκορζψστψωανψ αζβεστ (∆ζ.
Υ. νρ 192 ποζ. 1876). Ζγοδνιε ζ ωω. ροζπορζ∋δζενιεµ:
#∀ ω!α∃χιχιελ, ζαρζ∋δχα λυβ υ(ψτκοωνικ µιεϕσχ, ω κτ⌠ρψχη βψ! λυβ ϕεστ
ωψκορζψστψωανψ αζβεστ, πρζεδκ!αδα ι χοροχζνιε ακτυαλιζυϕε (ω τερµινιε δο
δνια 31 στψχζνια κα(δεγο ροκυ) Ωοϕεωοδζιε ινφορµαχϕ∀  ωψνικ
ινωενταρψζαχϕι ζαστοσοωανψχη ωψροβ⌠ω ζαωιεραϕ∋χψχη αζβεστ,
#∀ οσοβψ φιζψχζνε νιε β∀δ∋χε πρζεδσι∀βιορχαµι πρζεκ!αδαϕ∋ ινφορµαχϕ∀
οδποωιεδνιο ω⌠ϕτοωι, βυρµιστρζοωι λυβ πρεζψδεντοωι µιαστα.
2.3.3.3. Πεστψχψδψ
Ω Πολσχε προβλεµατψκα οδπαδ⌠ω ω ασπεκχιε ∃ροδκ⌠ω οχηρονψ ρο∃λιν µα δωοϕακι
χηαρακτερ: βιε(∋χψ, ζωι∋ζανψ ζ προδυκχϕ∋, δψστρψβυχϕ∋ ι ιχη στοσοωανιεµ ω ρολνιχτωιε
οραζ ηιστορψχζνψ, ζωι∋ζανψ ζ πρζετερµινοωανψµι ∃ροδκαµι οχηρονψ ρο∃λιν
ζδεπονοωανψµι ω τζω. µογιλνικαχη.
Ω µψ∃λ οβοωι∋ζυϕ∋χεγο οβεχνιε υσταωοδαωστωα οδποωιεδζιαλνψµι ζα υτψλιζαχϕ∀
οπακοωα) πο νιεβεζπιεχζνψχη ∃ροδκαχη χηεµιχζνψχη σ∋ προδυχενχι, ζα∃ γµινα
κορζψσταϕ∋χ ζε ∃ροδκ⌠ω οπ!ατψ προδυκτοωεϕ µο(ε ωσπιερα% προχεσ ιχη ζβιερανια.
Οπακοωανια τε µογ∋ βψ% σκ!αδοωανε χζασοωο, α ιχη υνιεσζκοδλιωιανιε ϕεστ οβεχνιε
ρεαλιζοωανε ποπρζεζ υτψλιζαχϕ∀ τερµιχζν∋.
Να τερενιε γµινψ Κοωαλεωο Ποµορσκιε ω µιεϕσχοωο∃χι Πι∋τκοωο ζλοκαλιζοωανψ ϕεστ
µογιλνικ, ζναϕδυϕ∋χψ σι∀ να τερενιε ϕεδνεγο ζ γοσποδαρστω Ρολνψχη. Ω!α∃χιχιελ τερενυ
ϕεστ οδποωιεδζιαλνψ ζα σταν τεχηνιχζνψ µογιλνικα. Σζαχοωανα ιλο∃% ναγροµαδζονψχη ω
µογιλνικυ οδπαδ⌠ω ωψνοσι οκο!ο 14 µ3.
Κοντρολα ΩΙΟ. δοκονανα ω 2008 νιε ωψκαζα!α πογορσζενια στανυ τεχηνιχζνεγο
µογιλνικα, α σποσ⌠β ζαβεζπιεχζενια µογιλνικα νιε βυδζι ζαστρζε(ε). ∆οχελοωο δο ροκυ
2010 µογιλνικ ζοστανιε ζλικωιδοωανψ. Λικωιδαχϕα µογιλνικα προωαδζονα β∀δζιε ω
ραµαχη κραϕοωεγο προγραµυ Λικωιδαχϕι σταρψχη σκ!αδοωισκ οδπαδ⌠ω νιεβεζπιεχζνψχη ι
β∀δζιε φινανσοωανα πρζεζ Ναροδοωψ Φυνδυσζ Οχηρονψ .ροδοωισκα ι Γοσποδαρκι
Ωοδνεϕ, πρζψ ωσπ⌠!υδζιαλε φυνδυσζυ ωοϕεω⌠δζκιεγο.
2.3.3.4. Ωρακι σαµοχηοδοωε
Ωψχοφανε ζ εκσπλοαταχϕι σαµοχηοδψ στανοωι∋ δυ(ε ζαγρο(ενιε δλα ∃ροδοωισκα,
σκ!αδαϕ∋ σι∀ βοωιεµ ζ ωιελυ ελεµεντ⌠ω ι ζαωιεραϕ∋ σζερεγ συβστανχϕι, ζ κτ⌠ρψχη ωιελε ϕεστ
νιεβεζπιεχζνψχη, νπ.: ολεϕε, π!ψν ηαµυλχοωψ, ακυµυλατορψ κωασοωο−ο!οωιοωε, οπονψ.
ϑεδνακ ωι∀κσζο∃% στανοωι∋ µεταλε ι τωορζψωα σζτυχζνε, ναδαϕ∋χε σι∀ δο ρεχψκλινγυ.
Νιεζβ∀δνε ϕεστ ωι∀χ ποωτ⌠ρνε πρζετωορζενιε τψχη µατερια!⌠ω ω τακι σποσ⌠β, αβψ µο(να
βψ!ο ωψκορζψστα% ϕε δο ωψτωαρζανια νοωψχη προδυκτ⌠ω.
Ποστ∀ποωανιε ζ ποϕαζδαµι ωψχοφανψµι ζ εκσπλοαταχϕι οκρε∃λα υσταωα ζ δνια 20
στψχζνια 2005 ρ. ο ρεχψκλινγυ ποϕαζδ⌠ω ωψχοφανψχη ζ εκσπλοαταχϕι (∆ζ.Υ. 2005 νρ 25
ποζ. 202). Υσταωα ωπροωαδζα οβοωι∋ζεκ οδδαωανια σταρεγο σαµοχηοδυ δο
ωψσπεχϕαλιζοωανεγο πυνκτυ κασαχϕι, αβψ ζ!οµοωανψ σαµοχη⌠δ µ⌠γ! ζοστα%
ωψρεϕεστροωανψ. Ζβιερανιε ποϕαζδ⌠ω ωψχοφανψχη ζ εκσπλοαταχϕι µογ∋ προωαδζι%
ωψ!∋χζνιε πρζεδσι∀βιορχψ προωαδζ∋χψ πυνκτψ ζβιερανια ποϕαζδ⌠ω ι πρζεδσι∀βιορχψ
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προωαδζ∋χψ σταχϕε δεµοντα(υ. Σταχϕε δεµοντα(υ ποωιννψ τωορζψ% σιε% ογ⌠λνοπολσκ∋, α
οδλεγ!ο∃% ποµι∀δζψ ποσζχζεγ⌠λνψµι σταχϕαµι νιε ποωιννα βψ% ωι∀κσζα νι( 50 κµ. Σταχϕε
δεµοντα(υ µογ∋ ποβιερα% οπ!ατ∀ ζα πρζψϕ∀χιε δο κασαχϕι σαµοχηοδυ. ∆οδατκοωο σταχϕε
σ∋ φινανσοωανε πρζεζ δοταχϕε ζ Ναροδοωεγο Φυνδυσζυ Οχηρονψ .ροδοωισκα ι
Γοσποδαρκι Ωοδνεϕ οραζ ποδµιοτψ ωπροωαδζαϕ∋χε σαµοχηοδψ να ρψνεκ κραϕοωψ.
Ωεδ!υγ σζαχυνκυ ω Πολσχε ωψχοφυϕε σι∀ ζ εκσπλοαταχϕι οκο!ο 22,5%
ζαρεϕεστροωανψχη σαµοχηοδ⌠ω ροχζνιε τϕ. οκο!ο 250 τψσ. σζτυκ, αλε ϕεδψνιε οκο!ο πο!οωα
ζ νιχη ϕεστ ωψρεϕεστροωψωανα ι δεπονοωανα ω φιρµαχη ζαϕµυϕ∋χψχη σι∀ ιχη δεµοντα(εµ ι
ρεχψκλινγιεµ. Ποζοστα!ε σαµοχηοδψ, κτ⌠ρε σ∋ ωψχοφψωανε ζ εκσπλοαταχϕι, τραφιαϕ∋ γ!⌠ωνιε
δο τζω. αυτο−ζ!οµ⌠ω ζαϕµυϕ∋χψχη σι∀ σκυπεµ ι δεµοντα(εµ ποϕαζδ⌠ω. Αυτο−ζ!οµψ σ∋
σ!αβο ωψποσα(ονε τεχηνιχζνιε, υτρζψµυϕ∋ σι∀ ζε σπρζεδα(ψ υ(ψωανψχη
ι ρεγενεροωανψχη χζ∀∃χι σαµοχηοδοωψχη οραζ ζαϕµυϕ∋ σι∀ ηανδλεµ χζ∀∃χιαµι, ναπραω∋
σαµοχηοδ⌠ω, ζβι⌠ρκ∋ ζ!οµυ. ∆ζια!αλνο∃% αυτο−ζ!οµ⌠ω προωαδζονα ϕεστ χζ∀στο
ζ ναρυσζενιεµ ποδσταωοωψχη ζασαδ οχηρονψ ∃ροδοωισκα.
Ω!α∃χιχιελ ποϕαζδυ ωψχοφανεγο ζ εκσπλοαταχϕι ποωινιεν ω τερµινιε 30 δνι οδ δνια
οτρζψµανια ζα∃ωιαδχζενια ο δεµοντα(υ ποϕαζδυ λυβ ζα∃ωιαδχζενια ο πρζψϕ∀χιυ
νιεκοµπλετνεγο ποϕαζδυ ζ!ο(ψ% ωνιοσεκ ο ωψρεϕεστροωανιε ποϕαζδυ.
Να τερενιε µιαστα ι γµινψ Κοωαλεωο Ποµορσκιε, ϕακι ι ω χα!ψµ ποωιεχιε γολυβσκο−
δοβρζψ)σκιµ, βρακ ϕεστ σταχϕι δεµοντα(υ ποϕαζδ⌠ω οραζ πυνκτ⌠ω ζβιερανια ποϕαζδ⌠ω
ωψχοφανψχη ζ εκσπλοαταχϕι.
2.3.3.5. Ζυ∀ψτψ σπρζ#τ ελεκτρψχζνψ ι ελεκτρονιχζνψ
Ποστ∀ποωανιε ζε ζυ(ψτψµ σπρζ∀τεµ ελεκτρψχζνψµ ι ελεκτρονιχζνψµ οκρε∃λα υσταωα ζ
δνια 29 λιπχα 2005 ρ. ο ζυ(ψτψµ σπρζ∀χιε ελεκτρψχζνψµ ι ελεκτρονιχζνψµ (∆ζ. Υ. 2005 νρ
180 ποζ. 1495).
Σπρζ∀τ ελεκτρψχζνψ ι ελεκτρονιχζνψ το ωεδ!υγ υσταωψ υρζ∋δζενια, κτ⌠ρψχη πραωιδ!οωε
δζια!ανιε ϕεστ υζαλε(νιονε οδ δοπ!ψωυ πρ∋δυ ελεκτρψχζνεγο λυβ οδ οβεχνο∃χι π⌠λ
ελεκτροµαγνετψχζνψχη, οραζ µογ∋χε σ!υ(ψ% δο ωψτωαρζανια, πρζεσψ!υ λυβ ποµιαρυ πρ∋δυ
ελεκτρψχζνεγο λυβ π⌠λ ελεκτροµαγνετψχζνψχη ι ζαπροϕεκτοωανε δο υ(ψτκυ πρζψ ναπι∀χιυ
ελεκτρψχζνψµ νιεπρζεκραχζαϕ∋χψµ 1000 ς δλα πρ∋δυ ζµιεννεγο οραζ 1500 ς δλα πρ∋δυ
στα!εγο, ζαλιχζονε δο γρυπ σπρζ∀τυ οκρε∃λονψχη ω ζα!∋χζνικυ νρ 1 δο υσταωψ.
Ωπροωαδζαϕ∋χψ σπρζ∀τ πρζεζναχζονψ δλα γοσποδαρστω δοµοωψχη ϕεστ οβοωι∋ζανψ
δο ζοργανιζοωανια ι σφινανσοωανια ζβι⌠ρκι ζυ(ψτεγο σπρζ∀τυ. Ζα∃ ποδµιοτ προωαδζ∋χψ
δζια!αλνο∃% ω ζακρεσιε οδβιερανια οδπαδ⌠ω κοµυναλνψχη ϕεστ ζοβοωι∋ζανψ δο
σελεκτψωνεγο οδβιερανια τψχη οδπαδ⌠ω. Ζβιεραϕ∋χψ ζυ(ψτψ σπρζ∀τ ελεκτρψχζνψ ϕεστ
ζοβοωι∋ζανψ δο σελεκτψωνεγο ζβιερανια ζυ(ψτεγο σπρζ∀τυ οραζ δο νιεοδπ!ατνεγο
πρζψϕµοωανια ζυ(ψτεγο σπρζ∀τυ ποχηοδζ∋χεγο ζ γοσποδαρστω δοµοωψχη. Σπρζεδαωχα
δεταλιχζνψ ι σπρζεδαωχα ηυρτοωψ σ∋ οβοωι∋ζανι πρζψ σπρζεδα(ψ σπρζ∀τυ πρζεζναχζονεγο
δλα γοσποδαρστω δοµοωψχη δο νιεοδπ!ατνεγο πρζψϕ∀χια ζυ(ψτεγο σπρζ∀τυ ω ιλο∃χι νιε
ωι∀κσζεϕ νι( σπρζεδαωανψ νοωψ σπρζ∀τ, ϕε(ελι ζυ(ψτψ σπρζ∀τ ϕεστ τεγο σαµεγο ροδζαϕυ.
Ωπροωαδζαϕ∋χψ σπρζ∀τ πρζεζναχζονψ δλα γοσποδαρστω δοµοωψχη ϕεστ οβοωι∋ζανψ
δο!∋χζψ% δο τεγο σπρζ∀τυ ινφορµαχϕ∀ δοτψχζ∋χ∋:
1. ζακαζυ υµιεσζχζανια ζυ(ψτεγο σπρζ∀τυ !∋χζνιε ζ ιννψµι οδπαδαµι, (σψµβολ
σκ!αδαϕ∋χψ σι∀ ζ πρζεκρε∃λονεγο, κο!οωεγο κοντενερα να οδπαδψ),
2. ποτενχϕαλνψχη σκυτκ⌠ω δλα ∃ροδοωισκα ι ζδροωια λυδζι ωψνικαϕ∋χψχη ζ οβεχνο∃χι
σκ!αδνικ⌠ω νιεβεζπιεχζνψχη ω σπρζ∀χιε,
3. µασψ σπρζ∀τυ.
Υ(ψτκοωνικ σπρζ∀τυ πρζεζναχζονεγο δλα γοσποδαρστω δοµοωψχη ϕεστ οβοωι∋ζανψ δο
οδδανια ζυ(ψτεγο σπρζ∀τυ ζβιεραϕ∋χεµυ ζυ(ψτψ σπρζ∀τ. Ζαβρανια σι∀ υµιεσζχζανια
ζυ(ψτεγο σπρζ∀τυ !∋χζνιε ζ ιννψµι οδπαδαµι.
Να τερενιε µιαστα ι γµινψ Κοωαλεωο Ποµορσκιε ζβι⌠ρκ∀ ζυ(ψτεγο σπρζ∀τυ
ελεκτρψχζνεγο ι ελεκτρονιχζνεγο ποχηοδζ∋χεγο ζ γοσποδαρστω δοµοωψχη, προωαδζ∋:
#∀ ΓΡΕΝΕ σπ. ζ ο. ο., Μοδ!α Κρ⌠λεωσκα, υλ. Σκανδψναωσκα 1, 62  571 Σταρε
Μιαστο ( πυνκτ ζβι⌠ρκι υλ. Βροδνιχκα 7, 87  410 Κοωαλεωο Ποµορσκιε),
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#∀ Γµιννα Σπ⌠!δζιελνια Σαµοποµοχ Χη!οπσκα , υλ. 23  στψχζνια 16, 87  410
Κοωαλεωο Ποµορσκιε ( πυνκτ ζβι⌠ρκι  Παωιλον Ηανδλοωψ, υλ. 23  στψχζνια
16, Κοωαλεωο Ποµορσκιε),
#∀ Πρζεδσι∀βιορστωο Ηανδλοωε ΤΨΤΑΝ, υλ. ∆ωορχοωα 1, 87  410 Κοωαλεωο
Ποµορσκιε.
2.3.3.6. Ολεϕε οδπαδοωε
Ζγοδνιε ζ τρε∃χι∋ υσταωψ ο οδπαδαχη πρζεζ ολεϕε οδπαδοωε ροζυµιε σι∀ ωσζελκιε
ολεϕε σµαροωε λυβ ολεϕε πρζεµψσ!οωε, κτ⌠ρε νιε ναδαϕ∋ σι∀ ϕυ( δο ζαστοσοωανια, δο
κτ⌠ρεγο βψ!ψ πιερωοτνιε πρζεζναχζονε. Γ!⌠ωνψµ &ρ⌠δ!εµ ποωσταωανια ολεϕ⌠ω
οδπαδοωψχη σ∋ σταχϕε οβσ!υγι ποϕαζδ⌠ω, βαζψ τρανσπορτοωε ι ρεµοντοωε οραζ
υρζ∋δζενια πραχυϕ∋χε ω πρζεµψ∃λε. Σ∋ το οδπαδψ ποωσταϕ∋χε ωψνικυ πλανοωανεϕ
ωψµιανψ ζυ(ψτψχη ολεϕ⌠ω, αωαριι ινσταλαχϕι ι υρζ∋δζε), ϕακ ρ⌠ωνιε( ω ωψνικυ υσυωανια
ιχη ζ ιννψχη οδπαδ⌠ω, µι∀δζψ ιννψµι ζ ποϕαζδ⌠ω ωψχοφανψχη ζ εκσπλοαταχϕι.
Ιστοτνψµ ακτεµ πραωνψµ ρεγυλυϕ∋χψµ ωστ∀πνψ εταπ ζαγοσποδαροωανια ολεϕ⌠ω
οδπαδοωψχη ϕεστ ροζπορζ∋δζενιε Μινιστρα Γοσποδαρκι ι Πραχψ ζ δνια 4 σιερπνια 2004 ρ.
ω σπραωιε σζχζεγ⌠!οωεγο σποσοβυ ποστ∀ποωανια ζ ολεϕαµι οδπαδοωψµι (∆ζ. Υ. 2004
Νρ 192 ποζ. 1968), οκρε∃λαϕ∋χε ζασαδψ ζβιερανια, µαγαζψνοωανια οραζ κλασψφικοωανια
ολεϕ⌠ω οδπαδοωψχη δο ω!α∃χιωεγο προχεσυ οδζψσκυ ι υνιεσζκοδλιωιανια.
Ολεϕε πρζεπραχοωανε/οδπαδοωε πο ζεβρανιυ ποδδαωανε σ∋ προχεσοωι οδζψσκυ λυβ
υνιεσζκοδλιωιανιυ ναστ∀πυϕ∋χψµι µετοδαµι στοσοωανψµι ω κραϕυ:
!∀ ρεγενεραχϕα
!∀ δεστψλαχϕα πρ⌠(νιοωα ι ραφιναχϕα αδσορπχψϕνα προδυκτ⌠ω χελοωψχη
!∀ κρακινγ τερµιχζνψ
!∀ προχεσ σπαλανια ζ ζαστοσοωανιεµ δ!υγιχη πιεχ⌠ω δο ωψπαλανια κλινκιερυ
(πρζεµψσ! χεµεντοωψ)
!∀ προχεσψ ωστ∀πνεϕ οβρ⌠βκι πολεγαϕ∋χεϕ να οδωοδνιενιυ ι οχζψσζχζανιυ ολεϕ⌠ω
ζυ(ψτψχη
Υσταωα ο οβοωι∋ζκαχη πρζεδσι∀βιορχ⌠ω ω ζακρεσιε γοσποδαροωανια νιεκτ⌠ρψµι
οδπαδαµι, ο οπ!αχιε προδυκτοωεϕ οραζ ο οπ!αχιε δεποζψτοωεϕ ζ 11 µαϕα 2001 ροκυ
(τεκστ ϕεδνολιτψ ∆ζ. Υ. 2007 Νρ 90, ποζ. 607), ζοβοωι∋ζυϕε πρζεδσι∀βιορχ⌠ω
(προδυχεντ⌠ω ι ιµπορτερ⌠ω) ωπροωαδζαϕ∋χψχη να ρψνεκ ολεϕε σµαροωε δο
ζρεαλιζοωανια
οκρε∃λονψχη
ποζιοµ⌠ω
οδζψσκυ
ι
ρεχψκλινγυ
ολεϕ⌠ω
οδπαδοωψχη/ζυ(ψτψχη.
Οβοωι∋ζυϕ∋χε ω Πολσχε πραωο δαϕε ναϕωψ(σζψ πριορψτετ δλα ρεγενεραχϕι ολεϕ⌠ω
οδπαδοωψχη / πρζεπραχοωανψχη ω στοσυνκυ δο ιννψχη µετοδ οδζψσκυ, γδψ( ποζωαλα
να οδζψσκανιε ολεϕ⌠ω βαζοωψχη οραζ ιχη πονοωνε υ(ψχιε δο προδυκχϕι ολεϕ⌠ω
σµαροωψχη.
Ναδαλ νιεροζωι∋ζανψµ προβλεµεµ σ∋ µα!ε ιλο∃χι ολεϕ⌠ω οδπαδοωψχη
/πρζεπραχοωανψχη ωψτωαρζανε ω δυ(ψµ ροζπροσζενιυ νπ. ω γοσποδαρστωαχη
δοµοωψχη. Ω τψµ πρζψπαδκυ ζβι⌠ρκα ϕεστ υτρυδνιονα, αλε κονιεχζνα. Να ποδσταωιε
διαγνοζψ στανυ ακτυαλνεγο ω Πολσχε πρζεπροωαδζονεϕ ω ακτυαλιζαχϕι ΚΠΓΟ 2006 ρ.
στωιερδζονο
ποτρζεβ∀
ζωι∀κσζενια
στοπνια
ποζψσκιωανια
ολεϕ⌠ω
οδπαδοωψχη/πρζεπραχοωανψχη σζχζεγ⌠λνιε ζε &ρ⌠δε! ροζπροσζονψχη.
Ποζψσκανιε δοδατκοωψχη ιλο∃χι ολεϕ⌠ω οδπαδοωψχη/πρζεπραχοωανψχη να ποζιοµιε
γµινψ ζε &ρ⌠δε! ροζπροσζονψχη µο(ε βψ% ζρεαλιζοωανε ω ραµαχη σψστεµυ ζβι⌠ρκι
οδπαδ⌠ω νιεβεζπιεχζνψχη ζε στρυµιενια οδπαδ⌠ω κοµυναλνψχη.
2.3.3.7. Ζυ∀ψτε βατεριε ι ακυµυλατορψ νικλοωο−καδµοωε
Ω Πολσχε τεν ροδζαϕ οδπαδ⌠ω ποωσταϕε ω ζωι∋ζκυ ζε στοσοωανιεµ τρζεχη
χηεµιχζνψχη &ρ⌠δε! πρ∋δυ τϕ.
1. ακυµυλατορψ ο!οωιοωε  κτ⌠ρε ω 90% ποωσταϕ∋ ω τρανσπορχιε ζαρ⌠ωνο
ποδµιοτ⌠ω γοσποδαρχζψχη ϕακ ι ποδµιοτ⌠ω ινδψωιδυαλνψχη ποζοστα!ε 10%
υ(ψωανψχη ϕεστ ϕακο σταχϕοναρνε &ρ⌠δ!α πρ∋δυ,
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2. βατεριε ι ακυµυλατορψ νικλοωο−καδµοωε ωιελκο ι µα!ογαβαρψτοωε  ζε
ωζγλ∀δυ να δυ(∋ ποϕεµνο∃% ελεκτρψχζν∋ οραζ τρωα!ο∃% σ∋ υ(ψωανε ϕακο
&ρ⌠δ!ο πρ∋δυ στα!εγο δο ποδτρζψµανια ναπι∀χια: ω γ⌠ρνιχτωιε,
τελεκοµυνικαχϕι, κολεϕνιχτωιε ι ηυταχη, ιχη ιλο∃% σψστεµατψχζνιε µαλεϕε ζε
ωζγλ∀δυ να ποωσζεχηνε ωψχοφψωανιε καδµυ ζ προχεσ⌠ω τεχηνολογιχζνψχη,
3. βατεριε πιερωοτνε (λιτοωε, σρεβροωε, χψνκοωο−ω∀γλοωε, χψνκοωο−
ποωιετρζνε, ρτ∀χιοωε, αλκαλιχζνο−µανγανοωε, αλκαλιχζνε) ι ποζοστα!ε βατεριε
ωτ⌠ρνε  ω τεϕ γρυπιε ναϕγρο&νιεϕσζε σ∋ βατεριε πιερωοτνε, ζαωιεραϕ∋χε ρτ∀%.
Ωζορεµ Πα)στω ωψσοκο υπρζεµψσ!οωιονψχη να µοχψ υσταωψ α δνια 11 µαϕα 2001
ρ. ο οβοωι∋ζκαχη πρζεδσι∀βιορχ⌠ω ω ζακρεσιε γοσποδαροωανια νιεκτ⌠ρψµι οδπαδαµι
οραζ οπ!αχιε προδυκτοωεϕ ι δεποζψτοωεϕ (τεκστ ϕεδνολιτψ ∆ζ. Υ. 2007 Νρ 90, ποζ. 607)
να!ο(ονο να προδυχεντ⌠ω ι ιµπορτερ⌠ω τψχη ωψροβ⌠ω οβοωι∋ζεκ προωαδζενια ιχη
οδζψσκυ. Ρ⌠ωνοχζε∃νιε, υσταωα τα ωπροωαδζα νοωε ινστρυµεντψ φινανσοωε
υσπραωνιαϕ∋χε γοσποδαρκ∀ οδπαδαµι ω ποσταχι οπ!ατψ προδυκτοωεϕ ι δεποζψτοωεϕ.
Οδνο∃νιε ακυµυλατορ⌠ω ο!οωιοωψχη ωπροωαδζονο οβοωι∋ζεκ ποβιερανια πρζψ ιχη
ζακυπιε καυχϕι, κτ⌠ρα ποδλεγα ζωροτοωι ω µοµενχιε δοσταρχζενια ζυ(ψτεγο
ακυµυλατορα. Ω πρζψπαδκυ ποζοστα!ψχη βατεριι ι ακυµυλατορ⌠ω προδυχενχι ι ιµπορτερζψ
ζοβοωι∋ζανι σ∋ δο υτωορζενια σψστεµυ ζβι⌠ρκι τψχη οδπαδ⌠ω ι υζψσκανια οκρε∃λονεγο
ω ποσζχζεγ⌠λνψχη λαταχη ποζιοµυ οδζψσκυ ι ρεχψκλινγυ. ϑε(ελι οκρε∃λονε ω υσταωιε
ωιελκο∃χι οδζψσκυ ι ρεχψκλινγυ νιε ζοσταν∋ υζψσκανε, ωπροωαδζαϕ∋χψ πρζεδµιοτοωε
ωψροβψ να ρψνεκ ζοβοωι∋ζανι σ∋ δο ωνιεσιενια να κοντο ω!α∃χιωεγο µαρσζα!κα
ωοϕεω⌠δζτωα οπ!ατψ προδυκτοωεϕ.
2.3.3.8. Οδπαδψ ζαωιεραϕ!χε ΠΧΒ
Πολιχηλοροωανε βιφενψλε (ΠΧΒσ) σ∋ σψντετψχζνψµι χιεχζαµι βεζβαρωνψµι,
βλαδο(⌠!τψµι λυβ χιεµνοβρ∋ζοωψµι ο !αγοδνψµ ζαπαχηυ ω∀γλοωοδορ⌠ω. ΠΧΒσ σ∋
µιεσζανιναµι ιζοµερ⌠ω ι κονγενερ⌠ω ο ρ⌠(νεϕ λιχζβιε ατοµ⌠ω χηλορυ ι ιχη
ροζµιεσζχζενιυ ω χζ∋στεχζχε βιφενψλυ. Ω πρζψροδζιε ζωι∋ζκι νιε ωψστ∀πυϕ∋ νατυραλνιε.
Πολιχηλοροωανε βιφενψλε βψ!ψ ποωσζεχηνιε στοσοωανε ω λαταχη1950−1960 ω προδυκχϕι
ωιελυ ωψροβ⌠ω µ. ιν. :
1. ολεϕ⌠ω ελεκτροιζολαχψϕνψχη δο τρανσφορµατορ⌠ω, µατερια!⌠ω διελεκτρψχζνψχη
ω κονδενσατοραχη ιννψχη υρζ∋δζενιαχη ελεκτρψχζνψχη,
2. π!ψν⌠ω ηψδραυλιχζνψχη (οκ. 75% προδυκχϕι ΠΧΒ),
3. πλαστψφικατορ⌠ω δο τωορζψω σζτυχζνψχη,
4. δοδατκ⌠ω δο φαρβ ι λακιερ⌠ω,
5. ∃ροδκ⌠ω κονσερωυϕ∋χψχη ι ιµπρεγνυϕ∋χψχη,
6. ϕακο νο∃νικι χιεπ!α ω ινσταλαχϕαχη γρζεωχζψχη.
Υρζ∋δζενια ζαωιεραϕ∋χε ΠΧΒ ω ποσταχι ολεϕ⌠ω ι ιννψχη χιεχζψ ελεκτροιζολαχψϕνψχη
ι νο∃νικ⌠ω χιεπ!α ωχι∋( βψωαϕ∋ εκσπλοατοωανε. Ω γ!⌠ωνεϕ µιερζε δοτψχζψ το υρζ∋δζε)
ελεκτρψχζνψχη, ω νιελιχζνψχη πρζψπαδκαχη µογ∋ το βψ% νο∃νικι χιεπ!α ω πρζεµψσ!οωψχη
σψστεµαχη γρζεωχζψχη οραζ νιεπαλνε χιεχζε ηψδραυλιχζνε ω ηψδραυλιχζνψχη
πρζεκ!αδνιαχη µασζψν οραζ υρζ∋δζε).
Υσταωα ο οδπαδαχη ζεζωαλα να οδζψσκ οδπαδ⌠ω ζαωιεραϕ∋χψχη ΠΧΒ ωψ!∋χζνιε πο
υσυνι∀χιυ τεϕ συβστανχϕι, κτ⌠ρα ποωιννα βψ% υνιεσζκοδλιωιονα ποπρζεζ σπαλενιε
ω σπαλαρνιαχη οδπαδ⌠ω νιεβεζπιεχζνψχη. Ω ιννψχη πρζψπαδκαχη ιστνιεϕε ζακαζ
οδζψσκυ τψχη µατερια!⌠ω.
Υνιεσζκοδλιωιανιε οδπαδ⌠ω νιεβεζπιεχζνψχη ζαωιεραϕ∋χψχη ΠΧΒ µο(ε βψ%
πρζεπροωαδζανε ϕεδψνιε πρζεζ φιρµψ ποσιαδαϕ∋χε ζεζωολενιε να προωαδζενιε τακιεϕ
δζια!αλνο∃χι ι δψσπονυϕ∋χε οδποωιεδνιµι µο(λιωο∃χιαµι τεχηνιχζνψµι. Υσταωα ο
οδπαδαχη δοπυσζχζα ναστ∀πυϕ∋χε φορµψ υνιεσζκοδλιωιενια οδπαδ⌠ω ΠΧΒ:
!∀ οβρ⌠βκα βιολογιχζνα,
!∀ οβρ⌠βκα φιζψκο−χηεµιχζνα,
!∀ σκ!αδοωανιε οδπαδ⌠ω ω ποϕεµνικαχη ω ζιεµι.
Πρεφεροωαν∋ µετοδ∋ υνιεσζκοδλιωιανια οδπαδ⌠ω ζαωιεραϕ∋χψχη ΠΧΒ ϕεστ ιχη
υνιεσζκοδλιωιανε πρζεζ πρζεκσζτα!χενιε τερµιχζνε ω οδποωιεδνιχη ινσταλαχϕαχη. Ζα
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ζγοδ∋ Γ!⌠ωνεγο Ινσπεκτορα Οχηρονψ .ροδοωισκα µο(λιωψ ϕεστ τακ(ε ωψω⌠ζ οδπαδ⌠ω
νιεβεζπιεχζνψχη δο κραϕυ, δψσπονυϕ∋χεγο οδποωιεδνι∋ ι βεζπιεχζν∋ τεχηνολογι∋.
Ω γµινιε νιε ϕεστ ζνανα ιλο∃% ωψτωαρζανψχη οδπαδ⌠ω ζαωιεραϕ∋χψχη ΠΧΒ. ϑεστ το
προβλεµ ογ⌠λνοκραϕοωψ ι ωψµαγα πρζεπροωαδζενια ινωενταρψζαχϕι τεϕ γρυπψ οδπαδ⌠ω
να τερενιε χα!εγο κραϕυ. Ωψµαγα το προωαδζενια σζεροκιεϕ ακχϕι ινφορµαχψϕνο−
εδυκαχψϕνεϕ, ωζµοχνιενια ινστψτυχϕοναλνεγο αδµινιστραχϕι πυβλιχζνεϕ, σζχζεγ⌠λνιε ω
ζακρεσιε µονιτορινγυ ι κοντρολι, ϕακ ρ⌠ωνιε( πεωνψχη ινωεστψχϕι, αβψ µο(λιωε βψ!ο
δοτρζψµανιε τερµινυ 31 γρυδνια 2010 ρ. ϕακο δατψ ζακο)χζενια υσυωανια ι
υνιεσζκοδλιωιανια ΠΧΒ ω Πολσχε.
2.4. Ροδζαϕ ι ιλο!∀ οδπαδ⌠ω ποδδαωανψχη ποσζχζεγ⌠λνψµ προχεσοµ οδζψσκυ
Ω 2003 ρ. να τερενιε µιαστα ι γµινψ φυνκχϕονοωα!ο 17 ογ⌠λνοδοστ∀πνψχη πυνκτ⌠ω
σελεκτψωνεϕ ζβι⌠ρκι σζκ!α ι τωορζψω ζ 22 ποϕεµνικαµι να πλαστικι ι 16 ποϕ. να σζκ!ο.
Ω 2004 ρ. βψ!ο 18 πυνκτ⌠ω ζ 25 ποϕεµνικαµι να πλαστικι ι 19 να σζκ!ο. Ω λυτψµ
2004 ρ. ω Κοωαλεωιε Ποµορσκιµ να Οσιεδλυ Βροδνιχκιµ ι ϑ. Κοχηανοωσκιεγο
πιλοτα(οωο ωπροωαδζονο σψστεµ σελεκτψωνεϕ ζβι⌠ρκι οδπαδ⌠ω υ &ρ⌠δ!α. Μιεσζκα)χψ
οτρζψµαλι ωορκι φολιοωε δο γροµαδζενια σζκ!α ι πλαστικ⌠ω. Ω χζερωχυ 2005ρ. ποδϕ∀τα
ζοστα!α δεχψζϕα ο οδστ∋πιενιυ οδ τεγο σψστεµυ. Ποδψκτοωανε βψ!ο το νιεωιελκ∋ ιλο∃χι∋
ζεβρανψχη ω τεν σποσ⌠β οδπαδ⌠ω οραζ ωψσοκιµι κοσζταµι. Ω ροκυ 2005 να τερενιε
µιαστα ι γµινψ φυνκχϕονοωα!ο 19 πυνκτ⌠ω, ωψποσα(ονψχη ω 26 ποϕεµνικ⌠ω να
τωορζψωα σζτυχζνε ι 21 να σζκ!ο.
Ω χζερωχυ 2006 ρ. υτωορζονο δοδατκοωψ πυνκτ να υλ. Σ!οωαχκιεγο. Ω ροκυ 2007
υτωορζονο δωα κολεϕνε πυνκτψ σελεκτψωνεϕ ζβι⌠ρκι σζκ!α ι πλαστικ⌠ω  ϕεδεν πρζψ υλ.
Γ!⌠ωνψ ∆ωορζεχ οραζ δοδατκοωψ πυνκτ ω µ. Φρψδρψχηοωο.
Ωγ στανυ να δζιε) 30.06.2008 να τερενιε µιαστα ι γµινψ φυνκχϕονυϕ∋ 24
ογ⌠λνοδοστ∀πνε πυνκτψ σελεκτψωνεϕ ζβι⌠ρκι στ!υχζκι σζκλανεϕ ι τωορζψω σζτυχζνψχη, ω
οβρ∀βιε κτ⌠ρψχη υσταωιονψχη ϕεστ 31 ποϕεµνικ⌠ω σιατκοωψχη ο ποϕεµνο∃χι 1100 λ να
τωορζψωα ι 25 ποϕεµνικ⌠ω ο ποϕ. 1100 λ να σζκ!ο. Ποϕεµνικι στανοωι∋ ω!ασνο∃% γµινψ.
Να τερενιε ΖΓΚιΜ Σπ. ζ ο.ο. φυνκχϕονυϕε πυνκτ ζβι⌠ρκι βιοοδπαδ⌠ω. Οδπαδψ
δοσταρχζανε σ∋ πρζεζ µιεσζκα)χ⌠ω µιαστα ω!ασνψµ τρανσπορτεµ ι γροµαδζονε να
τερενιε Ζακ!αδυ. Ζβι⌠ρχε ποδλεγαϕ∋ µιν. οδπαδψ ζιελονε ι κυχηεννε. Ω 2007 ροκυ
ζεβρανο 13 Μγ βιοοδπαδ⌠ω.
Ταβελα 2.9 .Ροδζαϕ ι ιλο∀# σελεκτψωνιε ζεβρανψχη οδπαδ⌠ω (δανε ζ Υρζ∃δυ Μιαστα ι Γµινψ)
Ροδζαϕ ι ιλο∃% σεγρεγοωανψχη οδπαδ⌠ω

∗∗−

[Μγ/ροκ]∗∗
Οπακοωανια ζ
Οπακοωανια
τωορζψω
σζκλανε
σζτυχζνψχη

Ροκ

Οπακοωανια ζ
παπιερυ ι τεκτυρψ

2003

8,81

9,0

43,8

0,140

2004

6,54

12,9

69,7

0,050

2005

7,86

14,8

67,6

0,158

2006

7,90

32,2

77,5

0,102

2007

4,96

36,7

67,1

0,015

Βατεριε

οδπαδψ ζεβρανε ζ πυνκτ⌠ω γµιννψχη, πρζεζ σζκο!ψ οραζ φιρµψ ∃ωιαδχζ∋χε υσ!υγι ωψωοζοωε να τερενιε µιαστα ι
γµινψ Κοωαλεωο Ποµ.

2.5. Ροδζαϕ ι ιλο!∀ οδπαδ⌠ω ποδδαωανψχη ποσζχζεγ⌠λνψµ προχεσοµ
υνιεσζκοδλιωιανια
Σκ!αδοωανιε, ζγοδνιε ζ υσταω∋ ο οδπαδαχη, ϕεστ ϕεδνψµ ζ προχεσ⌠ω
υνιεσζκοδλιωιανια οδπαδ⌠ω. Ζγοδνιε ζ τ∋ υσταω∋ οδπαδψ πρζεδ υµιεσζχζενιεµ να
σκ!αδοωισκαχη ποωιννψ βψ% ποδδανε προχεσοωι πρζεκσζτα!χενια φιζψχζνεγο,
χηεµιχζνεγο λυβ βιολογιχζνεγο οραζ σεγρεγαχϕι, ω χελυ ογρανιχζενια ζαγρο(ενια δλα
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(ψχια ι ζδροωια λυδζι λυβ δλα ∃ροδοωισκα λυβ δλα ογρανιχζενια ιλο∃χι λυβ οβϕ∀το∃χι
σκ!αδοωανψχη οδπαδ⌠ω.
Οδπαδψ κοµυναλνε ζβιερανε νιεσελεκτψωνιε ζ τερενυ µιαστα ι γµινψ Κοωαλεωο
Ποµορσκιε υνιεσζκοδλιωιανε σ∋, οδ λιστοπαδα 2002, ποπρζεζ σκ!αδοωανιε (∆5), να
σκ!αδοωισκυ ω µιεϕσχοωο∃χι Νιεδ&ωιεδ&, γµινα ∆∀βοωα ∗∋κα. Σκ!αδοωισκο
αδµινιστροωανε ϕεστ πρζεζ Πρζεδσι∀βιορστωο Υσ!υγ Κοµυναλνψχη ι Μιεσζκανιοωψχη
ΕΚΟΣΨΣΤΕΜ σπ⌠!κα ζ ο.ο. ω Ω∋βρζε&νιε.
Σψστεµ υνιεσζκοδλιωιανια ζµιεσζανψχη οδπαδ⌠ω κοµυναλνψχη ποπρζεζ ιχη
σκ!αδοωανιε, φυνκχϕονοωα% β∀δζιε δο χζασυ ωδρο(ενια νοωψχη, κοµπλεκσοωψχη
ροζωι∋ζα) ω
γοσποδαρχε οδπαδαµι. Ζγοδνιε ζ ζα!ο(ενιαµι Κραϕοωεγο Πλανυ
Γοσποδαρκι Οδπαδαµι 2010, ποδσταω∋ ω τψµ ζακρεσιε ωιννψ στα% σι∀ ρεγιοναλνε ζακ!αδψ
ζαγοσποδαροωανια οδπαδ⌠ω. Γ!⌠ωνψµ ιχη χελεµ β∀δζιε οδζψσκ ι υνιεσζκοδλιωιανιε
οδπαδ⌠ω ω σποσ⌠β ιννψ νι( σκ!αδοωανιε.
Ταβελα 2.10. Υνιεσζκοδλιωιονε µετοδ& ∆5 οδπαδψ κοµυναλνε ω λαταχη 2003−2007 ζ τερενυ
µιαστα ι γµινψ Κοωαλεωο Ποµορσκιε (δανε ζ Υρζ∃δυ Μιαστα ι Γµινψ Κοωαλεωο Ποµορσκιε)
Ζεβρανε οδπαδψ

Ροκ

[Μγ]
2003

1 622.9

2004

1 499.0

2005

1 198.6

2006

1 274.2

2007

1 198.1

2.6. Ιστνιεϕ%χε σψστεµψ ζβιερανια οδπαδ⌠ω
Πρζεζ ζβιερανιε οδπαδ⌠ω ροζυµιε σι∀ κα(δε δζια!ανιε, ω σζχζεγ⌠λνο∃χι
υµιεσζχζανιε ω ποϕεµνικαχη, σεγρεγοωανιε ι µαγαζψνοωανιε οδπαδ⌠ω, κτ⌠ρε µα να
χελυ πρζψγοτοωανιε ιχη δο τρανσπορτυ, δο µιεϕσχ οδζψσκυ λυβ υνιεσζκοδλιωιανια.
Να τερενιε χα!εϕ γµινψ φυνκχϕονυϕε ινδψωιδυαλνψ σψστεµ γροµαδζενια οδπαδ⌠ω.
Ω!α∃χιχιελε νιερυχηοµο∃χι µαϕ∋ οβοωι∋ζεκ ποσιαδανια υµ⌠ω ζ ϕεδνοστκαµι
ωψωοζοωψµι να οδβι⌠ρ οδπαδ⌠ω κοµυναλνψχη. Ναϕωι∀κσζψ υδζια! ω ρψνκυ ποσιαδα
Ζακ!αδ Γοσποδαρκι Κοµυναλνεϕ ι Μιεσζκανιοωεϕ Σπ. ζ ο.ο. ω Κοωαλεωιε Ποµορσκιµ.
Ωεδ!υγ στανυ να δζιε) 31 γρυδνια 2006 ρ. σψστεµεµ νιεσελεκτψωνεϕ ζβι⌠ρκι οδπαδ⌠ω
οβϕ∀τψχη βψ!ο: 87% µιεσζκα)χ⌠ω ωσι ι 95% µιεσζκα)χ⌠ω µιαστα.
Ωψω⌠ζ οδπαδ⌠ω δοκονψωανψ ϕεστ ζγοδνιε ζ υσταλονψµ ηαρµονογραµεµ. Να
τερεναχη ωιεϕσκιχη ραζ να µιεσι∋χ ω οκρεσιε ωιοσεννψµ, λετνιµ ι ϕεσιεννψµ, ραζ να δωα
µιεσι∋χε ω οκρεσιε ζιµοωψµ. Ζ τερενυ µιαστα ωψω⌠ζ δοκονψωανψ ϕεστ δωα ραζψ ω
µιεσι∋χυ. Σελεκτψωνιε ζεβρανε οδπαδψ ωψωο(ονε σ∋ ωεδ!υγ ποτρζεβ.
Ταβελα 2.11. Ποϕεµνικι ι κοντενερψ δο ζβιερανια νιεσεγρεγοωανψχη οδπαδ⌠ω κοµυναλνψχη να
τερενιε µιαστα ι γµινψ Κοωαλεωο Ποµορσκιε (δανε ζ ΖΓΚιΜ Σπ. ζ ο.ο., ΙΝΩΕΣΤ ΣΑΤΕΛΙΤ.)
Οβσζαρ
Τερεν µιαστα
Τερεν γµινψ

Τψπ ποϕεµνικα
1100 λ
110 λ
1100 λ
110 λ

Λιχζβα ποϕεµνικ⌠ω
41
580
11
1253

Τψπ ζαβυδοωψ
ωιελοροδζιννα
ϕεδνοροδζιννα
ωιελοροδζιννα
ϕεδνοροδζιννα

Ζεβρανε ζ τερενυ µιαστα ι γµινψ ζµιεσζανε οδπαδψ κοµυναλνε ωψωο(ονε σ∋ να
σκ!αδοωισκο οδπαδ⌠ω ιννψχη νι( νιεβεζπιεχζνε ι οβοϕ∀τνε ω µιεϕσχοωο∃χι Νιεδ&ωιεδ&
(γµ. ∆∀βοωα ∗∋κα, ποωιατ ω∋βρζεσκι). Σκ!αδοωισκο εκσπλοατοωανε ϕεστ πρζεζ
Εκοσψστεµ Σπ. ζ ο.ο. ω Ω∋βρζε&νιε. ϑεγο ποωιερζχηνια ροβοχζα ωψνοσι 17,9 ηα,
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ναγροµαδζενιε  225 773 Μγ, χο στανοωι 36% ϕεγο χα!κοωιτεϕ ποϕεµνο∃χι. Ω 2006 ρ. να
σκ!αδοωισκυ ζδεπονοωανο 44 401 Μγ οδπαδ⌠ω.
Ζεζωολενια Βυρµιστρζα Μιαστα να δζια!αλνο∃% ω ζακρεσιε οδβιερανια οδπαδ⌠ω
κοµυναλνψχη οδ ω!α∃χιχιελι νιερυχηοµο∃χι ποσιαδαϕ∋ νι(εϕ ωψµιενιενιυ πρζεδσι∀βιορχψ:
1. Ζακ!αδ Γοσποδαρκι Κοµυναλνεϕ ι Μιεσζκανιοωεϕ Σπ. ζ ο.ο. ζ σιεδζιβ∋ ω
Κοωαλεωιε Ποµορσκιµ, υλ. Βροδνιχκα 1  ω ζακρεσιε οδβιερανια οδπαδ⌠ω
κοµυναλνψχη οδ ω!α∃χιχιελι νιερυχηοµο∃χι:
− σαµοχη⌠δ βεζπψ!οωψ Ρεναυλτ ΣΜ  300  1 σζτ.
− σαµοχη⌠δ βεζπψ!οωψ Σταρ ΣΚ−1  1 σζτ.
− χι∋γνικ Υρσυσ ζ οπλανδεκοωαν∋ πρζψχζεπ∋  1 σζτ.
2. Πρζεδσι∀βιορστωο Υσ!υγ Κοµυναλνψχη ι Μιεσζκανιοωψχη ΕΚΟΣΨΣΤΕΜ
Σπ. ζ ο.ο. ζ Ω∋βρζε&να −  ω ζακρεσιε οδβιερανια οδπαδ⌠ω κοµυναλνψχη οδ
ω!α∃χιχιελι νιερυχηοµο∃χι:
− σαµοχη⌠δ δο τρανσπορτυ οδπαδ⌠ω στα!ψχη ∃µιεχιαρκα  4 σζτ.
− σαµοχη⌠δ δο τρανσπορτυ οδπαδ⌠ω στα!ψχη ∃µιεχιαρκα ζ δωιεµα κοµοραµι  1
σζτ.
− σαµοχη⌠δ ηακοωιεχ  1 σζτ.
− κοντενερ ηψδραυλιχζνψ ζ δ&ωιγιεµ Η∆Σ  8 σζτ.
3. ΑΛΒΑ εκοσερωισ, Σπ. ζ ο.ο. ζ Ραδζιονκοωα  ω ζακρεσιε οδβιερανια οδπαδ⌠ω
κοµυναλνψχη οδ ω!α∃χιχιελι νιερυχηοµο∃χι::
− σαµοχη⌠δ δο τρανσπορτυ οδπαδ⌠ω στα!ψχη ∃µιεχιαρκα  9 σζτ.
− σαµοχη⌠δ ηακοωιεχ  1 σζτ.
− σαµοχη⌠δ χι∀(αροωψ δο πρζεωοζυ κοντενερ⌠ω  1 σζτ.
− σαµοχη⌠δ χι∀(αροωψ υνιωερσαλνψ Λυβλιν  2 σζτ.
− σαµοχη⌠δ χι∀(αροωψ υνιωερσαλνψ ςολκσωαγεν  1 σζτ.
− σαµοχη⌠δ χι∀(αροωψ υνιωερσαλνψ Ιϖεχο  1 σζτ.
4. Πρζεδσι∀βιορστωο Ινωεστψχψϕνο−Ηανδλοωε ΙΝΩΕΣΤ−ΣΑΤΕΛΙΤ ζ Γολυβια−
∆οβρζψνια  ω ζακρεσιε οδβιερανια οδπαδ⌠ω κοµυναλνψχη οδ ω!α∃χιχιελι
νιερυχηοµο∃χι οραζ οπρ⌠(νιανια ζβιορνικ⌠ω βεζοδπ!ψωοωψχη ι τρανσπορτυ
νιεχζψστο∃χι χιεκ!ψχη:
− σαµοχη⌠δ ∃µιεχιαρκα ΜΕΡΧΕ∆ΕΣ  1 σζτ.
− σαµοχη⌠δ ∃µιεχιαρκα ΣΧΑΝΙΑ  1 σζτ.
− χι∋γνικ ζ πρζψχζεπ∋  1 σζτ.
5. Υσ!υγι−Ηανδελ ΟΛΕΚ Ροβερτ Ηνατυσζ ζ Οστροωιτεγο  ω ζακρεσιε οπρ⌠(νιανια
ζβιορνικ⌠ω βεζοδπ!ψωοωψχη ι τρανσπορτυ νιεχζψστο∃χι χιεκ!ψχη;
6. Ωψω⌠ζ νιεχζψστο∃χι π!ψννψχη  Ραφα! Σπλιττ ζ Ωιελκιεγο Ρψχηνοωα  ω ζακρεσιε
οπρ⌠(νιανια ζβιορνικ⌠ω βεζοδπ!ψωοωψχη ι τρανσπορτυ νιεχζψστο∃χι χιεκ!ψχη.
Οδ ποχζ∋τκυ ροκυ 2008 δζια!αλνο∃% ω ζακρεσιε νιεσελεκτψωνεϕ ϕακ ι σελεκτψωνεϕ
ζβι⌠ρκι οδπαδ⌠ω να τερενιε µιαστα ι γµινψ Κοωαλεωο Ποµορσκιε προωαδζι τψλκο ΖΓΚιΜ
ω Κοωαλεωιε Ποµορσκιµ Σπ. ζ ο.ο. οραζ Εκοσψστεµ Σπ. ζ ο.ο. ζ Ω∋βρζε&να.
2.7. Ροδζαϕ, ροζµιεσζχζενιε οραζ µοχ πρζεροβοωα ινσταλαχϕι δο οδζψσκυ ι
υνιεσζκοδλιωιανια οδπαδ⌠ω
Να τερενιε γµινψ νιε σ∋ ζλοκαλιζοωανε ινσταλαχϕε σ!υ(∋χε δο υνιεσζκοδλιωιανια
οδπαδ⌠ω κοµυναλνψχη. Φυνκχϕονυϕε νατοµιαστ οσιεµ ινσταλαχϕι προωαδζ∋χψχη οδζψσκ
τωορζψω σζτυχζνψχη. Τακ δυ(α λιχζβα ινσταλαχϕι δο οδζψσκυ να τερενιε γµινψ ωι∋(ε σι∀ ζ
λοκαλιζαχϕ∋ ζακ!αδ⌠ω προδυκχψϕνψχη, ωψτωαρζαϕ∋χψχη προδυκτψ ι π⌠!φαβρψκατψ ζ τωορζψω
σζτυχζνψχη.
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Ταβελα 2.12. Ωψκαζ ινσταλαχϕι ζλοκαλιζοωανψχη να τερενιε γµινψ Κοωαλεωο Ποµορσκιε (ΠΠΓΟ)
Λπ.

1

Ναζωα
ΑΓΛΟΜΕΞ Ζβ.
Γαϕεωσκι
Πρζετω⌠ρστωο
Τωορζψω
Σζτυχζνψχη

Μετοδα
Μετοδα
οδζψσκυ υνιεσζκοδλιωιανια

Ωψδαϕνο∃%
ινσταλαχϕι
[Μγ/ροκ]

Ροδζαϕ
δζια!αλνο∃χι

Ροδζαϕ οδπαδ⌠ω

Υν, Οδ

Οδπαδψ τωορζψω σζτυχζνψχη,
Οπακοωανια ζ τωορζψω σζτυχζνψχη

Ρ14

−

Βρακ
δανψχη

Τωορζψωα σζτυχζνε, γυµα, ζυ(ψτε
υρζ∋δζενια, οδπαδψ ζ υσυωανια φαρβ ι
λακιερ⌠ω, οδπαδψ νιεοργανιχζνε ιννε
νι( νιεβεζπιεχζνε Οπακοωανια ζ
τωορζψω σζτυχζνψχη, παπιερυ ι
τεκτυρψ, δρεωνα , µεταλι, οπακοωανια
ωιελοµατερια!οωε

Ρ 5,
Ρ14

∆9

Ρ14− 800
Ρ5 − 1500
∆9 − 100

Ζβ,Τρ,Οδ

Οπακοωανια ζ τωορζψω σζτυχζνψχη,
παπιερυ ι τεκτυρψ, δρεωνα, µεταλι,
οπακοωανια ωιελοµατερια!οωε
Στψροπιαν

Ρ14

−

600

Υν,Τρ,Οδ,

Οδπαδψ τωορζψω σζτυχζνψχη
πακοωανια ζ τωορζψω σζτυχζνψχη

Ρ14

−

1000

Οδ

Οδπαδψ τωορζψω σζτυχζνψχη
Οπακοωανια ζ τωορζψω σζτυχζνψχη

Ρ14

−

100

Κοωαλεωο
Ποµορσκιε

2

Πρζεδσι∀βιορστωο
Πρψωατνε Φλορα 
Ιµπεξ Ζακ!αδ
Ζβ,Τρ,Οδ,Υν
Προδυκχψϕνψ
Ωιελκιε
Ρψχηνοωο

3

Πακοσ Σπ. ζ ο.ο.
Μαρτψνιεχ γµ.
Κοωαλεωο
Ποµορσκιε

4

5

Χονκρετ Ζ.Ρ.
Τρεϕδεροωσχψ σ.ϕ.
Ωιελκιε
Ρψχηνοωο
Γαλ−Πλαστ
Πρζετω⌠ρστωο
Τωορζψω
Σζτυχζνψχη
Πλυσκοω∀σψ

6

ΧΟΝΚΡΕΤ Σπ.ϑ.
Ωιελκιε
Ρψχηνοωο

Οδ, Τρ.

Οδπαδψ τωορζψω σζτυχζνψχη

Ρ14

−

−

7

ΜΥΛΤΙΜΕΡ
Φρψδρψχηοωο

οδ

Οδπαδψ τωορζψω σζτυχζνψχη

−

−

400

8

ΠΛΑΣΤΙΧΑ
Φρψδρψχηοωο

Οδ, ζβ, τρ

Οδπαδψ τωορζψω σζτυχζνψχη

−

−

500

Ζβ − ζβιερανιε οδπαδ⌠ω, Τρ − τρανσπορτ οδπαδ⌠ω, Οδ − οδζψσκ οδπαδ⌠ω, Υν  υνιεσζκοδλιωιανιε οδπαδ⌠ω

2.8. Ωψκαζ ποδµιοτ⌠ω προωαδζ%χψχη δζια∃αλνο!∀ ω ζακρεσιε οδβιερανια,
ζβιερανια, τρανσπορτυ, οδζψσκυ ι υνιεσζκοδλιωιανια οδπαδ⌠ω
Να τερενιε µιαστα ι γµινψ Κοωαλεωο Ποµορσκιε φυνκχϕονυϕ∋ ποδµιοτψ γοσποδαρχζε
προωαδζ∋χε δζια!αλνο∃% ω ζακρεσιε οδζψσκυ ι υνιεσζκοδλιωιανια οδπαδ⌠ω.
Ω ταβελι ζεσταωιονο ποδµιοτψ γοσποδαρχζε ποσιαδαϕ∋χε δεχψζϕε να ζβι⌠ρκ∀ ι
τρανσπορτ οδπαδ⌠ω ζ τερενυ µιαστα ι γµινψ Κοωαλεωο Ποµορσκιε. Υϕ∀το αδρεσ ποδµιοτυ,
ροδζαϕ οραζ ιλο∃% πρζετωαρζανψχη οδπαδ⌠ω.
Ταβελα 2.13. Ποδµιοτψ προωαδζ&χε δζια%αλνο∀# ω ζακρεσιε ζβιερανια, τρανσπορτυ, οδζψσκυ ι
υνιεσζκοδλιωιανια οδπαδ⌠ω
Ναζωα

Ζακ!αδ Γοσποδαρκι
Κοµυναλνεϕ ι
Μιεσζκανιοωεϕ Σπ. ζ ο.ο. ω
Κοωαλεωιε Ποµορσκιµ

Ροδζαϕ
δζια!αλνο∃χι

Μασα ζεβρανψχη
οδπαδ⌠ω
ζµιεσζανψχη [Μγ]

Μασα σελεκτψωνιε
ζεβρανψχη οδπαδ⌠ω
[Μγ]

2006 − 1097,6

150102 − 26,5 150107
− 77,5

2007 − 1117,8

150102 − 31,5 150107
− 50,3 150101 − 13

Ζβ,Τρ
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Ναζωα

Εκοσψστεµ Σπ. ζ ο.ο. ω
Ω∋βρζε&νιε

ΠΙΗ Ινωεστ Σατελιτ
Γολυβ − ∆οβρζψ)∗

Αλβα Εκοσερωισ Σπ. ζ ο.ο.
Ραδζιονκ⌠ω

Ροδζαϕ
δζια!αλνο∃χι

Μασα ζεβρανψχη
οδπαδ⌠ω
ζµιεσζανψχη [Μγ]

Μασα σελεκτψωνιε
ζεβρανψχη οδπαδ⌠ω
[Μγ]

2006  11,91 Μγ

−

2007  10,13

−

2006 − 55

150102 − 1,5 150107 −
3,5

2007 − 70,2

150102 − 5,2 150107 −
16,8

−

−

Τρ

Ζβ, Τρ

Ζβ., Τρ

∗Φιρµα νιε προωαδζι ζβι⌠ρκι οδπαδ⌠ω ζ τερενυ γµινψ οδ κο!χα 2007 ρ

2.9. Οχενα ρεαλιζαχϕι χελ⌠ω ι κιερυνκ⌠ω δζια∃α& δο 2007 ρ.
α)

Οβϕ∋χιε ωσζψστκιχη µιεσζκα&χ⌠ω µιαστα ι γµινψ ζοργανιζοωαν% ζβι⌠ρκ%
οδπαδ⌠ω.
Ωεδ!υγ στανυ να δζιε) 31 γρυδνια 2006 ρ. ζοργανιζοωαν∋ ζβι⌠ρκ∋ οδπαδ⌠ω οβϕ∀τψχη
βψ!ο: 87% µιεσζκα)χ⌠ω ωσι ι 95% µιεσζκα)χ⌠ω µιαστα.
β) Εδυκαχϕα εκολογιχζνα ω ζακρεσιε προωαδζονεϕ να τερενιε µιαστα ι γµινψ
γοσποδαρκι οδπαδαµι (µινιµαλιζαχϕι ιλο!χι οραζ
σελεκτψωνεϕ ζβι⌠ρκι
οδπαδ⌠ω, προµοωανιε δζια∃α& υκιερυνκοωανψχη να οδζψσκ ι ωτ⌠ρνε
ζαγοσποδαροωανιε οδπαδ⌠ω)
Ινφορµαχϕε να τεµατ οβοωι∋ζυϕ∋χψχη πρζεπισ⌠ω ω ζακρεσιε υτρζψµανια χζψστο∃χι ι
πορζ∋δκυ υµιεσζχζανε σ∋ να !αµαχη λοκαλνεϕ πρασψ − ΓΟ/ΧΑ. Προωαδζονα ϕεστ τακ(ε
εδυκαχϕα βεζπο∃ρεδνια µιεσζκα)χ⌠ω να ζεβρανιαχη ι σποτκανιαχη, ϕακ ρ⌠ωνιε( ποπρζεζ
κονκυρσψ γµιννε: Πι∀κνα γµινα οραζ Πρζψωραχαµψ υροκ νασζεϕ γµινιε.
Χοροχζνιε γµινα βιερζε υδζια! ω ακχϕι Σπρζ∋τανιε .ωιατα − Πολσκα, κτ⌠ρα ϕεστ οκαζϕ∋
δο προµοωανια ω∃ρ⌠δ υχζεστνικ⌠ω (σζχζεγ⌠λνιε δζιεχι ι µ!οδζιε(ψ σζκολνεϕ) τεµατ⌠ω
ζωι∋ζανψχη ζ σελεκτψων∋ ζβι⌠ρκ∋ οδπαδ⌠ω. ϑεδν∋ ζ ιµπρεζ τοωαρζψσζ∋χψχη
χοροχζνεµυ σπρζ∋τανιυ ϕεστ οργανιζοωανα πρζεζ Μιεϕσκο  Γµιννψ Ο∃ροδεκ Κυλτυρψ ω
Κοωαλεωιε Ποµορσκιεγο ΕΚΟΒΙΕΣΙΑ∆Α, ω ραµαχη κτ⌠ρεϕ πρζεπροωαδζανε σ∋
κονκυρσψ: πλαστψχζνψ, κυλιναρνψ οραζ ποκαζ µοδψ εκολογιχζνεϕ.
χ) Λικωιδαχϕα δζικιχη ωψσψπισκ !µιεχι
Να τερεναχη ωιεϕσκιχη ϕεστ το ζαδανιε στατυτοωε Σο!εχτω. Να τερενιε µιαστα  ζαδανιε
ρεαλιζοωανε να βιε(∋χο ω!ασνψµι ∃ροδκαµι, β∋δ& ω δροδζε ποστ∀ποωανια, ο ιλε
ωψσψπισκο ωψστ∀πυϕε να τερενιε νιε β∀δ∋χψµ ω!ασνο∃χι∋ γµινψ. Ω ροκυ 2003
ζλικωιδοωανε ζοστα!ο 1 δζικιε ωψσψπισκο πρζψ υλ. ∆ωορχοωεϕ ω Κοωαλεωιε Ποµορσκιµ.
Κοσζτψ ωψωοζυ ι υτψλιζαχϕι οδπαδ⌠ω ποκρψ! ω!α∃χιχιελ τερενυ.
Ω ροκυ 2004 ζλικωιδοωανε ζοστα!ο δζικιε ωψσψπισκο ω µ. Σρεβρνικι, ζ κτ⌠ρεγο
υσυνι∀το 4,5 τονψ οδπαδ⌠ω οραζ ω µ. Μλεωο, γδζιε ωψωιεζιονο 1,12 τ ∃µιεχι. Κοσζτψ
ωψωοζυ ι υτψλιζαχϕι ποκρψτε ζοστα!ψ ζε ∃ροδκ⌠ω σο!εχκιχη. Ω ροκυ 2006 ζλικωιδοωανο 3
νιελεγαλνε ωψσψπισκα οδπαδ⌠ω να τερενιε µιαστα, ω τψµ δωα να τερεναχη γµιννψχη,
γδζιε να κοσζτ γµινψ ωψωιεζιονο 2 τονψ οδπαδ⌠ω. ϑεδνο ωψσψπισκο, ποωστα!ε να τερενιε
πρψωατνψµ, ζλικωιδοωανε ζοστα!ο ω δροδζε ποστ∀ποωανια αδµινιστραχψϕνεγο ωσζχζ∀τεγο
ζ Υρζ∀δυ. Κοσζτψ ωψωοζυ ι υτψλιζαχϕι οδπαδ⌠ω ποκρψ! ω!α∃χιχιελ νιερυχηοµο∃χι. Ω ροκυ
2007 ζλικωιδοωανε ζοστα!ψ 2 δζικιε ωψσψπισκα  1 να τερενιε µιαστα (πρζψ υλ.
Οδροδζενια), σκ∋δ υσυνι∀το 5,68 τ οδπαδ⌠ω, δρυγιε ω λεσιε, ω µ. Νοωψ ∆ω⌠ρ. Ω οβψδωυ
πρζψπαδκαχη ωψσψπισκα ζλικωιδοωανε ζοστα!ψ πρζεζ ω!α∃χιχιελι τερεν⌠ω, να κτ⌠ρψχη βψ!ψ
ζλοκαλιζοωανε.
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δ) Ροζσζερζενιε σψστεµυ οδζψσκυ ι ρεχψκλινγυ οδπαδ⌠ω οπακοωανιοωψχη
Ω 2003 ρ. να τερενιε µιαστα ι γµινψ φυνκχϕονοωα!ο 17 ογ⌠λνοδοστ∀πνψχη πυνκτ⌠ω
σελεκτψωνεϕ ζβι⌠ρκι σζκ!α ι τωορζψω ζ 22 ποϕεµνικαµι να πλαστικι ι 16 ποϕ. να σζκ!ο.
Νατοµιαστ ωγ. στανυ να δζιε) 31.07.2007 ρ. να τερενιε µιαστα ι γµινψ φυνκχϕονυϕ∋ 23
πυνκτψ σελεκτψωνεϕ ζβι⌠ρκι οδπαδ⌠ω (19 γµιννψχη, 1 Γιµναζϕυµ Πυβλιχζνεγο οραζ 3 να
τερενιε Ο∃. Μ. Κονοπνιχκιεϕ). Ζβι⌠ρκα µακυλατυρψ οδβψωα σι∀ ακχψϕνιε  πρζεζ σζκο!ψ.
ε) Ροζωι%ζανιε προβλεµυ σκ∃αδοωανια οδπαδ⌠ω κοµυναλνψχη
Οδ λιστοπαδα 2002 ρ. οδπαδψ ζ τερενυ µιαστα ι γµινψ Κοωαλεωο Ποµορσκιε
σκ!αδοωανε σ∋ να σκ!αδοωισκυ ω µ. Νιεδ&ωιεδ&, γµινα ∆∀βοωα ∗∋κα, αδµινιστροωανε
πρζεζ Πρζεδσι∀βιορστωο Υσ!υγ Κοµυναλνψχη ι Μιεσζκανιοωψχη ΕΚΟΣΨΣΤΕΜ σπ⌠!κα ζ
ο.ο. ω Ω∋βρζε&νιε οραζ να σκ!αδοωισκυ ω µ. Βια!κοωο, γµ. Γολυβ  ∆οβρζψ).
Ω λαταχη 2003  2006 ζ τερενυ µιαστα ι γµινψ ζεβρανο ναστ∀πυϕ∋χε ιλο∃χι οδπαδ⌠ω
(!∋χζνιε ζ οδπαδαµι ζβιερανψµι σελεκτψωνιε):
 ω 2003 ρ. − 1.622,9 Μγ
 ω 2004 ρ. − 1.499,0 Μγ
 ω 2005 ρ. − 1.198,6 Μγ
 ω 2006 ρ. − 1.274,2 Μγ.
φ)

Ωπροωαδζενιε
σελεκτψωνεϕ
ζβι⌠ρκι
οδπαδ⌠ω
νιεβεζπιεχζνψχη
ωψτωαρζανψχη ω γρυπιε οδπαδ⌠ω κοµυναλνψχη
Αζβεστ  ζαδανιε υϕ∀τε ω ποωιατοωψµ ι γµιννψµ προγραµιε γοσποδαρκι οδπαδαµι.
Βατεριε  ζβι⌠ρκα προωαδζονα πρζεζ Σζκο!ψ Ποδσταωοωε ωε ωσπ⌠!πραχψ ζ
Οργανιζαχϕαµι Οδζψσκυ. Ω ροκυ 2003 ζεβρανο 140 κγ βατεριι, ω 2004 − 50 κγ, ω 2005 
158 κγ, ω ροκυ 2006  102 κγ.
Οδπαδψ αζβεστοωε σ∋ οδβιερανε ι υνιεσζκοδλιωιανε πρζεζ φιρµ∀ ΕΧΟ−ΠΟΛ Σπ. ζ
ο.ο. υλ. .ω. ϑανα 18 ∆, 87−140 Χηε!µ(α, Σκ!αδοωισκο Οδπαδ⌠ω Νιεβεζπιεχζνψχη ω
Μα!οχιεχηωιε (γµινα Πρυσζχζ).
γ) Ωπροωαδζενιε ζβι⌠ρκι οδπαδ⌠ω ωιελκογαβαρψτοωψχη
Ω µιεσι∋χυ ωρζε∃νιυ 2003 ρ. πο ραζ πιερωσζψ ζοργανιζοωανο οδπ!ατν∋ ζβι⌠ρκ∀
οδπαδ⌠ω ωιελκογαβαρψτοωψχη. Οδπαδψ µια!ψ βψ% οδβιερανε οδπ!ατνιε. Ινφορµαχϕε ο
πλανοωανεϕ ζβι⌠ρχε ωραζ ζ χεννικιεµ υµιεσζχζονε ζοστα!ψ να !αµαχη ΓΟ/ΧΑ οραζ ω
φορµιε πλακατ⌠ω ω γαβλοταχη ι να ταβλιχαχη ογ!οσζε). Ω ραµαχη ογ!οσζονεϕ ακχϕι
ωπ!ψν∀!ο τψλκο ϕεδνο ζγ!οσζενιε − να οδβι⌠ρ τελεωιζορα.
Ω µ−χυ πα&δζιερνικυ 2004 ρ. οραζ λιστοπαδζιε 2005 ογ!οσζονο κολεϕνε ζβι⌠ρκι
οδπαδ⌠ω ωιελκογαβαρψτοωψχη. Νιε ζοστα!ψ ονε ϕεδνακ πρζεπροωαδζονε ζ υωαγι να βρακ
ζαιντερεσοωανια ζε στρονψ µιεσζκα)χ⌠ω  νιε ωπ!ψν∀!ο (αδνε ζγ!οσζενιε.
η) Σελεκτψωνα ζβι⌠ρκα οδπαδ⌠ω οργανιχζνψχη (βιοοδπαδ⌠ω)
Να τερενιε ΖΓΚιΜ Σπ. ζ ο.ο. φυνκχϕονυϕε πυνκτ ζβι⌠ρκι βιοοδπαδ⌠ω. Οδπαδψ
δοσταρχζανε σ∋ πρζεζ µιεσζκα)χ⌠ω µιαστα ω!ασνψµ τρανσπορτεµ ι σκ!αδοωανε να
τερενιε Ζακ!αδυ. Οδπαδψ πρζψϕµοωανε σ∋ ω δνι ποωσζεδνιε ι σοβοτ∀. Ινφορµαχϕα ζ
ποδανιεµ γοδζιν ι ροδζαϕυ πρζψϕµοωανψχη οδπαδ⌠ω ζοστα!α ροζπροπαγοωανα να τερενιε
µιαστα ποπρζεζ πλακατψ οραζ να !αµαχη ΓΟ/ΧΑ.
Προωαδζον∋ να τερενιε µιαστα ι γµινψ Κοωαλεωο Ποµορσκιε γοσποδαρκ∀ οδπαδαµι
κοµυναλνψµι ναλε(ψ οχενι% ϕακο ζναχζνιε ζααωανσοωαν∋ (ω σκαλι ποωιατυ), αλε
ωψµαγαϕ∋χ∋ ϕεσζχζε δαλσζεγο ροζωοϕυ ω χελυ οβϕ∀χια ωσζψστκιχη µιεσζκα)χ⌠ω
σψστεµεµ ζβι⌠ρκι οδπαδ⌠ω κοµυναλνψχη.
2.10. Ιδεντψφικαχϕα προβλεµ⌠ω ω ζακρεσιε γοσποδαροωανια οδπαδαµι
Ιστνιεϕ∋χε προβλεµψ ω ζακρεσιε γοσποδαροωανια οδπαδαµι µο(να ποδζιελι% να δωιε
γρυπψ:
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1. Προβλεµψ ωψνικαϕ∋χε ζ νιεδοσκονα!ο∃χι κραϕοωεγο σψστεµυ γοσποδαρκι
οδπαδαµι
2. Προβλεµψ ωψνικαϕ∋χε ζ υωαρυνκοωα) λοκαλνψχη
∆ο πιερωσζεϕ γρυπψ προβλεµ⌠ω ναλε(ψ ζαλιχζψ%:
− βρακ σταβιλνψχη υρεγυλοωα) πραωνψχη
− νιε εγζεκωοωανιε ιστνιεϕ∋χεγο πραωα
− βρακ φυνκχϕονυϕ∋χεϕ σιεχι ινσταλαχϕι ζαπεωνιαϕ∋χεϕ ζγοδνψ ζ πραωεµ οδζψσκ ι
υνιεσζκοδλιωιανιε ποσζχζεγ⌠λνψχη ροδζαϕ⌠ω οδπαδ⌠ω
− νιεω!α∃χιωψ ροζδζια! φυνδυσζψ χελοωψχη ι νιεδοφινανσοωανιε σψστεµυ γοσποδαρκι
οδπαδαµι
∆ο προβλεµ⌠ω ωψνικαϕ∋χψχη ζ υωαρυνκοωα) λοκαλνψχη ναλε(∋:
− να τερεναχη ωιεϕσκιχη µα!α γ∀στο∃% ζαλυδνιενια ι ροζπροσζονα ζαβυδοωα να
τερενιε
γµινψ
υτρυδνιαϕ∋χε
ωδρο(ενιε
εκονοµιχζνιε
οπ!αχαλνεγο,
ζοργανιζοωανεγο σψστεµυ ζβι⌠ρκι οδπαδ⌠ω,
− νισκι στανδαρδ δρ⌠γ δοϕαζδοωψχη δο ποσεσϕι,
− ζ υωαγι να βρακ ιννψχη ινσταλαχϕι, γ!⌠ωνψµ σποσοβεµ υνιεσζκοδλιωιανια οδπαδ⌠ω
ϕεστ σκ!αδοωανιε,
− βρακ σψστεµυ ζαπεωνιαϕ∋χεγο ζγοδνε ζ πραωεµ ζβιερανιε ι υνιεσζκοδλιωιανιε
οδπαδ⌠ω νιεβεζπιεχζνψχη
− νισκιε δοχηοδψ ω γοσποδαρστωαχη δοµοωψχη υτρυδνιαϕ∋ ρεαλιζαχϕ∀ ζασαδψ
ζανιεχζψσζχζαϕ∋χψ π!αχι,
− µα!ε γµινψ ο χηαρακτερζε τψποωο ρολνιχζψµ νιε σ∋ ω στανιε σαµοδζιελνιε
υδ&ωιγν∋% κοσζτ⌠ω βυδοωψ νοωοχζεσνψχη ινσταλαχϕι σ!υ(∋χψχη δο οδζψσκυ ι
υνιεσζκοδλιωιανια οδπαδ⌠ω,
− βρακ ποροζυµιε) µι∀δζψγµιννψχη ω σπραωιε τωορζενια χελοωψχη ζωι∋ζκ⌠ω
κοµυναλνψχη, οδποωιεδζιαλνψχη ζα οργανιζαχϕ∀ ρεγιοναλνψχη ζακ!αδ⌠ω
ζαγοσποδαροωανια οδπαδ⌠ω,
− µα!ε ζαανγα(οωανιε αδµινιστραχϕι σζχζεβλα ποωιατοωεγο ι ωοϕεω⌠δζκιεγο ω
τωορζενιε ι ροζω⌠ϕ Μι∀δζψγµιννψχη Κοµπλεκσ⌠ω Υνιεσζκοδλιωιανια Οδπαδ⌠ω
Κοµυναλνψχη,
− νισκι ποζιοµ ∃ωιαδοµο∃χι εκολογιχζνεϕ µιεσζκα)χ⌠ω,
− νισκιε νακ!αδψ φινανσοωε να εδυκαχϕ∀ εκολογιχζν∋ µιεσζκα)χ⌠ω, ναυχζψχιελι,
πραχοωνικ⌠ω αδµινιστραχϕι,
− ζβψτ ωολνο ποστ∀πυϕ∋χψ προχεσ υσυωανια ωψροβ⌠ω ζαωιεραϕ∋χψχη αζβεστ,
− στοσυνκοωο δυ(ψ υδζια! οδπαδ⌠ω ζαγοσποδαροωψωανψχη ωε ω!ασνψµ ζακρεσιε
πρζεζ µιεσζκα)χ⌠ω  χζ∀στο νιεζγοδνιε ζ πραωεµ,
− νιεωιελκιε ωψκορζψστανιε οδπαδ⌠ω οργανιχζνψχη,
− νισκι υδζια! παπιερυ ι οδπαδ⌠ω ζ τωορζψω σζτυχζνψχη ω ογ⌠λνψµ στρυµιενιυ
οδπαδ⌠ω κοµυναλνψχη, σποωοδοωανψ ιχη σπαλανιεµ ω πιεχαχη δοµοωψχη,
− ωι∀κσζψ νι( να τερεναχη µιεϕσκιχη υδζια! οδπαδ⌠ω νιεβεζπιεχζνψχη ω∃ρ⌠δ
οδπαδ⌠ω κοµυναλνψχη οραζ οδπαδ⌠ω ποωσταϕ∋χψχη ω ωψνικυ προωαδζενια
δζια!αλνο∃χι γοσποδαρχζεϕ να τερεναχη ωιεϕσκιχη (οδπαδψ ωετερψναρψϕνε,
πεστψχψδψ),
− φυνκχϕονυϕ∋χψ ω νιεωιελκιµ ζακρεσιε σψστεµ σελεκτψωνεϕ ζβι⌠ρκι οδπαδ⌠ω, νιε
οβεϕµυϕε ωι∀κσζο∃χι µιεσζκα)χ⌠ω
− βρακ ωψσταρχζαϕ∋χεϕ λιχζβψ ινσταλαχϕι δο οδζψσκυ ι υνιεσζκοδλιωιανια οδπαδ⌠ω , ω
τψµ ω σζχζεγ⌠λνο∃χι δλα οδπαδ⌠ω υλεγαϕ∋χψχη βιοδεγραδαχϕι ι κονσεκωενχϕι ζβψτ
νισκιεϕ ιλο∃χι οδπαδ⌠ω ποδδαωανψχη προχεσοµ βιολογιχζνεγο ι τερµιχζνεγο
πρζεκσζτα!χενια,
− ζβψτ νισκι ποστ∀π ω σελεκτψωνψµ ζβιερανιυ οδπαδ⌠ω κοµυναλνψχη, ω τψµ
οδπαδ⌠ω νιεβεζπιεχζνψχη ωψστ∀πυϕ∋χψχη ω στρυµιενιυ οδπαδ⌠ω κοµυναλνψχη,
− νιεδοστατεχζνψ σταν ∃ωιαδοµο∃χι εκολογιχζνεϕ σπο!εχζε)στωα.
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3. ΠΡΟΓΝΟΖΨ ΖΜΙΑΝ Ω ΖΑΚΡΕΣΙΕ ΓΟΣΠΟ∆ΑΡΚΙ Ο∆ΠΑ∆ΑΜΙ
3.1. Ζµιανψ ιλο!χι ι ροδζαϕυ ωψτωαρζανψχη οδπαδ⌠ω να τερενιε µιαστα ι γµινψ
Κοωαλεωο Ποµορσκιε
Προγνοζοωανιε ζµιαν ω σψστεµιε γοσποδαρκι οδπαδαµι ϕεστ υζαλε(νιονε οδ ωιελυ
χζψννικ⌠ω. ∆ο ναϕωα(νιεϕσζψχη ναλε(ψ προγνοζα ζµιαν δεµογραφιχζνψχη οραζ προγνοζα
ζµιαν χζψννικ⌠ω εκονοµιχζνψχη. Ιλο∃% ωψτωαρζανψχη οδπαδ⌠ω ϕεστ να ογ⌠! ωπροστ
προπορχϕοναλνα δο ζµιανψ λιχζβψ µιεσζκα)χ⌠ω. Χζψννικι εκονοµιχζνε δεχψδυϕ∋ ο
ζαµο(νο∃χι ι στψλυ (ψχια µιεσζκα)χ⌠ω, χο ζ κολει ρ⌠ωνιε( ωπ!ψωα να ιλο∃% ι ροδζαϕ
ωψτωαρζανψχη οδπαδ⌠ω.
3.1.1. Προγνοζα λιχζβψ λυδνο!χι δλα µιαστα ι γµινψ Κοωαλεωο Ποµορσκιε
ωεδ∃υγ δανψχη ΓΥΣ
Γ!⌠ωνψ Υρζ∋δ Στατψστψχζνψ νιε δψσπονυϕε προγνοζ∋ δεµογραφιχζν∋ να ποζιοµιε
γµιν. ∆ο χελυ νινιεϕσζεγο οπραχοωανια ζοστα!α ωψκορζψστανα προγνοζα λυδνο∃χι δλα
ποωιατυ γολυβσκο−δοβρζψ)σκιεγο ο ηορψζονχιε χζασοωψµ ω ροκυ 2030, σπορζ∋δζονα
πρζεζ ∆επαρταµεντ Βαδα) ∆εµογραφιχζνψχη ΓΥΣ. Ωεδ!υγ προγνοζψ λιχζβα
µιεσζκα)χ⌠ω γµινψ β∀δζιε υτρζψµψωα!α σι∀ να στα!ψµ ποζιοµιε ζ νιεωιελκ∋ τενδενχϕ∋
ωζροστοω∋.
Ταβελα 3.1. Προγνοζοωανα λιχζβα µιεσζκα(χ⌠ω µιαστα ι γµινψ Κοωαλεωο Ποµορσκιε να λατα
2008−2015

3.1.2.

Ροκ

Λιχζβα µιεσζκα)χ⌠ω

2008

11697

2009

11708

2010

11701

2011

11718

2012

11719

2013

11723

2014

11733

2015

11741

Προγνοζα ωσκα#νικ⌠ω
στρυµιενιαχη

ναγροµαδζενια

οδπαδ⌠ω

ω

γ∃⌠ωνψχη

Γµινα Κοωαλεωο Ποµορσκιε πο!ο(ονα ϕεστ ω ρεγιονιε νισκο υπρζεµψσ!οωιονψµ.
Γµινα ποζοστανιε γµιν∋ ο χηαρακτερζε ρολνιχζψµ ζ γ!⌠ωνψµι ο∃ροδκαµι πρζεµψσ!υ ω
Κοωαλεωιε Ποµορσκιµ ι Ωιελκιµ Ρψχηνοωιε, ζ δοµινυϕ∋χ∋ ρολ∋ πρζεµψσ!υ ρολνο−
σπο(ψωχζεγο οραζ δζια!αλνο∃χι∋ υσ!υγοω∋.
Ζµιανψ ω ιλο∃χι ι ϕακο∃χι οδπαδ⌠ω ωψτωαρζανψχη ω σεκτορζε γοσποδαρχζψµ ζαλε(ε%
β∀δ∋ πρζεδε ωσζψστκιµ οδ ροζωοϕυ ποσζχζεγ⌠λνψχη γα!∀ζι πρζεµψσ!υ, ρζεµιοσ!α ι υσ!υγ.
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Ζακ!αδα σι∀, (ε ω λαταχη 2007−2010 υτρζψµα σι∀ οβεχνψ ποζιοµ ωψτωαρζανψχη
οδπαδ⌠ω λυβ νιεζναχζνιε ωζρο∃νιε ω ζωι∋ζκυ ζ πρακτψκοωανιεµ µετοδψ µινιµαλιζαχϕι ι
ζαποβιεγανια ποωσταωανια οδπαδ⌠ω οραζ ζωι∀κσζενια κοντρολι ναδ ωψτω⌠ρχαµι
οδπαδ⌠ω.
Οκρεσοωψ ωζροστ ιλο∃χι ωψτωαρζανψχη οδπαδ⌠ω νιεβεζπιεχζνψχη µο(ε ναστ∋πι% να
σκυτεκ υσυωανια ζ τερενυ γµινψ ωψροβ⌠ω ζαωιεραϕ∋χψχη αζβεστ.
Ταβελα 3.2. Προγνοζοωανψ ποδζια% να στρυµιενιε οδπαδ⌠ω κοµυναλνψχη (ωγ ΩΠΓΟ)
Λπ.

Στρυµιε) οδπαδ⌠ω κοµυναλ νψχη

.ρεδνια ζαωαρτο∃% φρακχϕι ω
οπαδαχη [%]

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Οδπαδψ υλεγαϕ ∋χε βιοδεγραδαχϕ ι
Παπιερ ι τεκτυρα
Οπακοωανια ωιελοµατερια!οωε
Τωο ρζψωα σζτυχζνε
Τεκστψλια
Σζκ!ο
Μεταλε
Οδπαδψ µινεραλνε
∆ροβνα φρακχϕα ποπιο!οωα
Οδπαδψ ωιελκογαβαρψτοωε
Οδπαδψ βυδοωλανε
Οδπαδψ νιεβεζπιεχζνε
Ραζεµ

18,1
17,9
1,3
13,5
2,5
8,5
3,5
3,4
7,4
5,9
17,4
0,6
100

3.1.3. Προγνοζα ωψτωαρζανια οδπαδ⌠ω ω µιε!χιε ι γµινιε Κοωαλεωο
Ποµορσκιε ζ ποδζια∃εµ να ποσζχζεγ⌠λνε στρυµιενιε
∆ο οσζαχοωανια προγνοζοωανψχη ιλο∃χι ωψτωαρζανψχη οδπαδ⌠ω ζα!ο(ονο, (ε
µορφολογια οδπαδ⌠ω νιε υλεγνιε ωι∀κσζψµ ζµιανοµ, νατοµιαστ σψστεµατψχζνιε β∀δζιε
ροσ!α µασα ωψτωαρζανψχη οδπαδ⌠ω.
Ταβελα 3.3. Προγνοζοωανα ιλο∀# ωψτωαρζανψχη οδπαδ⌠ω κοµυναλνψχη ω λαταχη 2010−2015 δλα
οβσζαρυ µιαστα ι γµινψ Κοωαλεωο Ποµορσκιε
Ροκ
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Προγνοζοωανα µασα
ωψτωαρζανψχη οδπαδ⌠ω
1458
1473
1487
1502
1517
1533
1548
1563

3.1.4. Προγνοζοωανα ιλο!∀ ωψτωορζονψχη οδπαδ⌠ω ωιελκογαβαρψτοωψχη
οραζ ωψµαγανψ ωσκα#νικ σελεκτψωνεϕ ζβι⌠ρκι τεγο στρυµιενια
οδπαδ⌠ω ω λαταχη 2010 −2015
Ταβελα 3.4. Προγνοζοωανα µασα ποωστα%ψχη οδπαδ⌠ω ωιελκογαβαρψτοωψχη οραζ ποζιοµ
οδζψσκυ ω ροκυ 2010 (ωγ ΩΠΓΟ)
Ροκ
Ωσκα&νικ µινιµαλνψχη ποζιοµ⌠ω
οδζψσκυ [%]
Μασα ποωστα!ψχη οδπαδ ⌠ω
ωιελκογαβαρψτοωψχη
[Μγ]
Ωψµαγανα ιλο∃% οδπαδ⌠ω
οδζψσκιωανψχη
[Μγ]

2 010
50

88,0

44,0
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3.1.5.

Προγνοζοωανα
ιλο!∀
ωψτωορζονψχη
οδπαδ⌠ω
υλεγαϕ%χψχη
βιοδεγραδαχϕι οραζ ωσκα#νικ ρεδυκχϕι σκ∃αδοωανια τεγο ροδζαϕυ
οδπαδ⌠ω
Ιλο∃% οδπαδ⌠ω κοµυναλνψχη υλεγαϕ∋χψχη βιοδεγραδαχϕι ω δανψµ ροκυ
δοπυσζχζονψχη δο σκ!αδοωανια, ω στοσυνκυ δο βαζοωεϕ ιλο∃χι οδπαδ⌠ω κοµυναλνψχη
υλεγαϕ∋χψχη βιοδεγραδαχϕι ωψτωορζονψχη ω 1995 ροκυ πρζψϕ∀το ζγοδνιε ζ ωψτψχζνψµι
∆ψρεκτψωψ Ραδψ 1999/31/ΕΧ (ΩΠΓΟ).
Ιλο∃% οδπαδ⌠ω κοµυναλνψχη υλεγαϕ∋χψχη βιοδεγραδαχϕι ωψτωορζονψχη ω 1995ρ. να
τερενιε µιαστα ι γµινψ Κοωαλεωο Ποµορσκιε ωψνιοσ!α 711 Μγ (ωγ ΓΠΓΟ 2004).
Ταβελα 3.5. Προγνοζοωανα µασα ποωστα%ψχη οδπαδ⌠ω υλεγαϕ&χψχη βιοδεγραδαχϕι οραζ
ωψµαγανε ωσκα!νικι ρεδυκχϕι σκ%αδοωανια τεϕ γρυπψ οδπαδ⌠ω (ωγ ΩΠΓΟ)
Ροκ

2010

2013

75

50

Μασα ποωστα!ψχη οδπαδ⌠ω
βιοδεγραδοωαλνψχη
[Μγ]

764,0

787,0

Οδπαδψ υλεγαϕ∋χε βιοδεγραδαχϕι
δοπυσ ζχζονε δο σκ!αδοωανια
[Μγ]

533,3

355,5

Ωσκα&νικ ρεδυκχϕι σκ!αδοωανια
οδπαδ⌠ω βιοδεγραδοωαλνψχη
[% ]

3.1.6. Προγνοζοωανα ιλο!∀ ωψτωορζονψχη κοµυναλνψχη οσαδ⌠ω !χιεκοωψχη
Πονιεωα( να τερενιε γµινψ πλανυϕε σι∀ ροζβυδοω∀ σψστεµυ καναλιζαχϕι οραζ βυδοω∀
πρζψδοµοωψχη οχζψσζχζαλνι ∃χιεκ⌠ω τρυδνο ϕεστ ω χηωιλι οβεχνεϕ οκρε∃λι% δοκ!αδν∋ ιλο∃%
ποωστα!ψχη ω πρζψσζ!ο∃χι οσαδ⌠ω ∃χιεκοωψχη. Ποωστα!ε µασψ οσαδ⌠ω ∃χιεκοωψχη
ζαλε(ε% β∀δ∋ πρζεδε ωσζψστκιµ οδ λιχζβψ µιεσζκα)χ⌠ω οβσ!υγιωανεϕ πρζεζ σψστεµ
οχζψσζχζανια ∃χιεκ⌠ω.
Σζαχυϕε σι∀, (ε µασα ωψτωορζονψχη οσαδ⌠ω ∃χιεκοωψχη ω 2010 ροκυ νιε ποωιννα
πρζεκροχζψ% 50 Μγ.
3.1.7. Προγνοζοωανα ιλο!∀ ωψτωορζονψχη οδπαδ⌠ω βυδοωλανψχη οραζ
ωψµαγανψ ωσκα#νικ σελεκτψωνεϕ ζβι⌠ρκι τεγο στρυµιενια οδπαδ⌠ω
Ταβελα 3.6. Προγνοζοωανα µασα οδπαδ⌠ω βυδοωλανψχη οραζ ωψµαγανε ωσκα!νικι οδζψσκυ τεϕ
γρυπψ οδπαδ⌠ω (ωγ ΩΠΓΟ)
Ροκ
Ωσκα&νικ οδζψσκυ οδπαδ⌠ω
βυδοωλανψχη
[% ]
Μασα ποωστα!ψχη οδπαδ⌠ω
βυδοωλανψχη
[Μγ]
Ωψµαγανψ οδζψσκ οδπαδ⌠ω
βυδοωλανψχη
[Μγ]

2010
40

259,0

103,6
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3.1.8.

Προγνοζοωανα ιλο!∀ ωψτωορζονψχη
οδπαδ⌠ω νιεβεζπιεχζνψχη

ποσζχζεγ⌠λνψχη

ροδζαϕ⌠ω

Ταβελα 3.7. Προγνοζοωανα µασα ποσζχζεγ⌠λνψχη ροδζαϕ⌠ω οδπαδ⌠ω νιεβεζπιεχζνψχη ω 2010
ι 2015ρ
Λπ.
1
2
3

2010

Ροδζαϕ οδπαδ⌠ω νιεβεζπιεχζνψχη

[%]

βατεριε ι ακυµυλατορψ
λεκι χψτοτοκσψχζνε ι χψτοστατψχζνε
φαρβψ, τυσζε, φαρβψ δρυκαρσκιε, κλεϕε, λεπισζχζε ι (ψωιχε ζαωιεραϕ∋χε
συβστανχϕε νιεβεζπιεχζν ε

2015
[Μγ]

[%]

[Μγ]

9,77
7,81

0,8 7
0,7 0

9,77
7,81

0,92
0,73

33,20

2,9 6

33,20

3,11

4

λαµπψ φλυορεσχενχψϕ νε ι ιννε οδπαδψ ζαωιεραϕ∋χε ρτ∀%

0,97

0,0 9

0,97

0,09

5

ροζπυσζχζαλνικι

22,45

2,0 0

22,45

2,11

6

κωασψ ι αλκαλια

4,88

0,4 4

4,88

0,46

7

ολεϕε ι τ!υσζχζε ιννε νι( ωψµιενιονε ω 20 01 25

2,93

0,2 6

2,93

0,27

8

οδχζψννικι φοτογραφιχζνε

0,97

0,0 9

0,97

0,09

9

υρζ∋δζενια ζαωιεραϕ∋χε φρεονψ

3,91

0,3 5

3,91

0,37

0,97

0,0 9

0,97

0,09

9,76

0,8 7

9,76

0,92

0,97

0,0 9

0,97

0,09

10 ∃ροδκι οχηρονψ ρο∃λιν Ι ι ΙΙ κλασψ τοκσψχζνο∃χι
ζυ(ψτε υρζ∋δζενια ελεκτρψχζνε ι ελεκτρονιχζνε ζαωιεραϕ∋χε νιεβεζπιεχζνε
11
σκ!αδνικι
12 δετεργεντψ ζαωιεραϕ∋χε συβστανχϕε νιεβεζιεχζνε
13 δρεωνο ζαωιεραϕ∋χε συβστανχϕε νιεβεζπ ιεχζνε
Ραζεµ

1,41

0,1 3

1,41

0,13

100,00

8,9 2

100,00

9,38

3.2. Περσπεκτψωψ ζµιαν ω σψστεµιε γοσποδαρκι οδπαδαµι
Σκ!αδ µορφολογιχζνψ οδπαδ⌠ω κοµυναλνψχη ω 2010 ρ. νιε β∀δζιε σι∀ ζασαδνιχζο
ρ⌠(νι! οδ στανυ οβεχνεγο. Πρζεωιδυϕε σι∀ ωζροστ υδζια!υ οπακοωα) σζκλανψχη οραζ
οπακοωα) ζ παπιερυ ι τεκτυρψ να ρζεχζ ζµνιεϕσζενια ιλο∃χι οπακοωα) ζ τωορζψω
σζτυχζνψχη. Πρζεωιδυϕε σι∀ ρ⌠ωνιε( ωζροστ ιλο∃χι ωψτωαρζανψχη οδπαδ⌠ω βυδοωλανψχη.
Υδζια! οδπαδ⌠ω υλεγαϕ∋χψχη βιοδεγραδαχϕι β∀δζιε σι∀ σταβιλιζοωα% ζ νιεωιελκ∋ τενδενχϕ∋
σπαδκοω∋.
Ποζα ζµιαναµι ιλο∃χι ι ροδζαϕ⌠ω ωψτωαρζανψχη οδπαδ⌠ω ζµιανιε υλεγνιε
ω ναϕβλι(σζψχη λαταχη σποσ⌠β ζβι⌠ρκι ι υνιεσζκοδλιωιανια οδπαδ⌠ω κοµυναλνψχη.
Οβσερωυϕ∋χ σψστεµψ γοσποδαρκι οδπαδαµι ω κραϕαχη Ευροπψ Ζαχηοδνιεϕ, ναλε(ψ
σποδζιεωα% σι∀ δαλσζεγο ωζροστυ µασψ ζβιερανψχη ι οδζψσκιωανψχη οδπαδ⌠ω.
Σψστεµατψχζνιε β∀δζιε ζωι∀κσζα% σι∀ λιχζβα µιεσζκα)χ⌠ω οβϕ∀τψχη ζοργανιζοωαν∋
ζβι⌠ρκ∋ οδπαδ⌠ω. Υρεγυλοωανια πραωνο−φινανσοωε β∀δ∋ ζµιερζα!ψ ω κιερυνκυ
πρακτψχζνεγο στοσοωανια ζασαδψ ζανιεχζψσζχζαϕ∋χψ π!αχι, χο ω οδνιεσιενιυ δο
γοσποδαρκι οδπαδαµι ποωιννο πρζε!ο(ψ% σι∀ ρ⌠ωνιε( να ωπροωαδζενιε σεγρεγαχϕι
ι µινιµαλιζαχϕι ποωσταωανια οδπαδ⌠ω υ &ρ⌠δ!α. Ωι∀κσζα χζ∀∃% ζεβρανψχη συροωχ⌠ω
ωτ⌠ρνψχη β∀δζιε οδζψσκιωανα ι ποωτ⌠ρνιε ωπροωαδζανα δο υ(ψτκυ. ϑεδνοχζε∃νιε β∀δζιε
µαλα! υδζια! σκ!αδοωανια ϕακο µετοδψ υνιεσζκοδλιωιανια ογ⌠λνεϕ µασψ ωσζψστκιχη
υνιεσζκοδλιωιανψχη οδπαδ⌠ω.
Ζωι∀κσζονε ζαποτρζεβοωανιε να πρζετωαρζανιε ροσν∋χεϕ ιλο∃χι µασψ οδπαδ⌠ω
πραωδοποδοβνιε σποωοδυϕε ποωστανιε νοωψχη τεχηνολογιι υµο(λιωιαϕ∋χψχη οδζψσκ
ι ωψκορζψστανιε συροωχ⌠ω ωτ⌠ρνψχη.
Ω ωψνικυ δαλσζεγο ροζωοϕυ γοσποδαρχζεγο ι τεχηνολογιχζνεγο ναλε(ψ σποδζιεωα%
σι∀ ζωι∀κσζανεγο υδζια!υ οδπαδ⌠ω ελεκτρψχζνψχη, ελεκτρονιχζνψχη  σπρζ∀τ ρτϖ−αγδ,
τελεφονψ κοµ⌠ρκοωε, κοµπυτερψ ι οσπρζ∀τ τοωαρζψσζ∋χψ ω ογ⌠λνεϕ µασιε ωψτωορζονψχη
οδπαδ⌠ω κοµυναλνψχη οραζ ποωσταωανια νοωψχη γρυπ οδπαδ⌠ω. Ω µιαρ∀ ζαιστνια!ψχη
ποτρζεβ σψστεµ ποωινιεν οβϕ∋% ρ⌠ωνιε( τε γρυπψ οδπαδ⌠ω.
Ωσκαζανα ϕεστ ωσπ⌠!πραχα γµινψ ζ σ∋σιεδνιµι ϕεδνοστκαµι τερψτοριαλνψµι οραζ
πρζεδσι∀βιορστωαµι ζαϕµυϕ∋χψµι σι∀ γοσποδαρκ∋ οδπαδαµι ω ρεγιονιε ω χελυ στωορζενια
ζιντεγροωανεγο ποναδγµιννεγο σψστεµυ γοσποδαρκι οδπαδαµι οραζ ζαπεωνιενια ϕεγο
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ωψσοκιεϕ εφεκτψωνο∃χι. Ναϕβαρδζιεϕ εφεκτψωνε εκονοµιχζνιε σ∋ σψστεµψ γοσποδαρκι
οδπαδαµι οβεϕµυϕ∋χε ποναδ 150 τψσι∀χψ µιεσζκα)χ⌠ω.
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4. ΖΑ#Ο∃ΟΝΕ ΧΕΛΕ Ι ΠΡΖΨϑ∀ΤΨ ΣΨΣΤΕΜ ΓΟΣΠΟ∆ΑΡΚΙ
Ο∆ΠΑ∆ΑΜΙ
4.1. Οδνιεσιενιε χελ⌠ω ι ζαδα& γµινψ δο χελ⌠ω ι ζαδα& να ποζιοµιε ποωιατυ,
ωοϕεω⌠δζτωα ι κραϕυ ωψνικαϕ%χψχη ζ ποωιατοωεγο ι ωοϕεω⌠δζκιεγο πλανυ
γοσποδαρκι οδπαδαµι
4.1.1. Πολιτψκα Εκολογιχζνα Πα&στωα να λατα 2007  2010 ζ υωζγλ∋δνιενιεµ
περσπεκτψωψ να λατα 2011  2014
Χελε ∃ρεδνιοοκρεσοωε δο 2014ρ.:
1. Υτρζψµανιε τενδενχϕι οδδζιελενια ωζροστυ ιλο∃χι ωψτωαρζανψχη οδπαδ⌠ω οδ
ωζροστυ γοσποδαρχζεγο κραϕυ ΠΚΒ,
2. Ζωι∀κσζενιε υδζια!υ οδζψσκυ, ω τψµ ω σζχζεγ⌠λνο∃χι οδζψσκυ ενεργιι ζ
οδπαδ⌠ω, ζγοδνεγο ζ ωψµαγανιαµι οχηρονψ ∃ροδοωισκα,
3. Ζµνιεϕσζενιε ιλο∃χι ωσζψστκιχη οδπαδ⌠ω κιεροωανψχη να σκ!αδοωισκα, ω τψµ ω
σζχζεγ⌠λνο∃χι δοπροωαδζενιε δο σψτυαχϕι, (ε ω 2013ρ. νιε β∀δζιε
σκ!αδοωανψχη οδπαδ⌠ω κοµυναλνψχη υλεγαϕ∋χψχη βιοδεγραδαχϕι ωι∀χεϕ νι(
50% µασψ τψχη οδπαδ⌠ω ωψτωορζονψχη ω 1995ρ.,
4. Ζαµκνι∀χιε δο κο)χα 2009ρ. ωσζψστκιχη κραϕοωψχη σκ!αδοωισκ νιεσπε!νιαϕ∋χψχη
στανδαρδ⌠ω Υνιι Ευροπεϕσκιεϕ,
5. Ωψελιµινοωανιε πρακτψκι νιελεγαλνεγο σκ!αδοωανια οδπαδ⌠ω,
6. Χα!κοωιτε ωψελιµινοωανιε ι υνιεσζκοδλιωιενιε ΠΧΒ δο 2010ρ.,
7. Ροζβυδοωα σψστεµυ οδζψσκυ ι υνιεσζκοδλιωιανια ζυ(ψτεγο σπρζ∀τυ
ελεκτρψχζνεγο ι ελεκτρονιχζνεγο οραζ ζυ(ψτψχη βατεριι ι ακυµυλατορ⌠ω
υκιερυνκοωανεγο να χα!κοωιτε ωψελιµινοωανιε ιχη σκ!αδοωανια,
8. Ζαπεωνιενιε πε!νεϕ σκυτεχζνο∃χι δζια!ανια σψστεµυ ζβιερανια ι δεµοντα(υ
ποϕαζδ⌠ω ωψχοφανψχη ζ εκσπλοαταχϕι οραζ οδζψσκυ, ω τψµ ρεχψκλινγυ, οδπαδ⌠ω
ποωσταϕ∋χψχη ζ ποϕαζδ⌠ω ωψχοφανψχη ζ εκσπλοαταχϕι,
9. Στωορζενιε κοµπλεκσοωεϕ βαζψ δανψχη ο ωπροωαδζανψχη να ρψνεκ προδυκταχη
ι γοσποδαρχε οδπαδαµι ω Πολσχε.
Κιερυνκι δζια!α):
1. Ωσπιερανιε δζια!α) ποδεϕµοωανψχη πρζεζ ινστψτυχϕε πυβλιχζνε ι ποδµιοτψ
πρψωατνε, κτ⌠ρε πρζψχζψνι∋ σι∀ ογρανιχζενια ιλο∃χι ωψτωαρζανψχη οδπαδ⌠ω,
ζωι∀κσζενια ιλο∃χι οδπαδ⌠ω ποδδαωανψχη οδζψσκοωι, ω τψµ ρεχψκλινγοωι,
ζµνιεϕσζενια ιλο∃χι οδπαδ⌠ω κιεροωανψχη να σκ!αδοωισκα.
2. Συκχεσψωνε ζωι∀κσζανιε σταωεκ οπ!ατ ζα σκ!αδοωανιε οδπαδ⌠ω, ω
σζχζεγ⌠λνο∃χι ζµιεσζανψχη οδπαδ⌠ω κοµυναλνψχη, οδπαδ⌠ω υλεγαϕ∋χψχη
βιοδεγραδαχϕι οραζ οδπαδ⌠ω, κτ⌠ρε µο(να ποδδα% προχεσοµ οδζψσκυ, ω τψµ
ρεχψκλινγυ, α τακ(ε ωψελιµινοωανιε πρακτψκ ρεκυλτψωαχϕι σκ!αδοωισκ τεγο τψπυ
οδπαδαµι.
3. Κοντψνυαχϕα βαδα) ναδ νοωψµι τεχηνολογιαµι, πρζψχζψνιαϕ∋χψµι σι∀ δο
ζαποβιεγανια ι µινιµαλιζαχϕι ποωσταωανια οδπαδ⌠ω οραζ ζµνιεϕσζενιε ιχη
νεγατψωνεγο οδδζια!ψωανια να ∃ροδοωισκο.
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4. Ωσπιερανιε ωπροωαδζανια νισκοοδπαδοωψχη τεχηνολογιι προδυκχϕι οραζ
ζαπεωνιαϕ∋χψχη ωψκορζψστανιε µο(λιωιε ωσζψστκιχη σκ!αδνικ⌠ω στοσοωανψχη
συροωχ⌠ω.
5. Ιντενσψφικαχϕα εδυκαχϕι εκολογιχζνεϕ προµυϕ∋χεϕ µινιµαλιζαχϕ∀ ποωσταωανια
οδπαδ⌠ω ι ω!α∃χιωεγο ποστ∀ποωανια ζ νιµι οραζ προωαδζενιε σκυτεχζνεϕ
καµπανιι ινφορµαχψϕνο−εδυκαχψϕνεϕ ω τψµ ζακρεσιε.
6. Ωψπραχοωανιε ι µονιτοροωανιε ρζεχζψωιστψχη ωσκα&νικ⌠ω ναγροµαδζενια ι
µορφολογιι οδπαδ⌠ω χελεµ ζδιαγνοζοωανια ποτρζεβ ω ζακρεσιε γοσποδαροωανια
οδπαδαµι.
7. Οβϕ∀χιε ωσζψστκιχη µιεσζκα)χ⌠ω ζοργανιζοωανψµι σψστεµαµι ζβιερανια
οδπαδ⌠ω οραζ ζαπεωνιενιε πρζεπ!ψωυ στρυµιενι οδπαδ⌠ω ζγοδνιε ζ
υχηωαλονψµι πλαναµι γοσποδαρκι οδπαδαµι.
8. Ωσπιερανιε ωδρα(ανια εφεκτψωνψχη εκονοµιχζνιε ι εκολογιχζνιε τεχηνολογιι
οδζψσκιωανια ι υνιεσζκοδλιωιανια οδπαδ⌠ω, ω τψµ τεχηνολογιι ποζωαλαϕ∋χψχη να
οδζψσκιωανιε ενεργιι ζαωαρτεϕ ω οδπαδαχη ω προχεσαχη τερµιχζνεγο ι
βιοχηεµιχζνεγο ιχη πρζεκσζτα!χανια.
9. Ωερψφικαχϕα λοκαλιζαχϕι δοτψχηχζασ ιστνιεϕ∋χψχη σκ!αδοωισκ οδπαδ⌠ω οραζ
ελιµινοωανιε υχι∋(λιωο∃χι δλα ∃ροδοωισκα ζωι∋ζανψχη ζ ιχη σκ!αδοωανιεµ, ω
τψµ ζαµψκανιε ι ρεκυλτψωαχϕα σκ!αδοωισκ, νιε σπε!νιαϕ∋χψχη ωψµογ⌠ω πραωα.
10. Ωζµοχνιενιε κοντρολι ποδµιοτ⌠ω οδβιεραϕ∋χψχη οδπαδψ οδ ωψτω⌠ρχ⌠ω οραζ
ποδµιοτ⌠ω ποσιαδαϕ∋χψχη ινσταλαχϕε δο οδζψσκιωανια ι υνιεσζκοδλιωιανια
οδπαδ⌠ω.
11. Ωπροωαδζενιε ινστρυµεντ⌠ω φινανσοωψχη υµο(λιωιαϕ∋χψχη ρεαλιζαχϕ∀ ζαδα) ω
ζακρεσιε γοσποδαρκι οδπαδαµι πρζεζ ϕεδνοστκι σαµορζ∋δυ τερψτοριαλνεγο ι
δψσχψπλινυϕ∋χψχη σαµορζ∋δψ ω ζακρεσιε ωψκονψωανια πρζεζ νιε τψχη
οβοωι∋ζκ⌠ω.
4.1.2. Κραϕοωψ Πλαν Γοσποδαρκι Οδπαδαµι
Ποδσταω∋ πλανοωανια γοσποδαρκι οδπαδαµι να ποζιοµιε γµιννψµ σ∋ χελε πρζψϕ∀τε
ω ογ⌠λνεϕ κραϕοωεϕ στρατεγιι δοτψχζ∋χεϕ γοσποδαρκι οδπαδαµι τϕ. ΚΠΓΟ 2010 ρ. οραζ
Ποωιατοωψµ ι Ωοϕεω⌠δζκιµ Πλανιε Γοσποδαρκι Οδπαδαµι. Στρατεγια να ποζιοµιε
γµινψ ποωιννα ροζωι∋ζψωα% προβλεµψ λοκαλνε, α ϕεδνοχζε∃νιε ηαρµονιζοωα% ζ
πολιτψκα κραϕοω∋.
Χελεµ ναδρζ∀δνψµ ω πολιτψχε γοσποδαρκι οδπαδαµι οκρε∃λονψµ ω ΚΠΓΟ 2010 ρ.
ϕεστ ωδρο(ενιε ι φυνκχϕονοωανιε σψστεµυ γοσποδαρκι οδπαδαµι οπαρτεγο να ζασαδαχη
ζρ⌠ωνοωα(ονεγο ροζωοϕυ τϕ. ποστ∀ποωανιε ζ οδπαδαµι ζγοδνιε ζ ηιεραρχηι∋ δζια!α) ω
ραµαχη γοσποδαρκι οδπαδαµι, ω κτ⌠ρεϕ ναϕωψ(σζψ πριορψτετ ναδανο ζαποβιεγανιυ
ποωσταωανια οδπαδ⌠ω, ναστ∀πνιε ρεχψκλινγοωι ι ιννψµ σποσοβοµ οδζψσκυ οραζ
οπτψµαλνιε κο)χοωεµυ υνιεσζκοδλιωιανιυ, πρζψ ζα!ο(ενιυ, (ε σκ!αδοωανιε ϕεστ
ναϕµνιεϕ πο(∋δανψµ σποσοβεµ ποστ∀ποωανια ζ οδπαδαµι.
Χελοωι ναδρζ∀δνεµυ πρζψπορζ∋δκοωανο ναστ∀πυϕ∋χε χελε γ!⌠ωνε:
1. υτρζψµανιε τενδενχϕι οδδζιελενια ωζροστυ ιλο∃χι ωψτωαρζανψχη οδπαδ⌠ω οδ
ωζροστυ γοσποδαρχζεγο κραϕυ ωψρα(ονεγο ω ΠΚΒ, ζωι∀κσζενιε υδζια!υ
οδζψσκυ, ω τψµ ω σζχζεγ⌠λνο∃χι οδζψσκυ ενεργιι ζ οδπαδ⌠ω,
3. ζµνιεϕσζενιε ιλο∃χι ωσζψστκιχη οδπαδ⌠ω υνιεσζκοδλιωιανψχη ποπρζεζ
σκ!αδοωανιε,
4. ζαµκνι∀χιε δο κο)χα 2009 ρ. ωσζψστκιχη κραϕοωψχη σκ!αδοωισκ νιεσπε!νιαϕ∋χψχη
πρζεπισ⌠ω πραωα,
5. ωψελιµινοωανιε πρακτψκι νιελεγαλνεγο σκ!αδοωανια οδπαδ⌠ω,
6. στωορζενιε κοµπλεκσοωεϕ βαζψ δανψχη ο ωπροωαδζανψχη να ρψνεκ προδυκταχη ι
γοσποδαρχε οδπαδαµι ω Πολσχε.
Χελε σζχζεγ⌠!οωε δλα κονκρετνψχη ροδζαϕ⌠ω οδπαδ⌠ω οδνοσζ∋ σι∀ πρζεδε
ωσζψστκιµ δο να!ο(ονψχη να ωψτω⌠ρχ⌠ω οδπαδ⌠ω, πρζεζ πρζεπισψ οδρ∀βνε (κραϕοωε
λυβ ωσπ⌠λνοτοωε), οβοωι∋ζκ⌠ω οσι∋γνι∀χια υσταλονψχη ποζιοµ⌠ω ι λιµιτ⌠ω δοτψχζ∋χψχη
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ογρανιχζενια ιχη ωψτωαρζανια, προωαδζενια οδζψσκυ ι ρεχψκλινγυ οραζ ελιµινοωανια
υνιεσζκοδλιωιανια ποπρζεζ σκ!αδοωανιε.
4.1.3. Πλαν Γοσποδαρκι Οδπαδαµι δλα ωοϕεω⌠δζτωα κυϕαωσκο − ποµορσκιεγο
Χελεµ ωοϕεω⌠δζκιεγο πλανυ γοσποδαρκι οδπαδαµι ϕεστ οκρε∃λενιε ζακρεσυ ζαδα)
κονιεχζνψχη δο ζαπεωνιενια ζιντεγροωανεϕ γοσποδαρκι οδπαδαµι να οβσζαρζε ρεγιονυ,
ω σποσ⌠β ζαπεωνιαϕ∋χψ οχηρον∀ ωσζψστκιχη ελεµεντ⌠ω ∃ροδοωισκα, ζ υωζγλ∀δνιενιεµ
οβεχνψχη ι πρζψσζ!ψχη µο(λιωο∃χι τεχηνιχζνψχη, οργανιζαχψϕνψχη οραζ υωαρυνκοωα)
εκονοµιχζνψχη, ϕακ ρ⌠ωνιε( ζ υωζγλ∀δνιενιεµ ποζιοµυ τεχηνιχζνεγο ιστνιεϕ∋χεϕ
ινφραστρυκτυρψ.
Χελεµ ναδρζ∀δνψµ πολιτψκι εκολογιχζνεϕ ω ζακρεσιε γοσποδαροωανια οδπαδαµι να
οβσζαρζε ωοϕεω⌠δζτωα κυϕαωσκο−ποµορσκιεγο ϕεστ ζαποβιεγανιε ποωσταωανιυ
οδπαδ⌠ω, πρζψ ροζωι∋ζψωανιυ προβλεµυ οδπαδ⌠ω υ &ρ⌠δ!α∀, οδζψσκιωανιε συροωχ⌠ω ι
πονοωνε ωψκορζψστανιε οδπαδ⌠ω οραζ βεζπιεχζνε δλα ∃ροδοωισκα κο)χοωε
υνιεσζκοδλιωιανιε οδπαδ⌠ω νιε ωψκορζψστανψχη ω ιννψ σποσ⌠β.
Ω γοσποδαρχε οδπαδαµι κοµυναλνψµι πρζψϕ∀το ναστ∀πυϕ∋χε χελε:
!∀ υτρζψµανιε τενδενχϕι οδδζιελενια ωζροστυ ιλο∃χι ωψτωορζονψχη οδπαδ⌠ω οδ
ωζροστυ γοσποδαρχζεγο κραϕυ ωψρα(ονεγο ω ΠΚΒ,
!∀ ζωι∀κσζενιε υδζια!υ οδζψσκυ, ω τψµ ω σζχζεγ⌠λνο∃χι οδζψσκυ ενεργιι ζ
οδπαδ⌠ω, ζγοδνεγο ζ ωψµαγανιαµι οχηρονψ ∃ροδοωισκα,
!∀ ζµνιεϕσζενιε ιλο∃χι ωσζψστκιχη οδπαδ⌠ω κιεροωανψχη να σκ!αδοωισκα
οδπαδ⌠ω,
!∀ ζρεδυκοωανιε λιχζβψ σκ!αδοωισκ οδπαδ⌠ω ιννψχη νι( νιεβεζπιεχζνε ι
οβοϕ∀τνε, να κτ⌠ρψχη σ∋ σκ!αδοωανε οδπαδψ κοµυναλνε,
!∀ ζαµκνι∀χιε δο κο)χα 2009 ρ. να τερενιε ωοϕεω⌠δζτωα κυϕαωσκο−ποµορσκιεγο
ωσζψστκιχη σκ!αδοωισκ οδπαδ⌠ω νιε σπε!νιαϕ∋χψχη ωψµογ⌠ω πραωα,
!∀ ωψελιµινοωανιε ζ πρακτψκι νιελεγαλνεγο σκ!αδοωανια οδπαδ⌠ω δζικιχη
ωψσψπισκ,
!∀ προωαδζενιε κοµπλεκσοωεϕ βαζψ δανψχη ο ωπροωαδζανψχη να τερενιε
ωοϕεω⌠δζτωα κυϕαωσκο−ποµορσκιεγο προδυκταχη ι γοσποδαρχε οδπαδαµι.
!∀ ζµνιεϕσζενιε µατερια!ο− ι ενεργοχη!οννο∃χι προδυκχϕι (στοσοωανιε χζψστψχη
τεχηνολογιι), ωψκορζψστψωανιε αλτερνατψωνψχη οδναωιαλνψχη &ρ⌠δε! ενεργιι,
στοσοωανιε πε!νεγο χψκλυ (ψχια∀ προδυκτυ (προδυκχϕι, τρανσπορτυ,
οπακοωανια, υ(ψτκοωανια, εωεντυαλνεγο πονοωνεγο ωψκορζψστανια ι
υνιεσζκοδλιωιανια).
4.1.4. Πλαν Γοσποδαρκι Οδπαδαµι δλα ποωιατυ γολυβσκο−δοβρζψ&σκιεγο
Χελεµ Ποωιατοωεγο Πλανυ Γοσποδαρκι Οδπαδαµι ϕεστ δοϕ∃χιε δο σψστεµυ
γοσποδαρκι οδπαδαµι ζγοδνεγο ζ ζασαδ∋ ζρ⌠ωνοωα(ονεγο ροζωοϕυ, ω κτ⌠ρψµ ω πε!νι
ρεαλιζοωανε σ∋ ζασαδψ γοσποδαρκι οδπαδαµι, α σζχζεγ⌠λνιε ζασαδα ποστ∀ποωανια ζ
οδπαδαµι ζγοδνιε ζ ηιεραρχηι∋ γοσποδαρκι οδπαδαµι.
Πιερωσζ∋ ζασαδ∋ ϕεστ ζαποβιεγανιε ι µινιµαλιζαχϕα ιλο∃χι ωψτωαρζανψχη οδπαδ⌠ω
οραζ ογρανιχζενια ιχη ω!α∃χιωο∃χι νιεβεζπιεχζνψχη.
∆ρυγα ζασαδ το ωψκορζψστανιε ω!α∃χιωο∃χι µατερια!οωψχη ι ενεργετψχζνψχη
οδπαδ⌠ω, α ω πρζψπαδκυ γδψ οδπαδ⌠ω νιε µο(να ποδδα% προχεσοµ οδζψσκυ ιχη
υνιεσζκοδλιωιανιε.
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4.2. Πολιτψκα ι χελε να ποζιοµιε µιαστα ι γµινψ
4.2.1. Χελε ι ζαδανια Πλανυ γοσποδαρκι οδπαδαµι δλα µιαστα ι γµινψ
Κοωαλεωο Ποµορσκιε
Χελαµι ∃ρεδνιοοκρεσοωψµι ω ζακρεσιε γοσποδαρκι οδπαδαµι κοµυναλνψµι σ∋:
!∀ ζαπεωνιενιε οβϕ∀χια ωσζψστκιχη µιεσζκα)χ⌠ω σψστεµεµ σελεκτψωνεγο
ζβιερανια οδπαδ⌠ω, δλα κτ⌠ρεγο µινιµαλνε ωψµαγανια οκρε∃λονο ω Κπγο
2010,
!∀ ζµνιεϕσζενιε ιλο∃χι ωσζψστκιχη οδπαδ⌠ω κιεροωανψχη να σκ!αδοωισκα
οδπαδ⌠ω, ω τψµ ω σζχζεγ⌠λνο∃χι δοπροωαδζενιε δο σψτυαχϕι, (ε ω 2013 ρ. νιε
β∀δζιε σκ!αδοωανψχη οδπαδ⌠ω κοµυναλνψχη υλεγαϕ∋χψχη βιοδεγραδαχϕι
ωι∀χεϕ νι( 50% µασψ τψχη οδπαδ⌠ω ωψτωορζονψχη ω 1995 ρ.,
!∀ ζµνιεϕσζενιε µασψ σκ!αδοωανψχη οδπαδ⌠ω κοµυναλνψχη δο µακσψµαλνιε
85% ωψτωορζονψχη οδπαδ⌠ω δο κο)χα 2014 ρ.,
!∀ ζµνιεϕσζενιε ιλο∃χι οδπαδ⌠ω κοµυναλνψχη υλεγαϕ∋χψχη βιοδεγραδαχϕι
κιεροωανψχη να σκ!αδοωισκα οδπαδ⌠ω, αβψ νιε βψ!ο σκ!αδοωανψχη ω 2010ρ.
ωι∀χεϕ νι( 75% µασψ τψχη οδπαδ⌠ω ωψτωορζονψχη ω 1995ρ., ω 2013ρ. νιε
ωι∀χεϕ νι( 50%.
!∀ ζρεδυκοωανιε λιχζβψ σκ!αδοωισκ οδπαδ⌠ω ιννψχη νι( νιεβεζπιεχζνε ι
οβοϕ∀τνε, να κτ⌠ρψχη σ∋ σκ!αδοωανε οδπαδψ κοµυναλνε,
!∀ ζαµκνι∀χιε δο κο)χα 2009ρ. ωσζψστκιχη σκ!αδοωισκ νιεσπε!νιαϕ∋χψχη
ωψµογ⌠ω πραωα ι στανδαρδ⌠ω Υνιι Ευροπεϕσκιεϕ,
!∀ τωορζενιε, προωαδζενιε ι δοσκοναλενιε µι∀δζψγµιννψχη κοµπλεκσ⌠ω
υνιεσζκοδλιωιανια οδπαδ⌠ω κοµυναλνψχη (ζωανψχη ω Κπγο 2010 ζακ!αδαµι
ζαγοσποδαροωανια οδπαδ⌠ω),
!∀ ωψελιµινοωανιε πρακτψκι νιελεγαλνεγο σκ!αδοωανια οδπαδ⌠ω ι δζικιχη
ωψσψπισκ,
!∀ ζωι∀κσζενιε υδζια!υ οδζψσκυ, ω τψµ ω σζχζεγ⌠λνο∃χι οδζψσκυ ενεργιι ζ
οδπαδ⌠ω, ζγοδνεγο ζ ωψµαγανιαµι οχηρονψ ∃ροδοωισκα,
!∀ ροζβυδοωα σψστεµυ οδζψσκυ ι υνιεσζκοδλιωιανια ζυ(ψτεγο σπρζ∀τυ
ελεκτρψχζνεγο ι ελεκτρονιχζνεγο οραζ ζυ(ψτψχη βατεριι ι ακυµυλατορ⌠ω
υκιερυνκοωανεγο να χα!κοωιτε ωψελιµινοωανιε ιχη σκ!αδοωανια,
!∀ ζαπεωνιενιε πε!νεϕ σκυτεχζνο∃χι δζια!ανια σψστεµυ ζβιερανια ι δεµοντα(υ
ποϕαζδ⌠ω ωψχοφανψχη ζ εκσπλοαταχϕι οραζ οδζψσκυ, ω τψµ ρεχψκλινγυ οδπαδ⌠ω
ποωσταϕ∋χψχη ζ ποϕαζδ⌠ω ωψχοφανψχη ζ εκσπλοαταχϕι,
!∀ χα!κοωιτε ωψελιµινοωανιε ι υνιεσζκοδλιωιανιε ΠΧΒ δο 2010ρ.,
!∀ προωαδζενιε κοµπλεκσοωεϕ βαζψ δανψχη ο ωπροωαδζονψχη να τερενιε
ωοϕεω⌠δζτωα κυϕαωσκο−ποµορσκιεγο προδυκταχη ι γοσποδαρχε οδπαδαµι.
Χελ ναδρζ∀δνψ:
Μινιµαλιζαχϕα ιλο!χι οδπαδ⌠ω ποωσταϕ∀χψχη να τερενιε µιαστα ι γµινψ οραζ
δοσκοναλενιε σψστεµυ ζβι⌠ρκι, οδζψσκυ ι υνιεσζκοδλιωιανια οδπαδ⌠ω

Ο∆ΠΑ∆Ψ ΚΟΜΥΝΑΛΝΕ
Χελ ω ζακρεσιε ζαποβιεγανια ποωσταωανιυ οδπαδ⌠ω
Μινιµαλιζαχϕα ποωσταωανια οδπαδ⌠ω κοµυναλνψχη
Ποωσταωανιε οδπαδ⌠ω ποωιννο βψ% ελιµινοωανε λυβ ογρανιχζανε πρζεζ
ωψτωαρζαϕ∋χψχη οδπαδψ ι ιχη οδβιορχ⌠ω νιεζαλε(νιε οδ στοπνια ιχη υχι∋(λιωο∃χι, α τακ(ε
νιεζαλε(νιε οδ ιχη ιλο∃χι λυβ µιεϕσχα ποωστανια. Πρζεχιωδζια!ανιε ποωσταωανιυ οδπαδ⌠ω
σπροωαδζα σι∀ δο ρεαλιζαχϕι δω⌠χη ποδσταωοωψχη ζασαδ:
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−

ογρανιχζανια ποωσταωανια οδπαδ⌠ω ποπρζεζ οπτψµαλνε πρζετω⌠ρστωο
συροωχ⌠ω, µατερια!⌠ω ι παλιω οραζ υ(ψτκοωανιε ωψροβ⌠ω,
−
ζωι∀κσζανια στοπνια ωψκορζψστανια οδπαδ⌠ω, κτ⌠ρψχη ποωστανια να οβεχνψµ
ποζιοµιε τεχηνικι ι τεχηνολογιι νιε δα σι∀ υνικν∋%, α τακ(ε συκχεσψωνε
πρζετωαρζανιε οδπαδ⌠ω ναγροµαδζονψχη ω ποπρζεδνιχη λαταχη.
Οβοωι∋ζεκ ρεαλιζαχϕι τψχη ζασαδ νακ!αδαϕ∋ υρεγυλοωανια πραωνε δοτ. οδπαδ⌠ω.
Ναϕσκυτεχζνιεϕ ϕεδνακ ζασαδψ τε µο(να ωπροωαδζι% ποπρζεζ ωζροστ ∃ωιαδοµο∃χι
εκολογιχζνεϕ σπο!εχζε)στωα. ϑεστ το µο(λιωε δζι∀κι δοβρζε ζαπλανοωανεϕ τεµατψχζνεϕ
καµπανιι εδυκαχψϕνεϕ ω∃ρ⌠δ µιεσζκα)χ⌠ω γµινψ. ∆ζια!ανια τε ποωιννψ βψ% σκιεροωανε
ζαρ⌠ωνο δο µ!οδζιε(ψ σζκολνεϕ, ϕακ ι δο οσ⌠β δοροσ!ψχη. Γ!⌠ωνψµ χελεµ ποδνοσζενια
∃ωιαδοµο∃χι δοτψχζ∋χεϕ µινιµαλιζαχϕι ποωσταωανια οδπαδ⌠ω ϕεστ ζµιανα µενταλνο∃χι ζ
υκιερυνκοωανια κονσυµπχψϕνεγο να ποχζυχιε οδποωιεδζιαλνο∃χι ζα ∃ροδοωισκο, ζµιανα
ζαχηοωα) οδπαδοτω⌠ρχζψχη να οδπαδοοσζχζ∀δνε.
Ωσζελκιε δζια!ανια, σζχζεγ⌠λνιε τε σκιεροωανε δο οσ⌠β δοροσ!ψχη, οπρ⌠χζ χηαρακτερυ
εδυκαχψϕνεγο µυσζ∋ µιε% ρ⌠ωνιε( χηαρακτερ ινφορµαχψϕνψ, δαϕ∋χψ µο(λιωο∃%
ζαποζνανια σι∀ µιεσζκα)χοµ ζ κοσζταµι φυνκχϕονοωανια σψστεµυ γοσποδαρκι οδπαδαµι
ω γµινιε, µο(λιωο∃χιαµι οβνι(ενια τψχη κοσζτ⌠ω ποπρζεζ ζµιανψ ζαχηοωα) ι στψλυ (ψχια
οραζ ζε σποδζιεωανψµι ι οσι∋γνι∀τψµι σκυτκαµι ινωεστψχϕι.
Ω ακχϕι ινφορµαχψϕνο−εδυκαχψϕνεϕ ναλε(ψ ωψκορζψστα% ∃ροδκι µασοωεγο πρζεκαζυ
(λοκαλνα πρασα, ραδιο), α τακ(ε στοσοωα% υλοτκι ι πλακατψ.
Σκυτεχζνψµ δζια!ανιεµ ωσποµαγαϕ∋χψχη µινιµαλιζαχϕ∀ οδπαδ⌠ω ϕεστ ωπροωαδζανιε
ινστρυµεντ⌠ω φινανσοωψχη ωπ!ψωαϕ∋χψχη να κοσζτψ ζβι⌠ρκι. Ω τακιµ πρζψπαδκυ
γοσποδαρστωα, κτ⌠ρε ογρανιχζαϕ∋ ιλο∃% ποωσταϕ∋χψχη οδπαδ⌠ω οραζ προωαδζ∋ ιχη οδζψσκ,
οσζχζ∀δζαϕ∋ να ωψδατκαχη πονιεσιονψχη να ζβι⌠ρκ∀. ∆οδατκοωο µο(να στοσοωα% ρ⌠(νε
σταωκι οπ!ατ ζα οδβι⌠ρ σεγρεγοωανψχη ι νιεσεγρεγοωανψχη οδπαδ⌠ω.
Ζαδανια κρ⌠τκοοκρεσοωε 2008−2011:
−

−
−

ποδνοσζενιε ∃ωιαδοµο∃χι εκολογιχζνεϕ µιεσζκα)χ⌠ω γµινψ ποπρζεζ εδυκαχϕ∀
δοτψχζ∋χ∋ µινιµαλιζαχϕι ωψτωαρζανια οδπαδ⌠ω (ζαϕ∀χια ω σζκο!αχη, κονσυλταχϕε
σπο!εχζνε, οργανιζαχϕα κονκυρσ⌠ω ιτπ.),
πρζεπροωαδζενιε
ακχϕι
ινφορµαχψϕνο−εδυκαχψϕνψχη
ποπυλαρψζυϕ∋χψχη
κοµποστοωανιε ωε ω!ασνψµ ζακρεσιε οδπαδ⌠ω υλεγαϕ∋χψχη βιοδεγραδαχϕι,
προµοωανιε προδυκτ⌠ω ωψκονανψχη ζ συροωχ⌠ω ωτ⌠ρνψχη, ωιελοκροτνεγο
υ(ψτκυ, βιοδεγραδοωαλνψχη (καµπανια ζιελονψ κονσυµεντ),

Ζαδανια δ!υγοοκρεσοωε 2012−2015:
−
−
−

εδυκαχϕα µιεσζκα)χ⌠ω να τεµατ µινιµαλιζαχϕι ωψτωαρζανια οδπαδ⌠ω (ζαϕ∀χια ω
σζκο!αχη, κονσυλταχϕε σπο!εχζνε, οργανιζαχϕα κονκυρσ⌠ω ιτπ.),
προµοωανιε προδυκτ⌠ω ωψκονανψχη ζ συροωχ⌠ω ωτ⌠ρνψχη, ωιελοκροτνεγο
υ(ψτκυ, βιοδεγραδοωαλνψχη,
ποδτρζψµψωανιε
ζαχη∀τ
φινανσοωο−λεγισλαχψϕνψχη
ωπ!ψωαϕ∋χψχη
να
ογρανιχζενιε ιλο∃χι ωψτωαρζανψχη οδπαδ⌠ω.

Χελ ω ζακρεσιε ζβι⌠ρκι οδπαδ⌠ω κοµυναλνψχη
Οβϕ#χιε ζοργανιζοωαν∀ ζβι⌠ρκ∀ οδπαδ⌠ω ωσζψστκιχη µιεσζκα∃χ⌠ω µιαστα
ι γµινψ
Ζβιερανιε οδπαδ⌠ω ω µιεϕσχυ ποωσταωανια (υ &ρ⌠δ!α) ϕεστ πιερωσζψµ ογνιωεµ
σψστεµυ ιχη υσυωανια ι υνιεσζκοδλιωιανια. Σποσ⌠β ιχη χζασοωεγο µαγαζψνοωανια να
τερενιε νιερυχηοµο∃χι οραζ χζ∀στοτλιωο∃% υσυωανια µαϕ∋ ζναχζ∋χψ ωπ!ψω να χζψστο∃%
ι σταν σανιταρνψ ω γµινιε (ποωσταωανιε νιεπρζψϕεµνψχη ζαπαχη⌠ω, ροζω⌠ϕ
χηοροβοτω⌠ρχζψχη βακτεριι, ινσεκτ⌠ω ι γρψζονι), α τψµ σαµψµ να ποζιοµ βψτοωανια
µιεσζκα)χ⌠ω. Μαγαζψνοωανιε οδπαδ⌠ω ποωιννο στανοωι% εταπ κρ⌠τκοτρωα!ψ
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ι πρζεϕ∃χιοωψ, α χζ∀στοτλιωο∃% ιχη ωψωοζυ ποωιννα βψ% τακ δοστοσοωανα, αβψ
πρζεχιωδζια!α% τψµ νεγατψωνψµ ζϕαωισκοµ. Ζα οπτψµαλν∋ χζ∀στοτλιωο∃% ωψωοζυ
οδπαδ⌠ω δλα βυδοωνιχτωα ϕεδνοροδζιννεγο πρζψϕµυϕε σι∀ οδβι⌠ρ οδπαδ⌠ω ραζ
ω τψγοδνιυ, α ω βυδοωιε ζαγροδοωεϕ (ροζπροσζονεϕ) ραζ να δωα τψγοδνιε.
Νιεσεγρεγοωανε οδπαδψ κοµυναλνε γροµαδζι σι∀ ω ρ⌠(νεγο ροδζαϕυ ποϕεµνικαχη
ι κοντενεραχη. Ω βυδοωνιχτωιε ϕεδνοροδζιννψµ, ϕακο ινδψωιδυαλνε ωψποσα(ενιε
νιερυχηοµο∃χι, ναϕοδποωιεδνιεϕσζε σ∋ ποϕεµνικι µα!ε ο ποϕεµνο∃χι 110 λ ι 240 λ. Ναλε(ψ
ζαυωα(ψ%, (ε να τερεναχη ωιεϕσκιχη λεπσζψµ ροζωι∋ζανιεµ ϕεστ στοσοωανιε ποϕεµνικ⌠ω
ωψκονανψχη ζ µεταλυ νι( ζ τωορζψωα σζτυχζνεγο, ω ζωι∋ζκυ ζ χζ∀στψµ γροµαδζενιεµ
ω νιχη ποπιο!⌠ω ζ παλενισκ δοµοωψχη. Πρζψ ζαβυδοωιε ωιελοροδζιννψχη, οβιεκταχη
ινφραστρυκτυρψ σπο!εχζνο−γοσποδαρχζεϕ, στοσυϕε σι∀ ποϕεµνικι δυ(ε 1,1 µ3. Ποϕεµνικι τε ζ
ποωοδζενιεµ µογ∋ βψ% ρ⌠ωνιε( ωψκορζψστψωανε ϕακο ζβιορχζε Ωιεϕσκιε Πυνκτψ
Γροµαδζενια Οδπαδ⌠ω (ΩΠΓΟ) ω ζαβυδοωιε ροζπροσζονεϕ. Ελιµινυϕ∋ ονε πρζψπαδκι
νιεκοντρολοωανεγο ι νιελεγαλνεγο ποζβψωανια σι∀ οδπαδ⌠ω. Ζωψκλε ω τακιµ πρζψπαδκυ
οπ!ατ∀ ζα ωψω⌠ζ οδπαδ⌠ω πονοσι γµινα. Σψστεµ ωσπ⌠λνψχη κοντενερ⌠ω ναλε(ψ
τρακτοωα% ϕακο ροζωι∋ζανιε ωστ∀πνε ι ϕε∃λι νιε ϕεστ ον κονιεχζνψ νιε ναλε(ψ γο στοσοωα%,
γδψ( ϕεστ το σπρζεχζνε ζ ζασαδ∋ ζανιεχζψσζχζαϕ∋χψ π!αχι.
Ω πρζψπαδκυ µιαστα ι γµινψ Κοωαλεωο Ποµορσκιε ροζβυδοω∀ σψστεµυ ζβι⌠ρκι
οδπαδ⌠ω ναλε(ψ προωαδζι% ω οπαρχιυ ο ιστνιεϕ∋χψ ϕυ( σψστεµ πολεγαϕ∋χψ να ποωιερζενιυ
οργανιζαχϕι ι ζαρζ∋δζανια γοσποδαρκ∋ οδπαδαµι πρψωατνψµ ποδµιοτοµ. Γµινα ποωιννα
ω δαλσζψµ χι∋γυ υσταλα% σποσ⌠β ποστ∀ποωανια ζ οδπαδαµι να ποδσταωιε ωψδαωανψχη
ζεζωολε) οραζ δοκ!αδνιε οκρε∃λα% ι κοντρολοωα% ϕακο∃% ∃ωιαδχζονψχη υσ!υγ.
Οβοωι∋ζκιεµ γµινψ ποωιννο βψ% ωσποµαγανιε τεγο σψστεµυ ι τωορζενιε οδποωιεδνιχη
ωαρυνκ⌠ω δο ϕεγο ροζωοϕυ οραζ ζωι∀κσζανια ϕεγο εφεκτψωνο∃χι.
Ζαδανια κρ⌠τκοοκρεσοωε 2008−2011:
−

−

ροζβυδοωα ιστνιεϕ∋χεγο σψστεµυ ζβιερανια οδπαδ⌠ω κοµυναλνψχη ω οπαρχιυ
ο ∃ωιαδχζενιε υσ!υγ πρζεζ φιρµψ πρψωατνε να ποδσταωιε υδζιελονψχη ζεζωολε)
(ζωι∀κσζανιε ϕεγο εφεκτψωνο∃χι),
οπραχοωανιε ι ωδρο(ενιε σψστεµυ ινφορµαχψϕνεγο δλα σπο!εχζε)στωα
ι πρζεδσι∀βιορχ⌠ω ο λοκαλνψµ σψστεµιε ζβι⌠ρκι οδπαδ⌠ω  υτωορζενιε πυνκτυ
κονσυλταχψϕνεγο ω ποσταχι ζιελονεγο τελεφονυ.

Ζαδανια δ!υγοοκρεσοωε 2012−2015:
−

−

υτρζψµανιε πρζεζ γµιν∀ κοντρολι ναδ πρζεδσι∀βιορχαµι ∃ωιαδχζ∋χψµι υσ!υγι
ω ζακρεσιε ζβιερανια οδπαδ⌠ω κοµυναλνψχη (ποζιοµ ∃ωιαδχζονψχη υσ!υγ,
πρζεστρζεγανιε υδζιελονψχη ζεζωολε)),
δαλσζα ροζβυδοωα σψστεµυ ζβιερανια οδπαδ⌠ω κοµυναλνψχη οραζ ζωι∀κσζενιε
εφεκτψωνο∃χι σψστεµυ.

Χελ ω ζακρεσιε σελεκτψωνεϕ ζβι⌠ρκι ι οδζψσκυ οδπαδ⌠ω κοµυναλνψχη
Οργανιζαχϕα σψστεµυ σελεκτψωνεγο γροµαδζενια οδπαδ⌠ω κοµυναλνψχη
Πραωιδ!οωα γοσποδαρκα οδπαδαµι ποωιννα οπιερα% σι∀ να σελεκτψωνεϕ ζβι⌠ρχε
οδπαδ⌠ω ωαρυνκυϕ∋χεϕ: ρεχψκλινγ συροωχ⌠ω ωτ⌠ρνψχη, οσζχζ∀δνο∃% συροωχ⌠ω
νατυραλνψχη, ελιµιναχϕ∀ συβστανχϕι νιεβεζπιεχζνψχη, οδζψσκ φρακχϕι οργανιχζνεϕ
(βιοδεγραδοωαλνεϕ) οραζ µινιµαλιζαχϕ∀ οδπαδ⌠ω τραφιαϕ∋χψχη να σκ!αδοωισκο. Ναϕβαρδζιεϕ
πο(∋δαν∋ φορµ∋ σελεκτψωνεϕ ζβι⌠ρκι οδπαδ⌠ω ϕεστ ζβι⌠ρκα ∀υ &ρ⌠δ!α∀. Ναϕωα(νιεϕσζ∋
ζαλετ∋ τεγο σψστεµυ ϕεστ οτρζψµψωανιε πρακτψχζνιε γοτοωψχη συροωχ⌠ω ωτ⌠ρνψχη ο
ωψσοκιεϕ χζψστο∃χι. Ω κραϕυ στοσυϕε σι∀ σψστεµ ωιελοποϕεµνικοωψ. Ναϕχζ∀∃χιεϕ οδπαδψ σ∋
ωψδζιελανε δο 3 ποϕεµνικ⌠ω − µακυλατυρα, σζκ!ο, τωορζψωα σζτυχζνε. Σψστεµ τεν
ποζωαλα να χι∋γ!ε ροζσζερζανιε ασορτψµεντυ ζβιερανψχη οδπαδ⌠ω ποπρζεζ ζωι∀κσζανιε
λιχζβψ ποϕεµνικ⌠ω.
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Σψστεµ σεγρεγαχϕι οδπαδ⌠ω ωινιεν βψ% ζοργανιζοωανψ ωε ωσπ⌠!πραχψ ζ δζια!αϕ∋χψµι
να τερενιε γµινψ πρζεδσι∀βιορστωαµι προωαδζ∋χψµι ζβι⌠ρκ∀ οδπαδ⌠ω κοµυναλνψχη,
ϕεδνοστκαµι
οργανιζαχψϕνψµι,
α
τακ(ε
οσοβαµι
ποδεϕµυϕ∋χψµι
ζβιερανιε
ι ζαγοσποδαροωψωανιε τεγο ροδζαϕυ οδπαδ⌠ω.
∆ο δζια!α) µαϕ∋χψχη να χελυ ζαχη∀χενιε δο ζβι⌠ρκι σελεκτψωνεϕ ι ζωι∀κσζενια ιλο∃χι
ζβιερανψχη σελεκτψωνιε οδπαδ⌠ω ζαλιχζα σι∀:
− υωαρυνκοωανια πραωνε,
− ωψκορζψστανιε πρζεπισ⌠ω λοκαλνψχη,
− ινστρυµεντψ φινανσοωε,
− δ!υγοτρωα!∋ εδυκαχϕ∀ εκολογιχζν∋.
Ναλε(ψ κοντψνυοωα% να τερενιε γµινψ ωπροωαδζανιε σελεκτψωνεϕ ζβι⌠ρκι ∀υ &ρ⌠δ!α∀.
Ινδψωιδυαλνα ζβι⌠ρκα να κα(δεϕ ποσεσϕι ωψµαγα ζωιελοκροτνιενια λιχζβψ ποϕεµνικ⌠ω λυβ
ρ⌠(νοκολοροωψχη ωορκ⌠ω φολιοωψχη οραζ ροζβυδοωανια σψστεµυ τρανσπορτυ. Λιχζβα
ποϕεµνικ⌠ω λυβ ωορκ⌠ω ω κοµπλεχιε, ω κτ⌠ρ∋ ωψποσα(α σι∀ κα(δ∋ ποσεσϕ∀, ζαλε(ψ οδ
σκ!αδυ µορφολογιχζνεγο οδπαδ⌠ω, πρζψϕ∀τεγο σψστεµυ, ροδζαϕυ οδπαδ⌠ω, κτ⌠ρε ζαµιερζα
σι∀ σελεκτψωνιε ποζψσκιωα% οραζ οδ ροδζαϕυ οδπαδ⌠ω γροµαδζονψχη ω ϕεδνψµ
ποϕεµνικυ λυβ ωορκυ. Ποχζ∋τκοωο ναλε(ψ ζβιερα% συροωχε, κτ⌠ρψχη ω οδπαδαχη ϕεστ
ναϕωι∀χεϕ ι να κτ⌠ρε !ατωο ζναλε&% ζβψτ. Ω χελυ οβνι(ενια κοσζτ⌠ω ω οκρεσιε
πρζεϕ∃χιοωψµ µο(να στοσοωα% κολοροωε ωορκι να ποσζχζεγ⌠λνε ροδζαϕε σεγρεγοωανψχη
οδπαδ⌠ω λυβ ωψποσα(ανιε ω ποϕεµνικι χο δρυγ∋ ποσεσϕ∀. Ωπροωαδζενιε σψστεµυ
ωορκοωεγο νιε ωψµαγα στοσοωανια σπεχϕαλιστψχζνεγο σψστεµυ τρανσπορτοωεγο, ϕακ
ρ⌠ωνιε( ποζωαλα να εφεκτψωνψ σψστεµ ροζλιχζενιοωψ  ω χενιε ωορκα µο(ε βψ% ωλιχζονψ
κοσζτ ωψωοζυ οδπαδ⌠ω.
Ποϕεµνικι σ!υ(∋χε δο σεγρεγαχϕι ποσζχζεγ⌠λνψχη συροωχ⌠ω ωτ⌠ρνψχη ποωιννψ ρ⌠(νι%
σι∀ οδ σιεβιε ωζαϕεµνιε, α ιχη κονστρυκχϕα ποωιννα υνιεµο(λιωια% ωρζυχενιε οδπαδ⌠ω
ιννψχη νι( πρζεζναχζονε δλα δανεγο ποϕεµνικα.
Ω χελυ σελεκτψωνεϕ ζβι⌠ρκι οδπαδ⌠ω νιεβεζπιεχζνψχη γµινα µο(ε ποδπισα% υµοω∀
ζ φιρµ∋ υσ!υγοω∋ ∃ωιαδχζ∋χ∋ τεγο ροδζαϕυ υσ!υγι. Μοβιλνψ Πυνκτ Ζβι⌠ρκι Οδπαδ⌠ω
Νιεβεζπιεχζνψχη β∀δζιε οδωιεδζα! γµιν∀ χζτερψ ραζψ ω ροκυ ωε ωχζε∃νιεϕ υσταλονψχη
τερµιναχη. Ω πρζψσζ!ο∃χι γµινα µο(ε ωσπ⌠λνιε ζ ιννψµι ϕεδνοστκαµι ζ τερψτοριαλνψµι
ωσπ⌠!πραχυϕ∋χψµι πρζψ βυδοωιε ποναδλοκαλνεγο σψστεµυ γοσποδαρκι οδπαδαµι ποδϕ∋%
σταρανια ο ζακυπ τακιεγο σπεχϕαλιστψχζνεγο ποϕαζδυ να ωψποσα(ενιε Μι∀δζψγµιννεγο
Κοµπλεκσυ Υνιεσζκοδλιωιανια Οδπαδ⌠ω Κοµυναλνψχη.
Ω ωαρυνκαχη ωιεϕσκιχη σπραωδζα σι∀ ρ⌠ωνιε( προωαδζενιε ζοργανιζοωανψχη ζβι⌠ρεκ
οδπαδ⌠ω
νιεβεζπιεχζνψχη
ποωστα!ψχη
ω
γοσποδαρστωαχη
δοµοωψχη
ω σζκο!αχη (νπ. βατεριε). Ποζα δυ(∋ σκυτεχζνο∃χι∋ ακχϕε τακιε πρζψνοσζ∋ ρ⌠ωνιε(
δοδατκοωψ εφεκτ ω ποσταχι εδυκαχϕι εκολογιχζνεϕ πρζψσζ!ψχη γοσποδαρζψ γµινψ οραζ υχζ∋
οδποωιεδζιαλνο∃χι ζα ω!ασνε χζψνψ.
Ω ζβιερανιε ποσζχζεγ⌠λνψχη ροδζαϕ⌠ω οδπαδ⌠ω νιεβεζπιεχζνψχη ναλε(α!οβψ ω!∋χζψ%
ρ⌠ωνιε( ιννε ϕεδνοστκι οργανιζαχψϕνε οραζ πρζεδσι∀βιορχ⌠ω νπ. σταχϕε βενζψνοωε,
ζακ!αδψ µεχηανιχζνε (ολεϕε ι σµαρψ οδπαδοωε), πλαχ⌠ωκι µεδψχζνε (οδπαδψ
µεδψχζνε).
Ω πυνκταχη οπιεκι ζδροωοτνεϕ λυβ ω απτεκαχη ναλε(ψ υµο(λιωι% µιεσζκα)χοµ γµινψ
ζωροτ πρζετερµινοωανψχη λεκαρστω ι ιννψχη οδπαδ⌠ω µεδψχζνψχη. Υρζ∋δ µιαστα ι γµινψ
µο(ε δοφινανσοωα% τακιε πρζεδσι∀ωζι∀χιε, ϕακ ρ⌠ωνιε( ωζι∋% να σιεβιε χι∀(αρ
οργανιζαχψϕνψ.
Ζαδανια κρ⌠τκοοκρεσοωε 2008−2011:
−

−

ωδρα(ανιε σψστεµυ σελεκτψωνεϕ ζβι⌠ρκι συροωχ⌠ω ωτ⌠ρνψχη ποπρζεζ ωσπ⌠!πραχ∀
ζ ϕεδνοστκαµι οργανιζαχψϕνψµι ι οσοβαµι ποδεϕµυϕ∋χψµι σελεκτψωνε ζβιερανιε
οδπαδ⌠ω  ζακυπ ποϕεµνικ⌠ω ι ωορκ⌠ω,
ωδρα(ανιε σψστεµυ ζβι⌠ρκι οδπαδ⌠ω υλεγαϕ∋χψχη βιοδεγραδαχϕι  πυνκτ
πρζψϕµοωανια οδπαδ⌠ω υλεγαϕ∋χψχη βιοδεγραδαχϕι,
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−

−
−

ωδρα(ανιε σψστεµυ ζβι⌠ρκι οδπαδ⌠ω ωιελκογαβαρψτοωψχη, βυδοωλανψχη
(οργανιζαχϕα οκρεσοωψχη ζβι⌠ρεκ οδπαδ⌠ω ωιελκογαβαρψτοωψχη δωα ραζψ ω
ροκυ),
ωδρα(ανιε σψστεµυ ζβι⌠ρκι οδπαδ⌠ω νιεβεζπιεχζνψχη (οργανιζαχϕα Μοβιλνεγο
Πυνκτυ Ζβι⌠ρκι Οδπαδ⌠ω Νιεβεζπιεχζνψχη  χζτερψ ραζψ ω ροκυ),
τωορζενιε δοδατκοωψχη πυνκτ⌠ω γροµαδζενια οδπαδ⌠ω νιεβεζπιεχζνψχη ωε
ωσπ⌠!πραχψ ζ ϕεδνοστκαµι οργανιζαχψϕνψµι ι πρζεδσι∀βιορχαµι (σζκο!ψ, σταχϕε
βενζψνοωε, πλαχ⌠ωκι µεδψχζνε),

Ζαδανια δ!υγοοκρεσοωε 2012−2015:
−

ποπραωα εφεκτψωνο∃χι σψστεµυ
ζβιερανψχη συροωχ⌠ω ωτ⌠ρνψχη,

οραζ

χι∋γ!ε

ζωι∀κσζανιε

ασορτψµεντυ

Χελ ω ζακρεσιε υνιεσζκοδλιωιανια οδπαδ⌠ω
Ογρανιχζενιε ιλο!χι σκ%αδοωανψχη οδπαδ⌠ω οραζ πρεφεροωανιε ιννψχη µετοδ
υνιεσζκοδλιωιανια
Σκ!αδοωανιε ϕεστ ωχι∋( ναϕποπυλαρνιεϕσζψµ σποσοβεµ υνιεσζκοδλιωιανια οδπαδ⌠ω
κοµυναλνψχη. Ζγοδνιε ζ υσταω∋ ζ δνια 27 κωιετνια 2001 ρ. ο οδπαδαχη πρζεδ
υνιεσζκοδλιωιενιεµ ποπρζεζ σκ!αδοωανιε, οδπαδψ ποωιννψ βψ% ποδδανε προχεσοωι
πρζεκσζτα!χενια φιζψχζνεγο, χηεµιχζνεγο, λυβ βιολογιχζνεγο οραζ σεγρεγαχϕι, ω χελυ
ογρανιχζενια ζαγρο(ενια δλα (ψχια ι ζδροωια λυδζι χζψ δλα ∃ροδοωισκα λυβ τε( ογρανιχζενια
ιλο∃χι ι οβϕ∀το∃χι σκ!αδοωανψχη οδπαδ⌠ω. Σκ!αδοωανιε οδπαδ⌠ω ϕεστ ωι∀χ οστατνιµ
νιευνικνιονψµ ογνιωεµ ω πλανοωανψµ σψστεµιε γοσποδαρκι οδπαδαµι κοµυναλνψµι.
Ωσκα&νικ ναγροµαδζενιε οδπαδ⌠ω οβραζυϕ∋χψ ιλο∃% ωψτωαρζανψχη οδπαδ⌠ω να
τερεναχη ωιεϕσκιχη ϕεστ ζναχζνιε νι(σζψ νι( ω να τερεναχη µιεϕσκιχη. Ωψνικα το
ζ ωψσοκιεγο στοπνια ωψκορζψστανια οδπαδ⌠ω. Ναλε(ψ δ∋(ψ% δο ποδτρζψµψωανια τεϕ
τενδενχϕι ι ποπυλαρψζοωα% ω∃ρ⌠δ µιεσζκα)χ⌠ω οδζψσκ οδπαδ⌠ω νπ. ζαγοσποδαροωανιε
οδπαδ⌠ω οργανιχζνψχη να κοµποστ λυβ καρµ∀ δλα ζωιερζ∋τ, ωψκορζψστανιε οδπαδ⌠ω
µινεραλνψχη δο ναπραωψ δρ⌠γ, σπαλανιε οδπαδ⌠ω δρεωνιανψχη.
Ζαδανια κρ⌠τκοοκρεσοωε 2008−2011:
−
−
−

−

ρεδυκχϕα ιλο∃χι υσυωανψχη να σκ!αδοωισκα οδπαδ⌠ω κοµυναλνψχη υλεγαϕ∋χψχη
βιοδεγραδαχϕι δο ποζιοµυ 75% (ωαγοωο) ω 2010 ρ,
υποωσζεχηνιανιε
στοσοωανια
κοµποστυ
δο
χελ⌠ω
ναωοζοωψχη
ι ρεκυλτψωαχψϕνψχη,
ωσπιερανιε (µερψτορψχζνε ι οργανιζαχψϕνε) βυδοωψ πρζψδοµοωψχη
κοµποστοωνι οδπαδ⌠ω υλεγαϕ∋χψχη βιοδεγραδαχϕι (οδπαδψ κυχηεννε, οδπαδψ
ζιελονε, οδπαδψ ζ γοσποδαρστω ρολνψχη),
υχζεστνιχτωο ω βυδοωιε Μι∀δζψγµιννεγο Κοµπλεκσυ Υνιεσζκοδλιωιανια
Οδπαδ⌠ω Κοµυναλνψχη,

Ζαδανια δ!υγοοκρεσοωε 2012−2015:
−
−

ρεδυκχϕα ιλο∃χι υσυωανψχη να σκ!αδοωισκα οδπαδ⌠ω κοµυναλνψχη υλεγαϕ∋χψχη
βιοδεγραδαχϕι δο ποζιοµυ 50% (ωαγοωο) ω 2013 ρ.,
ζµνιεϕσζανιε ιλο∃χι οδπαδ⌠ω δεπονοωανψχη να σκ!αδοωισκαχη

Χελ ω ζακρεσιε λικωιδαχϕι σκ∀αδοωισκ οδπαδ⌠ω κοµυναλνψχη
Ογρανιχζενιε νεγατψωνεγο ωπ%ψωυ σκ%αδοωισκ οδπαδ⌠ω κοµυναλνψχη
Σκ!αδοωισκα οδπαδ⌠ω στωαρζαϕ∋ πρζεδε ωσζψστκιµ ζαγρο(ενιε δλα ω⌠δ ποδζιεµνψχη
ι ποωιερζχηνιοωψχη. Να τερενιε µιαστα ι γµινψ Κοωαλεωο Ποµορσκιε νιε ιστνιεϕε
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σκ!αδοωισκο οδπαδ⌠ω, ναλε(ψ ϕεδνακ κοντρολοωα% ποωσταωανιε τζω. δζικιχη ωψσψπισκ ι
να βιε(∋χο ϕε λικωιδοωα%. ϑεστ το βαρδζο ωα(νε δζια!ανιε ζµιερζαϕ∋χε δο οχηρονψ
ζασοβ⌠ω ω⌠δ ∃ρ⌠δλ∋δοωψχη, πεδοσφερψ, α τακ(ε κραϕοβραζυ.
Ζαδανια κρ⌠τκο ι δ!υγοτερµινοωε:
−

βιε(∋χψ µονιτορινγ, λικωιδαχϕα ι ρεκυλτψωαχϕα νοωοποωστα!ψχη τζω. δζικιχη
ωψσψπισκ.

Ο∆ΠΑ∆Ψ ΝΙΕΒΕΖΠΙΕΧΖΝΕ
Χελ στρατεγιχζνψ:
Μινιµαλιζαχϕα ωψτωαρζανια οδπαδ⌠ω νιεβεζπιεχζνψχη ι ογρανιχζενιε ιχη
νεγατψωνεγο ωπ%ψωυ ωψνικαϕ∀χεγο ζ γοσποδαροωανια τεγο τψπυ οδπαδαµι
Να τερενιε µιαστα ι γµινψ Κοωαλεωο Ποµορσκιε ποωσταϕε νιεωιελκα χζ∀∃% ωψτωαρζανψχη
ω ποωιεχιε οδπαδ⌠ω νιεβεζπιεχζνψχη, σζαχοωανα να νιεχο ποναδ 12% ιχη µασψ. Ωι∀κσζα
χζ∀∃% τψχη οδπαδ⌠ω ϕεστ υνιεσζκοδλιωιανα ιννψµι µετοδαµι νι( σκ!αδοωανιε λυβ ϕεστ
οδζψσκιωανα.
Σπο∃ρ⌠δ ωψτωαρζανψχη ω σεκτορζε γοσποδαρχζψµ οδπαδ⌠ω νιεβεζπιεχζνψχη να τερενιε
µιαστα ι γµινψ ιστοτνε ζναχζενιε µαϕ∋ ρ⌠ωνιε( γρυπψ: οδπαδψ µεδψχζνε ι ωετερψναρψϕνε οραζ
οδπαδψ ζαωιεραϕ∋χε αζβεστ, πεστψχψδψ, ωρακι σαµοχηοδοωε. Σ∋ το οδπαδψ κτ⌠ρε ωψµαγαϕ∋
οκρε∃λονψχη ζασαδ ποστ∀ποωανια, δλατεγο τε( σφορµυ!οωανο δλα νιχη οδρ∀βνε χελε
σζχζεγ⌠!οωε. Ποζοστα!ε οδπαδψ νιεβεζπιεχζνε ωψτωαρζανε σ∋ ω νιεζναχζνψχη ιλο∃χιαχη ι
χζ∀στο ιχη ποωσταωανιε νιε ϕεστ βεζπο∃ρεδνιο ζωι∋ζανε χηαρακτερεµ προωαδζονεϕ
δζια!αλνο∃χι. Νιεκιεδψ β!∀δνιε τρακτυϕε σι∀ ϕε ϕακο οδπαδψ κοµυναλνε ω ζωι∋ζκυ ζ χζψµ
τραφιαϕ∋ ονε δο σψστεµυ ιχη ζβι⌠ρκι. Ναλε(ψ ωι∀χ ζαδβα%, αβψ πρζεδσι∀βιορχψ µιελι µο(λιωο∃%
πρζεκαζψωανια ιχη δο Μοβιλνεγο Πυνκτυ Ζβι⌠ρκι Οδπαδ⌠ω Νιεβεζπιεχζνψχη οκρεσοωο
οδωιεδζαϕ∋χεγο γµιν∀.

Ζαδανια κρ⌠τκοοκρεσοωε ι δ!υγοοκρεσοωε:
−
−

σελεκτψωνε ζβιερανιε οδπαδ⌠ω νιεβεζπιεχζνψχη ι ζγοδνε ζ ζασαδαµι οχηρονψ
∃ροδοωισκα ιχη τψµχζασοωε µαγαζψνοωανιε,
µακσψµαλιζαχϕα οδζψσκυ ι οδποωιεδνιε υνιεσζκοδλιωιανιε οδπαδ⌠ω
νιεβεζπιεχζνψχη.

Χελε ω οδνιεσιενιυ δο σζχζεγ⌠λνψχη ροδζαϕ⌠ω οδπαδ⌠ω νιεβεζπιεχζνψχη:
Αζβεστ
Χελ:
Βεζπιεχζνε δλα ζδροωια λυδζι υσυνι#χιε ωψροβ⌠ω ζαωιεραϕ∀χψχη αζβεστ ι
ζγοδνε ζ πραωεµ ιχη υνιεσζκοδλιωιανιε
Οδπαδψ ζαωιεραϕ∋χε αζβεστ σ∋ υνιεσζκοδλιωιανε ποπρζεζ σκ!αδοωανιε. Τεν σποσ⌠β
ποστ∀ποωανια ϕεστ ζγοδνψ ζ οβεχνψµι ωψµαγανιαµι πραωνψµι οραζ ∃ροδοωισκοωψµι.
Πονιεωα( οδπαδψ αζβεστοωε µογ∋ βψ% υνιεσζκοδλιωιανε ποπρζεζ σκ!αδοωανιε ναλε(ψ
ροζπατρζψ% µο(λιωο∃% ωψβυδοωανια νοωψχη σκ!αδοωισκ λυβ ζααδαπτοωανια ϕυ( ιστνιεϕ∋χψχη
δο τεγο χελυ.
Υνιεσζκοδλιωιανιε τεγο τψπυ οδπαδ⌠ω προωαδζονε ϕεστ ω ραµαχη δζια!αλνο∃χι φιρµψ
ΕΧΟ−ΠΟΛ Σπ. ζ ο.ο. υλ. .ω. ϑανα 18 ∆, 87−140 Χηε!µ(α Σκ!αδοωισκο Οδπαδ⌠ω
Νιεβεζπιεχζνψχη ω Μα!οχιεχηωιε (γµινα Πρυσζχζ, ωοϕ. κυϕαωσκο−ποµορσκιε).
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Ζαδανια κρ⌠τκοοκρεσοωε 2008−2011:
−

οργανιζαχϕα καµπανιι ινφορµαχψϕνεϕ ω ζακρεσιε πραωιδ!οωεγο ποστ∀ποωανια ζ
οδπαδαµι ζαωιεραϕ∋χψµι αζβεστ,
οπραχοωανιε γµιννεγο προγραµυ υσυωανια αζβεστυ ι ωψροβ⌠ω ζαωιεραϕ∋χψχη
αζβεστ,
µονιτορινγ υσυωανια οραζ πραωιδ!οωεγο ποστ∀ποωανια ζ ωψροβαµι
ζαωιεραϕ∋χψµι αζβεστ,
ακτυαλιζαχϕα ινωενταρψζαχϕι ναγροµαδζονψχη να τερενιε γµινψ ιλο∃χι µατερια!⌠ω
βυδοωλανψχη ζαωιεραϕ∋χψχη αζβεστ.

−
−
−

Ζαδανια δ!υγοοκρεσοωε 2012−2015:
−

βιε(∋χψ µονιτορινγ υσυωανια οραζ πραωιδ!οωεγο ποστ∀ποωανια ζ ωψροβαµι
ζαωιεραϕ∋χψµι αζβεστ.
ακτυαλιζαχϕα ινωενταρψζαχϕι ιλο∃χι ναγροµαδζονψχη να τερενιε γµινψ µατερια!⌠ω
βυδοωλανψχη ζαωιεραϕ∋χψχη αζβεστ,

−

Πεστψχψδψ (!ροδκι οχηρονψ ρο!λιν)
Χελ:
Ελιµιναχϕα ζε στρυµιενια οδπαδ⌠ω κοµυναλνψχη οδπαδ⌠ω πο !ροδκαχη
οχηρονψ ρο!λιν
Ζαδανια κρ⌠τκοοκρεσοωε 2008−2011:
−
−

λικωιδαχϕα µογιλνικα ζλοκαλιζοωανεγο ω Πι∋τκοωιε,
οργανιζαχϕα πυνκτ⌠ω οδβιορυ οπακοωα) πο ∃ροδκαχη οχηρονψ ρο∃λιν ω πυνκταχη
ιχη σπρζεδα(ψ οραζ ω Μοβιλνψµ Πυνκχιε Ζβι⌠ρκι Οδπαδ⌠ω Νιεβεζπιεχζνψχη.

Ζαδανια δ!υγοοκρεσοωε 2012−2015:
−

ωσπιερανιε σελεκτψωνεϕ ζβι⌠ρκι οπακοωα) πο ∃ροδκαχη οχηρονψ ρο∃λιν.
Ζυ(ψτψ σπρζ∋τ ελεκτρψχζνψ ι ελεκτρονιχζνψ

Ζυ(ψτψ σπρζ∀τ ελεκτρψχζνψ ι ελεκτρονιχζνψ ζαλιχζανψ ϕεστ δο οδπαδ⌠ω νιεβεζπιεχζνψχη
ζ υωαγι να οβεχνο∃% µεταλι χι∀(κιχη οραζ ηαλογενκ⌠ω ω µατερια!αχη, ζ κτ⌠ρψχη ζοστα!ψ
ωψκονανε υρζ∋δζενια. Σκ!αδνικι τε σ∋ νιεβεζπιεχζνε δλα ζδροωια ι ∃ροδοωισκα.
Προβλεµ οδπαδ⌠ω ελεκτρψχζνψχη ναλε(ψ σζχζεγ⌠!οωο υϕ∋% ω ρεγυλαµινιε υτρζψµανια
χζψστο∃χι ι πορζ∋δκυ. Μιεσζκα)χψ ποωιννι µιε% µο(λιωο∃% οδδανια τψχη οδπαδ⌠ω ω
ραµαχη πλανοωανεγο Μοβιλνεγο Πυνκτυ Ζβι⌠ρκι Οδπαδ⌠ω Νιεβεζπιεχζνψχη λυβ
σεζονοωψχη ζβι⌠ρεκ οδπαδ⌠ω ωιελκογαβαρψτοωψχη. Ναλε(ψ ρ⌠ωνιε( πο!ο(ψ% ναχισκ να
ινφορµοωανιε µιεσζκα)χ⌠ω γµινψ ο νιεβεζπιεχζνψχη ω!α∃χιωο∃χιαχη ζυ(ψτεγο σπρζ∀τυ
ελεκτρψχζνεγο ι ελεκτρονιχζνεγο.
Χελ:
Ζαπεωνιενιε σελεκτψωνεϕ ζβι⌠ρκι οδπαδ⌠ω ελεκτρψχζνψχη ι ελεκτρονιχζνψχη
Ζαδανια κρ⌠τκοοκρεσοωε 2008−2011:
−

οργανιζαχϕα σεζονοωεϕ ζβι⌠ρκι οδπαδ⌠ω ελεκτρψχζνψχη ι ελεκτρονιχζνψχη, νπ.
ρ⌠ωνοχζε∃νιε ζε ζβι⌠ρκ∋ οδπαδ⌠ω ωιελκογαβαρψτοωψχη,
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−

καµπανια ινφορµαχψϕνα δοτψχζ∋χα κονιεχζνο∃χι
οδπαδ⌠ω ελεκτρψχζνψχη ι ελεκτρονιχζνψχη.

σελεκτψωνεγο

ζβιερανια

Ζαδανια δ!υγοοκρεσοωε 2012−2015:
−

κοντψνυαχϕα ι ωσπιερανιε σελεκτψωνεϕ ζβι⌠ρκι οδπαδ⌠ω ελεκτρψχζνψχη ι
ελεκτρονιχζνψχη

4.3 Πρζψϕ∋τψ σψστεµ γοσποδαρκι οδπαδαµι
4.3.1. Οδπαδψ κοµυναλνε
Σψστεµ β∀δζιε οβεϕµοωα! ωσζψστκιε γρυπψ οδπαδ⌠ω ποωσταϕ∋χψχη να τερενιε µιαστα
ι γµινψ Κοωαλεωο Ποµορσκιε, ζαπεωνιαϕ∋χ ϕεδνοχζε∃νιε ζγοδνε ζ πραωεµ οδβι⌠ρ,
τρανσπορτ ι υνιεσζκοδλιωιανιε οδπαδ⌠ω.
Ζοργανιζοωαν∋ ζβι⌠ρκ∋ οδπαδ⌠ω κοµυναλνψχη ζοσταν∋ οβϕ∀χι ωσζψσχψ µιεσζκα)χψ
µιαστα ι γµινψ. Οδπαδψ κοµυναλνε ω χηωιλι οβεχνεϕ ω πρζεωα(αϕ∋χεϕ ωι∀κσζο∃χι σ∋
οδβιερανε ω ποσταχι ζµιεσζανεϕ. Πρζψϕ∀τψ σψστεµ ζακ!αδα οβϕ∀χιε ωσζψστκιχη
µιεσζκα)χ⌠ω µιαστα ι γµινψ ζοργανιζοωαν∋ ζβι⌠ρκ∋ σελεκτψωνιε γροµαδζονψχη
οδπαδ⌠ω κοµυναλνψχη. Ροζω⌠ϕ σελεκτψωνεϕ ζβι⌠ρκι οδπαδ⌠ω β∀δζιε ναστ∀ποωα!
δωυεταποωο. Ω πιερωσζψµ εταπιε ζοστανιε ζωι∀κσζονα λιχζβα τζω. γνιαζδ ζ ποϕεµνικαµι
δο σελεκτψωνεϕ ζβιορκι οδπαδ⌠ω κοµυναλνψχη να τερενιε µιαστα ι γµινψ.
Ω δρυγιµ εταπιε σελεκτψωνα ζβι⌠ρκα οδπαδ⌠ω ζοστανιε ροζσζερζονα ο κολοροωε
ωορκι, ω κτ⌠ρψχη οδπαδψ β∀δ∋ γροµαδζονε σελεκτψωνιε ω γοσποδαρστωαχη δοµοωψχη.
Να τερενιε γοσποδαρστω ϕεδνοροδζιννψχη ϕεστ το ροζωι∋ζανιε εκονοµιχζνιε
υζασαδνιονε, πονιεωα( οβνι(α κοσζτψ φυνκχϕονοωανια σψστεµυ ελιµινυϕ∋χ:
−
κονιεχζνο∃% ινωεστοωανια ω ποϕεµνικι δο σελεκτψωνεϕ ζβι⌠ρκι,
−
κοσζτψ ζακυπυ σπεχϕαλνψχη υρζ∋δζε) δο οπρ⌠(νιανια ι/λυβ τρανσπορτυ
ποϕεµνικ⌠ω,
−
κοσζτψ ζωι∋ζανε ζ κονσερωαχϕ∋ ποϕεµνικ⌠ω.
Στοσοωανε ωορκι φολιοωε µογ∋ µιε% κολορψστψκ∀ ποδοβν∋ δο ποϕεµνικ⌠ω σ!υ(∋χψχη
δο ζβι⌠ρκι ω σ∋σιεδζτωιε. Κορζψστνε ϕεστ, αβψ ωορκι βψ!ψ πρζεζροχζψστε ω χελυ !ατωεϕ
κοντρολι ιχη ζαωαρτο∃χι. Ιστνιεϕε µο(λιωο∃% πρζετρζψµψωανια ωορκ⌠ω να ποσεσϕαχη ω
δοωολνψ σποσ⌠β λυβ ζα ποµοχ∋ σπεχϕαλνψχη ωιεσζακ⌠ω (στοϕακ⌠ω) ζ ποκρψωαµι λυβ βεζ.
Ωορκι να οδπαδψ οργανιχζνε ποωιννψ βψ% ωψκονανε ζ µατερια!⌠ω βιοδεγραδοωαλνψχη.
Ω πρζψσζ!ο∃χι ζοστανιε ωδρο(ονε τακιε ροζωι∋ζανιε ωορκι βιοδεγραδοωαλνε  ϕε∃λι
β∀δζιε το εκονοµιχζνιε υζασαδνιονε.
Ω πρζψϕ∀τψµ ροζωι∋ζανιυ ζαχηοδζι κονιεχζνο∃% ωψσελεκχϕονοωανια ζυ(ψτψχη ωορκ⌠ω
ζ οδπαδ⌠ω ι σκ!αδοωανια ιχη να σκ!αδοωισκυ. Ω χελυ δαλσζεγο οβνι(ενια κοσζτ⌠ω µο(να
στοσοωα% ζβι⌠ρκ∀ µακυλατυρψ ω ποωι∋ζανψχη παχζκαχη, οδβιερανψχη ω οκρε∃λονψχη
τερµιναχη.
Ω πλανοωανψµ σψστεµιε δοχελοωο ζακ!αδα σι∀, (ε οπαδψ κοµυναλνε σ∋ σελεκτψωνιε
γροµαδζονε ω ωορκαχη (ο ποϕεµνο∃χι 70 λυβ 110 δµ3) λυβ ποϕεµνικαχη ζ ωψδζιελενιεµ
ναστ∀πυϕ∋χψχη γρυπ οδπαδ⌠ω:
−
σζκ!ο βια!ε,
−
σζκ!ο κολοροωε,
−
τωορζψωα σζτυχζνε,
−
µακυλατυρα,
−
βαλαστ.
Ω πρζψπαδκυ ωδρο(ενια οπχϕι ζ σελεκτψων∋ ζβι⌠ρκ∋ δο κολοροωψχη ωορκ⌠ω φολιοωψχη,
συροωχε ωτ⌠ρνε β∀δ∋ οδβιερανε ποδοβνιε ϕακ οδπαδψ ζµιεσζανε ραζ ω µιεσι∋χυ.
Πρζψ ζαβυδοωιε ωιελοροδζιννεϕ, ω µιεϕσχαχη σζχζεγ⌠λνιε ρυχηλιωψχη πρζψ σζκο!αχη,
σκλεπαχη, υρζ∀δαχη ποζοσταν∋ ιστνιεϕ∋χε ποϕεµνικι ο ποϕεµνο∃χι 1,1 µ3 δλα κα(δεϕ ζ
σελεκχϕονοωανψχη γρυπ οδπαδ⌠ω. Κα(δε γνιαζδο ποωιννο σκ!αδα% σι∀ ζ κοµπλετυ
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ποϕεµνικ⌠ω: να παπιερ/µακυλατυρ∀, σζκ!ο βια!ε ι κολοροωε, τωορζψωα σζτυχζνε. Ωψϕ∋τκιεµ
β∀δ∋ τυ οδπαδψ οργανιχζνε ι βαλαστ, κτ⌠ρε µογ∋ βψ% ζβιερανε ραζεµ νπ. δο ποϕεµνικ⌠ω
ο ποϕεµνο∃χι 1,1 µ3, κοντενερ⌠ω ΚΠ−7, ποϕεµνικ⌠ω 110 δµ3, 240 δµ3 ω
γοσποδαρστωαχη ϕεδνοροδζιννψχη να τερεναχη ωιεϕσκιχη.
∆οχελοωψ σποσ⌠β σελεκτψωνεγο γροµαδζενια οδπαδ⌠ω β∀δζιε υζαλε(νιονψ οδ
σψστεµυ πρζψϕ∀τεγο ω ραµαχη προϕεκτοωανεγο ΜΚΥΟΚ ω Νιεδ&ωιεδζιυ.
Ωαριαντοωο οδπαδψ κοµυναλνε µογ∋ βψ% σεγρεγοωανε ω ποδζιαλε να φρακχϕε συχηε
ι µοκρε. Ω πρζψπαδκυ ωαριαντυ ζ ποδζια!εµ να οδπαδψ συχηε ι µοκρε στοσυϕε σι∀ δωα
ποϕεµνικι. ∆ο οδπαδ⌠ω µοκρψχη ζαλιχζονε σ∋ οδπαδψ οργανιχζνε, µινεραλνε οραζ βαλαστ,
α δο συχηψχη ποζοστα!ε. Οδπαδψ µοκρε, κτ⌠ρε σζψβκο υλεγαϕ∋ ροζκ!αδοωι σ∋ τρζψµανε ω
κυβλε ι σ∋ οδβιερανε χζ∀∃χιεϕ. Οδπαδψ συχηε − συροωχε ωτ⌠ρνε − ζεβρανε ω ωορκαχη
φολιοωψχη οδβιερανε σ∋ ζ χζ∀στοτλιωο∃χι∋ ραζ να δωα τψγοδνιε λυβ ρζαδζιεϕ. Οδπαδψ τε
ωαριαντοωο µογ∋ βψ% ρ⌠ωνιε( ωψνοσζονε πρζεζ µιεσζκα)χ⌠ω χο κιλκα δνι ι ροζδζιελανε
δο ποϕεµνικ⌠ω υσταωιονψχη ω σ∋σιεδζτωιε.
Ποϕεµνικι δο σελεκτψωνεϕ ζβι⌠ρκι οδπαδ⌠ω ποωιννψ βψ% τεγο σαµεγο ροδζαϕυ να
τερενιε χα!εϕ γµινψ. Ζαπεωνι το ωψκσζτα!χενιε ποζψτψωνψχη πρζψζωψχζαϕε) ω∃ρ⌠δ
µιεσζκα)χ⌠ω οραζ υ!ατωι πραωιδ!οω∋ σεγρεγαχϕ∀ ποπρζεζ ογρανιχζενιε τζω. φα!σζψωψχη
ωρζυτ⌠ω.
Ζαλεχα σι∀ υσταωιανιε ποϕεµνικ⌠ω ω µιεϕσχαχη ωιδοχζνψχη, !ατωο δοστ∀πνψχη, να
ποδ!ο(υ υτωαρδζονψµ ιζολυϕ∋χψµ οδ γρυντυ. Υσψτυοωανιε ποϕεµνικ⌠ω ποωιννο
ζαπεωνι% οχηρον∀ πρζεδ ηα!ασεµ οραζ µο(λιωο∃χι∋ ποωστανια ογνια, α τακ(ε δοζ⌠ρ
ω χελυ κοντρολι στοπνια ζαπε!νιενια ποϕεµνικα.
Ποϕεµνικι ποωιννψ βψ% φυνκχϕοναλνε τζν. βψ% σταβιλνε, !ατωε ω οβσ!υδζε, δοστ∀πνε
δλα λυδζι σταρσζψχη, νιεπε!νοσπραωνψχη οραζ δζιεχι. Εστετψκα ωψκονανια ποϕεµνικ⌠ω
ζαχη∀χα δο κορζψστανια ζ νιχη οραζ ζαποβιεγα ιχη δεωασταχϕι. Να τερενιε γµινψ
ποϕεµνικι λυβ ωορκι φολιοωε ποωιννψ ποσιαδα% υϕεδνολιχονε βαρωψ ω ζαλε(νο∃χι οδ
ροδζαϕυ οδπαδυ δλα κτ⌠ρεγο σ∋ πρζεζναχζονε.
Ζαλεχανα κολορψστψκα ποϕεµνικ⌠ω ω ζαλε(νο∃χι οδ πρζεζναχζενια:
−
νιεβιεσκι  µακυλατυρα,
−
βια!ψ  σζκ!ο βια!ε,
−
ζιελονψ  σζκ!ο ζιελονε ι βρ∋ζοωε,
−
(⌠!τψ  ζ!οµ λυβ τωορζψωα σζτυχζνε,
−
βρ∋ζοωψ  οδπαδψ οργανιχζνε,
−
χζαρνψ  βαλαστ.
Ποϕεµνικι πρζεζναχζονε να µακυλατυρ∀ ποωιννψ βψ% ζαβεζπιεχζονε πρζεδ οπαδαµι
ατµοσφερψχζνψµι οραζ βψ% ζβυδοωανε ζ µατερια!⌠ω νιεπαλνψχη ι νιετοπλιωψχη.
Υσψτυοωανιε ποϕεµνικ⌠ω να µακυλατυρ∀ ποωιννο βψ% ρ⌠ωνιε( ποδψκτοωανε
βεζπιεχζε)στωεµ πο(αροωψµ. Ζαλεχα σι∀ αβψ ποϕαζδψ οδβιεραϕ∋χε µακυλατυρ∀ ποσιαδα!ψ
υρζ∋δζενια ζγνιαταϕ∋χε. Χζ∀στοτλιωο∃% οδβιορυ − ραζ να µιεσι∋χ.
Ποϕεµνικι να σζκ!ο ποπρζεζ σωοϕ∋ κονστρυκχϕ∀ ποωιννψ ζαβεζπιεχζα% ζεβρανε
συροωχε πρζεδ οπαδαµι ατµοσφερψχζνψµι οραζ ζανιεχζψσζχζενιαµι. Ζαλεχα σι∀
στοσοωανιε ποϕεµνικ⌠ω ποσιαδαϕ∋χψχη ιζολαχϕ∀ ακυστψχζν∋ ω χελυ ογρανιχζενια ποζιοµυ
ηα!ασυ ποωσταϕ∋χεγο ποδχζασ ωρζυχανια οδπαδ⌠ω δο ποϕεµνικα, ϕακ ι ϕεγο οπρ⌠(νιανια.
Ζε ωζγλ∀δυ να δυ(ψ κοσζτ ζακυπυ ποϕεµνικ⌠ω ο δ&ωι∀κοχη!οννψχη ∃χιαναχη δο
µινιµαλιζαχϕι ποζιοµυ ηα!ασυ, ναλε(ψ δ∋(ψ% δο τακιεϕ λοκαλιζαχϕι ποϕεµνικ⌠ω, αβψ
ωψκορζψστα% ϕυ( ιστνιεϕ∋χε βαριερψ προπαγαχϕι ηα!ασυ. Χζ∀στοτλιωο∃% οδβιορυ ραζ − να
µιεσι∋χ.
Ποϕεµνικι να τωορζψωα σζτυχζνε ποδοβνιε ϕακ ποϕεµνικι να µακυλατυρ∀ ποωιννψ βψ%
ογνιοοδπορνε, α ιχη λοκαλιζαχϕα ποωιννα υωζγλ∀δνια% βεζπιεχζε)στωο πο(αροωε. Ζε
ωζγλ∀δυ να ζανιεχζψσζχζενιε οργανιχζνε τεϕ γρυπψ οδπαδ⌠ω κονιεχζνα ϕεστ ζωι∀κσζονα
χζ∀στοτλιωο∃% οπρ⌠(νιανια ι δεζψνφεκχϕι ποϕεµνικ⌠ω δλα τεϕ γρυπψ οδπαδ⌠ω. Ωσποµνιανε
ζανιεχζψσζχζενια σ∋ &ρ⌠δ!εµ ποωσταωανια ω⌠δ οδχιεκοωψχη, κτ⌠ρε νιε ποωιννψ
πρζεδοσταωα% σι∀ δο ∃ροδοωισκα. Χζ∀στοτλιωο∃% οβιορυ ραζ να 2−4 τψγοδνιε.
Ποϕεµνικι να οδπαδψ οργανιχζνε ποωιννψ ζαγωαραντοωα% δοβρε ναποωιετρζανιε οραζ
µο(λιωο∃% οδχιεκανια ι ζβιερανια συβστανχϕι π!ψννψχη ω δολνεϕ χζ∀∃χι ποϕεµνικα.
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Ποναδτο ποϕεµνικι να βιοοδπαδψ ποωιννψ βψ% ζαβεζπιεχζονε πρζεδ ωπ!ψωεµ ωαρυνκ⌠ω
ατµοσφερψχζνψχη. Ωζγλ∀δψ σανιταρνε δψκτυϕ∋ χζ∀στοτλιωο∃% οπρ⌠(νιανια τεγο ροδζαϕυ
ποϕεµνικ⌠ω ραζ να 1−2 τψγοδνιε. Να τερεναχη ωιεϕσκιχη ωσκαζανε ϕεστ στοσοωανιε
κοµποστοωανικ⌠ω πρζψδοµοωψχη ϕακο ροζωι∋ζανια ναϕβαρδζιεϕ πο(∋δανεγο, δλα
γοσποδαροωανια οδπαδαµι βιοδεγραδοωαλνψµι.
ϑακο ποϕεµνικι να βαλαστ χζψλι ωσζψστκιε οδπαδψ ρεσζτκοωε ποζοστα!ε πο σεγρεγαχϕι
οδπαδ⌠ω κοµυναλνψχη µογ∋ σ!υ(ψ% τραδψχψϕνε ποϕεµνικι λυβ κοντενερψ. Χζ∀στοτλιωο∃%
οδβιορυ ραζ να 2−4 τψγοδνιε.
Πρζψ ωδρα(ανιυ σψστεµυ µο(ε ποϕαωι% σι∀ προβλεµ φινανσοωανια ζωι∀κσζονψχη
κοσζτ⌠ω τρανσπορτυ ζωι∋ζανψχη ζ οδβιορεµ συροωχ⌠ω ωτ⌠ρνψχη οδ γοσποδαρστω
δοµοωψχη ζ ροζπροσζονεϕ ζαβυδοωψ.
Ποναδτο πρζψναϕµνιεϕ ραζ ω ροκυ, ωιοσν∋ λυβ ϕεσιενι∋, β∀δζιε οργανιζοωανα ζβι⌠ρκα
οδπαδ⌠ω ωιελκογαβαρψτοωψχη ω φορµιε ωψσταωκι πρζεδ ποσεσϕαµι µιεσζκα)χ⌠ω, ω
τερµιναχη οκρε∃λονψχη ωχζε∃νιεϕ πρζεζ γµιν∀.
4.3.2. Οδπαδψ νιεβεζπιεχζνε
Ναλε(ψ δ∋(ψ% δο στοπνιοωεγο ζωι∀κσζανια ασορτψµεντυ ζβιερανψχη σελεκτψωνιε
οδπαδ⌠ω υωζγλ∀δνιαϕ∋χ ρ⌠ωνιε( οδπαδψ νιεβεζπιεχζνε ι µεδψχζνε.
Ζβι⌠ρκα ζυ(ψτψχη βατεριι οδβψωα% σι∀ β∀δζιε ω σζκο!αχη ι πρζεδσζκολαχη,
πρζετερµινοωανε λεκαρστωα β∀δζιε µο(να οδδα% ω απτεκαχη, ο∃ροδκαχη ζδροωια,
πρζψχηοδνιαχη λεκαρσκιχη. Να σταχϕαχη παλιω οδβιερανε β∀δ∋ ζυ(ψτψ ολεϕ πρζεκ!αδνιοωψ ι
σιλνικοωψ, οπακοωανια πο ολεϕαχη. Πρζεπραχοωανε ολεϕε οραζ ζυ(ψτε ακυµυλατορψ β∀δ∋
οδβιερανε ρ⌠ωνιε( µετοδ∋ σκυπυ ι τρανσπορτοωανε δο προδυχεντα. Οδπαδψ
νιεβεζπιεχζνε µογ∋ βψ% βεζπο∃ρεδνιο οδβιερανε ω πλανοωανψµ ΜΚΥΟΚ ω
Νιεδ&ωιεδζιυ.
Οδπαδψ νιεβεζπιεχζνε πρζψϕµοωανε β∀δ∋ οδ µιεσζκα)χ⌠ω βεζπ!ατνιε, νατοµιαστ οδ
πρζεδσι∀βιορχ⌠ω οδπ!ατνιε. Γµινα ποωιννα ωνιε∃% υδζια! οργανιζαχψϕνο−φινανσοωψ
ω οργανιζαχϕ∀ σψστεµυ ζβι⌠ρκι οδπαδ⌠ω νιεβεζπιεχζνψχη. Να τερενιε γµινψ ποωινιεν
ποωστα% Γµιννψ Πυνκτ Ζβι⌠ρκι Οδπαδ⌠ω Νιεβεζπιεχζνψχη. Φυνκχϕε ΓΠΖΟΝ µο(ε
πε!νι% ρ⌠ωνιε( Μοβιλνψ Πυνκτ Ζβιερανια Οδπαδ⌠ω Νιεβεζπιεχζνψχη  σπεχϕαλνψ ποϕαζδ,
κτ⌠ρψ ρεγυλαρνιε χζτερψ ραζψ ω ροκυ λυβ χζ∀∃χιεϕ, ω ωψζναχζονψχη τερµιναχη β∀δζιε
οβϕε(δ(α% τερεν γµινψ. Οδβι⌠ρ οδπαδ⌠ω β∀δζιε οδβψωα! σι∀ σπρζεδ δοµ⌠ω
µιεσζκα)χ⌠ω. Μο(λιωψ ϕεστ ρ⌠ωνιε( ωαριαντ γροµαδζενια οδπαδ⌠ω νιεβεζπιεχζνψχη ω
σπεχϕαλνιε δο τεγο χελυ πρζψστοσοωανψχη ποϕεµνικαχη, οκρεσοωο ωψσταωιανψχη ω
ωψζναχζονψχη µιεϕσχαχη να τερενιε γµινψ. Ροζωι∋ζανιε το ωψµαγα ποδπισανια υµοωψ
ζ φιρµ∋ οφερυϕ∋χ∋ τακιε υσ!υγι λυβ ζαοπατρζενιε ω τακι ποϕαζδ ρεγιοναλνεγο
Μι∀δζψγµιννεγο Κοµπλεκσυ Υνιεσζκοδλιωιανια Οδπαδ⌠ω Κοµυναλνψχη. Τρανσπορτεµ ι
υνιεσζκοδλιωιανιεµ οδπαδ⌠ω νιεβεζπιεχζνψχη ποωιννψ σι∀ ζαϕµοωα% ωψσπεχϕαλιζοωανε
πρζεδσι∀βιορστωα ποσιαδαϕ∋χε στοσοωνε ζεζωολενια.
Οδπαδψ ζαωιεραϕ∋χε αζβεστ ζγοδνιε ζ ΩΠΓΟ β∀δ∋ δεπονοωανε να σπεχϕαλνιε
ζαπλανοωανψχη δλα τεγο χελυ σκ!αδοωισκαχη. ∆οπυσζχζα σι∀ ρ⌠ωνιε( µο(λιωο∃%
σκ!αδοωανια τψχη οδπαδ⌠ω να ωψδζιελονψχη κωατεραχη ιννψχη σκ!αδοωισκ
σπε!νιαϕ∋χψχη οδποωιεδνιε ωψµαγανια πραωνε ι τεχηνιχζνε.
Ζγοδνιε ζ ζα!ο(ενιαµι Προγραµυ υσυωανια αζβεστυ ι ωψροβ⌠ω ζαωιεραϕ∋χψχη αζβεστ
στοσοωανψχη να τερψτοριυµ Πολσκι κοσζτψ υσυνι∀χια τψχη ωψροβ⌠ω ζαωιεραϕ∋χψχη αζβεστ
ποωιννι ω 100% ποκρψ% ω!α∃χιχιελε οβιεκτ⌠ω, ναλε(ψ ϕεδνακ ροζωα(ψ%, µο(λιωο∃%
δοφινανσοωανια τψχη δζια!α) να σζχζεβλυ γµιννψµ.
Οδπαδψ µεδψχζνε τϕ. γ!⌠ωνιε πρζετερµινοωανε λεκι στανοωι∋ ποωα(νε ζαγρο(ενιε
δλα ζδροωια λυδζι οραζ ∃ροδοωισκα. ∆λατεγο γµινα ποωιννα ποδϕ∋% χι∀(αρ οργανιζαχψϕνψ ι
φινανσοωψ στωορζενια σψστεµυ οδβιορυ τεϕ γρυπψ οδπαδ⌠ω. Ναλε(ψ ζακυπι% σπεχϕαλνε
ποϕεµνικι να τεν χελ ι ροζσταωι% ϕε ω απτεκαχη ι ο∃ροδκαχη ζδροωια. Μιεσζκα)χψ γµινψ
πρζψ οκαζϕι ωιζψτψ ω απτεχε χζψ υ λεκαρζα β∀δ∋ µιελι µο(λιωο∃% οδδανια
πρζετερµινοωανψχη λεκ⌠ω. Κοσζτ τρανσπορτυ ι υτψλιζαχϕι τεϕ γρυπψ οδπαδ⌠ω ποωιννα
πονιε∃% γµινα.
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4.3.3. Οδπαδψ γοσποδαρχζε
Ζγοδνιε ζ υσταω∋ ο οδπαδαχη γµιννψ πλαν γοσποδαρκι οδπαδαµι οβεϕµυϕε σωοιµ
ζακρεσεµ ϕεδψνιε οδπαδψ κοµυναλνε. Ναλε(ψ ϕεδνακ ζαζναχζψ%, (ε οδπαδψ
γοσποδαρχζε σ∋ να ογ⌠! ω δυ(εϕ χζ∀∃χι οδζψσκιωανε πρζεζ ωψτω⌠ρχ⌠ω. Ποδµιοτψ
προωαδζ∋χε δζια!αλνο∃% γοσποδαρχζ∋ ζγοδνιε υσταω∋ ο οδπαδαχη µαϕ∋ οβοωι∋ζεκ
προωαδζενια εωιδενχϕι ιλο∃χιοωεϕ ι ϕακο∃χιοωεϕ ζβιερανψχη, ωψτωαρζανψχη,
οδζψσκιωανψχη, τρανσπορτοωανψχη ι υνιεσζκοδλιωιανψχη οδπαδ⌠ω, α τακ(ε σκ!αδανια
ροχζνψχη σπραωοζδα) δο Υρζ∀δυ Μαρσζα!κοωσκιεγο. Ζωρ⌠χι% ναλε(ψ ϕεδνακ υωαγ∀ να
πραωιδ!οω∋ γοσποδαρκ∀ οδπαδαµι βυδοωλανψµι. Ποωιννψ ονε βψ% σελεκτψωνιε
σκ!αδοωανε ϕυ( να πλαχυ βυδοωψ. Ζαλεχανψ ζακρεσ σελεκτψωνεγο γροµαδζενια τψχη
οδπαδ⌠ω το: να γρυζ, δρεωνο, µεταλε, σζκ!ο. Τακ ποσεγρεγοωανε οδπαδψ β∀δ∋ µογ!ψ
ζοστα% οδεβρανε ω πλανοωανψµ ΜΚΥΟΚ ω Νιεδ&ωιεδζιυ.
4.3.4. Χζ∋στοτλιωο!∀ οδβιορυ οδπαδ⌠ω
Ω προϕεκτοωανψµ σψστεµιε χζ∀στοτλιωο∃χι οδβιορυ οδπαδ⌠ω σ∋ ναστ∀πυϕ∋χε:
− Ραζ να µιεσι∋χ  οδπαδψ ζµιεσζανε ζ ζαβυδοωψ ϕεδνοροδζιννεϕ,
− ∆ωα ραζψ ω µιεσι∋χυ  οδπαδψ ζµιεσζανε ζ ζαβυδοωψ ωιελοροδζιννεϕ,
− Ραζ να µιεσι∋χ  σελεκτψωνιε ζεβρανε σζκ!ο, µακυλατυρα, τωορζψωα σζτυχζνε
(ζαβυδοωα ϕεδνοροδζιννα), οδπαδψ νιεβεζπιεχζνε ι µεδψχζνε,
− Ραζ να δωα τψγοδνιε − οδπαδψ οργανιχζνε οραζ βαλαστ ζ ζαβυδοωψ
ϕεδνοροδζιννεϕ,
− ∆ωα ραζψ δο ροκυ  οδπαδψ ωιελκογαβαρψτοωε − ωψσταωκα,
− Χζτερψ ραζψ δο ροκυ  οδπαδψ νιεβεζπιεχζνε οδβιερανε πρζεζ Μοβιλνψ Πυνκτ
Ζβι⌠ρκι Οδπαδ⌠ω Νιεβεζπιεχζνψχη,
Χα!ψ ροκ  οδπαδψ βυδοωλανε, νιεβεζπιεχζνε, ωιελκογαβαρψτοωε δοσταρχζανε
βεζπο∃ρεδνιο δο πυνκτυ σελεκτψωνεϕ ζβι⌠ρκι οδπαδ⌠ω, ΜΚΥΟΚ ω Νιεδ&ωιεδζιυ.
Ω κα(δψµ γοσποδαρστωιε δοµοωψµ οβϕ∀τψµ σελεκτψων∋ ζβι⌠ρκ∋ ποωινιεν ζναλε&%
σι∀ ηαρµονογραµ οδβιορυ ποσζχζεγ⌠λνψχη γρυπ οδπαδ⌠ω ωραζ ζ ινφορµαχϕ∋ να τεµατ
ζασαδ φυνκχϕονοωανια ι οργανιζαχϕι σψστεµυ γοσποδαρκι οδπαδαµι. Καλενδαρζ τεν µο(ε
βψ% δοσταρχζανψ ωραζ ζ ωορκαµι, λυβ πρζεζ σο!τψσ⌠ω, λυβ πρζψ υδζιαλε χζ!ονκ⌠ω
Οχηοτνιχζεϕ Στρα(ψ Πο(αρνεϕ ι ιννψχη οργανιζαχϕι δζια!αϕ∋χψχη να τερενιε γµινψ.
4.3.5. Σταωκι οπ∃ατ
Ζρ⌠(νιχοωανιε σταωεκ οπ!ατ ζα ωψω⌠ζ σεγρεγοωανψχη ι νιεσεγρεγοωανψχη οδπαδ⌠ω
στανοωι σιλνψ βοδζιεχ ζαχη∀χαϕ∋χψ δο σελεκτψωνεϕ ζβι⌠ρκι. ∆λατεγο τε( πρζψναϕµνιεϕ ω
ποχζ∋τκοωεϕ φαζιε ωδρα(ανια σψστεµυ σεγρεγαχϕι υ &ρ⌠δ!α κοσζτψ ζωι∋ζανε ζ
σελεκτψων∋ ζβι⌠ρκ∋ οδπαδ⌠ω ποωιννα πονοσι% γµινα λυβ φιρµα οδβιεραϕ∋χα οδπαδψ. Ω
π⌠&νιεϕσζψµ οκρεσιε ναλε(ψ δ∋(ψ% δο πρζερζυχανια κοσζτ⌠ω υνιεσζκοδλιωιανια οδπαδ⌠ω
να ιχη ωψτω⌠ρχ∀ ϕεδνακ ζ ζαχηοωανιεµ ζρ⌠(νιχοωανια σταωεκ οπ!ατ τακ αβψ ζαχη∀χα% δο
ζβι⌠ρκι σελεκτψωνεϕ.
4.3.6. Ζαποτρζεβοωανιε να νοωε ινσταλαχϕε οδζψσκυ ι υνιεσζκοδλιωιανια
οδπαδ⌠ω
Ζγοδνιε ζ ΚΠΓΟ 2010 ποδσταω∋ γοσποδαρκι οδπαδαµι ποωιννψ στα% σι∀ ζακ!αδψ
ζαγοσποδαροωανια οδπαδ⌠ω ο πρζεπυστοωο∃χι ωψσταρχζαϕ∋χεϕ δο πρζψϕµοωανια
ι πρζετωαρζανια οδπαδ⌠ω ζ οβσζαρυ ζαµιεσζκα!εγο µινιµυµ πρζεζ 150 τψσ.
µιεσζκα)χ⌠ω.
Ω Ποωιατοωψµ πλανιε γοσποδαρκι οδπαδαµι προπονυϕε σι∀, αβψ γµινψ ποωιατυ
γολυβσκο  δοβρζψ)σκιεγο ωχηοδζι!ψ ω σκ!αδ Μι∀δζψγµιννψχη Κοµπλεκσ⌠ω
Υνιεσζκοδλιωιανια Οπαδ⌠ω Κοµυναλνψχη ωσκαζανψχη ω ωοϕεω⌠δζκιµ πλανιε γοσποδαρκι
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οδπαδαµι, µαϕ∋χψχη να χελυ προωαδζενιε ραχϕοναλνεϕ, κοµπλεκσοωεϕ γοσποδαρκι
οδπαδαµι, οπαρτεϕ ο ροζωι∋ζανια µι∀δζψγµιννε.
Οβσζαρ µιαστα ι γµινψ οβεϕµυϕε πλανοωανψ Μι∀δζψγµιννψ Κοµπλεκσ
Υνιεσζκοδλιωιανια Οδπαδ⌠ω Κοµυναλνψχη οπαρτψ ο σκ!αδοωισκο οδπαδ⌠ω ω
Νιεδ&ωιεδζιυ. Ω σκ!αδ τεγο κοµπλεκσυ ποζα µιαστεµ ι γµιν∋ Κοωαλεωο Ποµορσκιε
ωχηοδζ∋: µιαστο Γολυβ  ∆οβρζψ), γµινα Γολυβ  ∆οβρζψ) ι γµινα Χιεχηοχιν, !∋χζνιε
οκ. 37690 οσ⌠β.
Ελεµεντψ µι∀δζψγµιννεγο κοµπλεκσυ υνιεσζκοδλιωιανια οδπαδ⌠ω κοµυναλνψχη
ποωιννψ στανοωι%:
− ζακ!αδ σεγρεγαχϕι οδπαδ⌠ω,
− κοµποστοωνια βιοοδπαδ⌠ω,
− σκ!αδοωισκο βαλαστυ,
− υρζ∋δζενια δο πρεχψζψϕνεγο οκρε∃λανια ιλο∃χι πρζψϕµοωανψχη οδπαδ⌠ω,
− υρζ∋δζενια υµο(λιωιαϕ∋χε ωψσεγρεγοωανιε ζε στρυµιενια οδπαδ⌠ω συροωχ⌠ω
δο ποωτ⌠ρνεγο πρζεροβυ,
− υρζ∋δζενια δο ζµνιεϕσζανια οβϕ∀το∃χι µασψ οδπαδ⌠ω οραζ βεζπιεχζνε µιεϕσχε
δο σκ!αδοωανια ποζοστα!εϕ χζ∀∃χι οδπαδ⌠ω.
ΜΚΥΟΚ ποωιννψ ζαπεωνι% χο ναϕµνιεϕ ναστ∀πυϕ∋χψ ζακρεσ υσ!υγ:
− µεχηανιχζνο  βιολογιχζνε λυβ τερµιχζνε πρζεκσζτα!χανιε ζµιεσζανψχη
οδπαδ⌠ω κοµυναλνψχη ι ποζοστα!ο∃χι ζ σορτοωνι,
− σκ!αδοωανιε πρζετωορζονψχη ζµιεσζανψχη οδπαδ⌠ω κοµυναλνψχη,
− κοµποστοωανιε οδπαδ⌠ω ζιελονψχη,
− σορτοωανιε ποσζχζεγ⌠λνψχη φρακχϕι οδπαδ⌠ω κοµυναλνψχη ζβιερανψχη
σελεκτψωνιε (οπχϕοναλνιε),
− ζακ!αδ δεµοντα(υ οδπαδ⌠ω ωιελκογαβαρψτοωψχη ( οπχϕοναλνιε),
− ζακ!αδ πρζετωαρζανια ζυ(ψτεγο σπρζ∀τυ ελεκτρψχζνεγο ι ελεκτρονιχζνεγο
(οπχϕοναλνψ).
4.3.7. Σχηεµατ ιδεοωψ προϕεκτοωανεγο σψστεµυ γοσποδαρκι οδπαδαµι
Να σχηεµαχιε πρζεδσταωιονο πρζεπ!ψω ποσζχζεγ⌠λνψχη στρυµιενι οδπαδ⌠ω.
Ζαστοσοωανα κολορψστψκα οδζωιερχιεδλα ζβι⌠ρκ∀, τρανσπορτ ι υνιεσζκοδλιωιανιε οδπαδ⌠ω:
− πρζεζροχζψστψ βλοκ − οζναχζα ζβιερανε στρυµιενιε οδπαδ⌠ω,
− ϕασνοσζαρψ βλοκ  πρζεδσταωια τρανσπορτ οδπαδ⌠ω,
− χζαρνψ βλοκ  πρζεδσταωια σποσ⌠β ζαγοσποδαροωανια οδπαδ⌠ω,
− χζαρνα στρζα!κα − οζναχζα οδβι⌠ρ οδπαδ⌠ω βεζπ!ατνψ λυβ πο νι(σζεϕ χενιε,
− στρζα!κα ζ πογρυβιονψµ κοντυρεµ  οζναχζα οδπ!ατνψ οδβι⌠ρ οδπαδ⌠ω,
− στρζα!κα ζ ποδω⌠ϕνψµ κοντυρεµ  οζναχζα πρζεπ!ψω οδπαδ⌠ω ζ φιρµ
τρανσπορτοωψχη,
− στρζα!κα ζ ποϕεδψνχζψµ κοντυρεµ  πρζεπ!ψω οδπαδ⌠ω ζ πλανοωανεγο
Μι∀δζψγµιννεγο Κοµπλεκσυ Υνιεσζκοδλιωιανια Οδπαδ⌠ω, Μοβιλνεγο Πυνκτυ
Ζβι⌠ρκι Οδπαδ⌠ω Νιεβεζπιεχζνψχη.
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5. ΖΑ∆ΑΝΙΑ ΣΤΡΑΤΕΓΙΧΖΝΕ ΟΒΕϑΜΥϑ%ΧΕ ΟΚΡΕΣ ΧΟ
ΝΑϑΜΝΙΕϑ 8 ΛΑΤ
5.1. Ζαδανια ι δζια∃ανια ζµιερζαϕ%χε δο ζαποβιεγανια ποωσταωανιυ οδπαδ⌠ω,
ογρανιχζενια ιλο!χι οδπαδ⌠ω ι ιχη νεγατψωνεγο οδδζια∃ψωανια να !ροδοωισκο
1. Ωσπ⌠!πραχα ζ πρζεδσι∀βιορστωαµι κοµυναλνψµι, Μι∀δζψγµιννψµ Κοµπλεκσεµ
Υνιεσζκοδλιωιανια Οδπαδ⌠ω ι σζκο!αµι ω ζακρεσιε οργανιζαχϕι ακχϕι
εδυκαχψϕνψχη δοτψχζ∋χψχη γοσποδαροωανια οδπαδαµι κοµυναλνψµι,
2. Οργανιζαχϕα ακχϕι εδυκαχψϕνο−ινφορµαχψϕνεϕ σκιεροωανεϕ δο οσ⌠β δοροσ!ψχη ζ
ζακρεσυ γοσποδαρκι οδπαδαµι κοµυναλνψµι, σζχζεγ⌠λνιε ζβι⌠ρκι οδπαδ⌠ω νπ.
χψκλ ωψκ!αδ⌠ω, ροζποωσζεχηνιανιε φολδερ⌠ω ινφορµαχψϕνψχη,
3. ∆οσκοναλενιε ζαωοδοωε καδρψ ϕεδνοστεκ σαµορζ∋δοωψχη ζαϕµυϕ∋χεϕ σι∀
γοσποδαρκ∋ οδπαδαµι κοµυναλνψµι,
4. Υϕµοωανιε
κρψτερι⌠ω
πραωιδ!οωεγο
ζαγοσποδαροωψωανια
οδπαδ⌠ω
ποωσταϕ∋χψχη ω ζωι∋ζκυ ζ ρεαλιζαχϕ∋ ζαδα) φινανσοωανψχη ζε ∃ροδκ⌠ω
πυβλιχζνψχη.
Ωαρυνκιεµ ρεαλιζαχϕι πλανυ γοσποδαρκι οδπαδαµι δλα µιαστα ι γµινψ Κοωαλεωο
Ποµορσκιε ϕεστ σπο!εχζνα ακχεπταχϕα ζαπροπονοωανψχη ροζωι∋ζα) ω ζακρεσιε
γοσποδαρκι οδπαδαµι, ω τψµ ζαρ⌠ωνο δλα ωδρα(ανια ροζωι∋ζα) σψστεµοωψχη, ϕακ ι δλα
λοκαλιζαχϕι ποσζχζεγ⌠λνψχη οβιεκτ⌠ω σ!υ(∋χψχη τεϕ γοσποδαρχε. Νιεζβ∀δνε σ∋ ζατεµ
ωχζεσνε δψσκυσϕε ω οργαναχη σαµορζ∋δοωψχη, πυβλικαχϕε ω λοκαλνψχη µεδιαχη ,
βεζπο∃ρεδνιε σποτκανια ι κονσυλταχϕε ζε σπο!εχζνο∃χι∋ γµινψ. Νιε βεζ ζναχζενια ϕεστ
οτωαρτο∃% ω!αδζ σαµορζ∋δοωψχη να σπο!εχζνε συγεστιε, κτ⌠ρε µογ∋ µιε% δεχψδυϕ∋χε
ζναχζενιε ω ποωοδζενιυ ποσζχζεγ⌠λνψχη πρζεδσι∀ωζι∀%.
Ωδρο(ενιε πλανυ β∀δζιε σι∀ ωι∋ζα!ο ζε ζµιαν∋ µενταλνο∃χι ι ναωψκ⌠ω
µιεσζκα)χ⌠ω γµινψ ω σφερζε κονσυµπχϕι ι ποστ∀ποωανια ζ οδπαδαµι, χο µο(να
οσι∋γν∋% ϕεδψνιε ποπρζεζ στα!ε ποδνοσζενιε ∃ωιαδοµο∃χι εκολογιχζνεϕ. Νιεζβ∀δνε ϕεστ
ωι∀χ στα!ε προωαδζενιε ακχϕι ινφορµαχψϕνο−εδυκαχψϕνεϕ δοτψχζ∋χεϕ γενεραλνεϕ ωιεδζψ ο
οχηρονιε ∃ροδοωισκα ω σκαλι κραϕυ ι ρεγιονυ, σπεχψφιχζνψχη προβλεµ⌠ω ζρ⌠ωνοωα(ονεγο
ροζωοϕυ γµινψ, α πρζεδε ωσζψστκιµ νασταωιονεϕ να προβλεµ πρζεχιωδζια!ανια ι
µινιµαλιζαχϕι ωψτωαρζανψχη οδπαδ⌠ω. Εδυκαχϕα ποωιννα βψ% σκιεροωανα δο ωσζψστκιχη
γρυπ ωιεκοωψχη ι σπο!εχζνψχη γµινψ οραζ οδβψωα% σι∀ να ωιελυ π!ασζχζψζναχη:
− εδυκαχϕα δζιεχι ι µ!οδζιε(ψ (ζαϕ∀χια σζκολνε, κονκυρσψ),
− εδυκαχϕα δοροσ!ψχη (σζκολενια, κονσυλταχϕε σπο!εχζνε, πυνκτψ ινφορµαχψϕνε),
− εδυκαχϕα ω!αδζ σαµορζ∋δοωψχη ι καδρψ τεχηνιχζνεϕ οδποωιεδζιαλνεϕ ζα
ρεαλιζαχϕ∀ πλανυ (σζκολενια).
Ποδχζασ προωαδζονεϕ ακχϕι µο(να κορζψστα% ζ ωιελυ φορµ πρζεκαζυ τϕ. µατερια!ψ
δρυκοωανε, αυδιοωιζυαλνε, ιµπρεζψ προµοχψϕνε. Πο(∋δανψµ δζια!ανιεµ β∀δζιε ρ⌠ωνιε(
ζαανγα(οωανιε ω νι∋ πλαχ⌠ωεκ ο∃ωιατοωψχη, κτ⌠ρε ποσιαδαϕ∋ οδποωιεδνιε
πρζψγοτοωανιε ω τψµ ζακρεσιε ι σκυπιαϕ∋ ωοκ⌠! σιεβιε σπο!εχζνο∃% λοκαλν∋. Ω ακχϕ∀
ναλε(ψ ρ⌠ωνιε( ω!∋χζψ% ποζαρζ∋δοωε οργανιζαχϕε εκολογιχζνε προωαδζ∋χε νασταωιον∋
να προµοωανιε οχηρονψ ∃ροδοωισκα δζια!αλνο∃% εδυκαχψϕν∋, ινφορµαχψϕν∋ λυβ
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κονσυλτανχκ∋, α τακ(ε οργανιζαχϕε ωσπ⌠!δζια!αϕ∋χε ω κοντρολι ι εγζεκωοωανιυ ωψµαγα)
οχηρονψ ∃ροδοωισκα οραζ υποωσζεχηνιαϕ∋χε σψστεµ ζαρζ∋δζανια ∃ροδοωισκοωεγο.
Ναδρζ∀δνψµ δζια!ανιεµ ω ραµαχη υδοσκοναλανια σψστεµυ γοσποδαρκι οδπαδαµι ϕεστ
ποδνοσζενιε ∃ωιαδοµο∃χι µιεσζκα)χ⌠ω ντ. οδδζια!ψωανια οδπαδ⌠ω να ζδροωιε λυδζι,
σταν ∃ροδοωισκα νατυραλνεγο, κοσζτ⌠ω υτψλιζαχϕι οδπαδ⌠ω, µινιµαλιζαχϕι ποωσταωανια
οδπαδ⌠ω, πραωιδ!οωεϕ γοσποδαρκι οδπαδαµι. Σζχζεγ⌠λνψ ναχισκ ναλε(ψ πο!ο(ψ% να
εδυκαχϕ∀ δοτψχζ∋χ∋ οδπαδ⌠ω νιεβεζπιεχζνψχη ποωσταϕ∋χψχη ω ωιεϕσκιχη
γοσποδαρστωαχη. Νιεζβ∀δνε ϕεστ πρζψγοτοωανιε ακχϕι ινφορµαχψϕνο−εδυκαχψϕνεϕ να τεµατ
σζκοδλιωο∃χι ι οβχηοδζενια σι∀ ζ οδπαδαµι ζαωιεραϕ∋χψµι αζβεστ, ζυ(ψτψµι ολεϕαµι ι
σµαραµι (ω τψµ ζαωιεραϕ∋χψµι ΠΧΒ), βατεριαµι ι ακυµυλατοραµι.
Υρζ∋δ Μιαστα ι Γµινψ µο(ε ωδρο(ψ% ω αδµινιστροωανψχη πρζεζ σιεβιε βυδψνκαχη
προγραµ Ζιελονε Βιυρο πολεγαϕ∋χψ µι∀δζψ ιννψµι να υσταωιενιυ ω βιυραχη οσοβνψχη
ποϕεµνικ⌠ω να ζυ(ψτψ παπιερ οραζ ζβιερανιυ ζυ(ψτψχη τονερ⌠ω δο δρυκαρεκ. Στανοωι!οβψ
το δοβρψ πρζψκ!αδ οραζ ζαχη∀τ∀ δλα ποδµιοτ⌠ω γοσποδαρχζψχη ζ τερενυ µιαστα ι γµινψ δο
ποδ∋(ανια ω ποδοβνψµ κιερυνκυ.
5.2. Ζαδανια ι δζια∃ανια ωσποµαγαϕ%χε πραωιδ∃οωε ποστ∋ποωανιε ζ οδπαδαµι ω
ζακρεσιε ζβιερανια, τρανσπορτυ, οδζψσκυ ι υνιεσζκοδλιωιανια οδπαδ⌠ω
1. Κοντρολα στανυ ζαωιερανια υµ⌠ω πρζεζ ω!α∃χιχιελι νιερυχηοµο∃χι ζ ποδµιοταµι
∃ωιαδχζ∋χψµι υσ!υγι οδβιορυ οδπαδ⌠ω κοµυναλνψχη ι οκρεσοωε µονιτοροωανιε
ρζεχζψωιστεγο ωσκα&νικα ζβιερανια οδπαδ⌠ω,
2. Κοντρολα σπε!νιενια πρζεζ ποδµιοτψ ∃ωιαδχζ∋χε υσ!υγι ω ζακρεσιε ζβιερανια
οδπαδ⌠ω ωψµαγα) υσταλονψχη ω ωψδανψχη ζεζωολενιαχη οραζ κοντρολα
ιλο∃χιοωεϕ εωιδενχϕι ζβιερανψχη οδπαδ⌠ω,
3. Οργανιζαχϕα µι∀δζψγµιννεγο σψστεµυ σελεκτψωνεϕ ζβι⌠ρκι οδπαδ⌠ω
νιεβεζπιεχζνψχη ζε στρυµιενια κοµυναλνεγο ω οπαρχιυ ο:
− φυνκχϕονυϕ∋χε πλαχ⌠ωκι ηανδλοωε, απτεκι, ζακ!αδψ σερωισοωε, πυνκτψ
ζβιερανια ποσζχζεγ⌠λνψχη ροδζαϕ⌠ω οδπαδ⌠ω νιεβεζπιεχζνψχη,
− σταχϕοναρνε λυβ µοβιλνψ πυνκτ ζβιερανια,
− ρεγυλαρνε οδβιερανιε οδπαδ⌠ω νιεβεζπιεχζνψχη, πρζεζ ποδµιοτψ
προωαδζ∋χε δζια!αλνο∃% ω ζακρεσιε οδβιερανια οδπαδ⌠ω κοµυναλνψχη,
4. Ζακυπ υρζ∋δζε) σ!υ(∋χψχη δο ζβι⌠ρκι οδπαδ⌠ω κοµυναλνψχη,
5. Ωερψφικαχϕα ωψδανψχη πρζεζ γµιν∀ ζεζωολε) να οδβι⌠ρ οδπαδ⌠ω κοµυναλνψχη
ω χελυ ωπροωαδζενια οβοωι∋ζκυ προωαδζενια πρζεζ πρζεδσι∀βιορστωα
σελεκτψωνεϕ ζβι⌠ρκι οδπαδ⌠ω κοµυναλνψχη − ∀οπακοωανιοωψχη συροωχ⌠ω
ωτ⌠ρνψχη∀ ω σψστεµιε υωαρυνκοωανψµ τεχηνολογιχζνιε πρζεζ πρζψναλε(νο∃% δο
ΜΚΥΟΚ, τακ αβψ µο(λιωε βψ!ο ωψδζιελενιε ναστ∀πυϕ∋χψχη φρακχϕι οδπαδ⌠ω:
παπιερ ι τεκτυρα, οδπαδψ οπακοωανιοωε ζε σζκ!α ω ποδζιαλε να σζκ!ο βεζβαρωνε
ι κολοροωε, τωορζψωα σζτυχζνε
6. Ωσπιερανιε ΜΚΥΟΚ ω ροζβυδοωιε ζακρεσυ ∃ωιαδχζονψχη υσ!υγ οδζψσκυ ι
υνιεσζκοδλιωιανια οδπαδ⌠ω
7. Ρεωιζϕα ωψδανψχη ζεζωολε) ω ζακρεσιε οδβιορυ οδπαδ⌠ω κοµυναλνψχη οδ
ω!α∃χιχιελι νιερυχηοµο∃χι ω χελυ ωσκαζανια µιεϕσχ οδζψσκυ ι υνιεσζκοδλιωιανια
οδπαδ⌠ω κοµυναλνψχη
8. Βιε(∋χα λικωιδαχϕα µιεϕσχ νιελεγαλνεγο σκ!αδοωανια οδπαδ⌠ω,
Ζ αναλιζψ δοτψχηχζασ προωαδζονεϕ γοσποδαρκι οδπαδαµι να τερενιε µιαστα ι γµινψ
Κοωαλεωο Ποµορσκιε ωψνικα, (ε σψστεµ γοσποδαρκι οδπαδαµι ωψµαγα δαλσζεγο
δοσκοναλενια.
Ω χι∋γυ ναϕβλι(σζψχη 4 λατ ναλε(ψ οβϕ∋% ζοργανιζοωαν∋ ζβι⌠ρκ∋ οδπαδ⌠ω
κοµυναλνψχη ωσζψστκιχη µιεσζκα)χ⌠ω γµινψ πρζψ ϕεδνοχζεσνψµ στοπνιοωψµ
ωπροωαδζανιυ ζβι⌠ρκι σελεκτψωνεϕ υ &ρ⌠δ!α.
Ω σκ!αδ κα(δεγο σψστεµυ γοσποδαρκι οδπαδαµι ωχηοδζ∋ πρζεδε ωσζψστκιµ
ναστ∀πυϕ∋χε ελεµεντψ:
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−
−

ποζψσκανιε οδπαδ⌠ω, χζψλι σποσ⌠β ιχη γροµαδζενια;
τρανσπορτ, χζψλι σψστεµ οδβιορυ ι δοσταρχζενια οδπαδ⌠ω ω οκρε∃λονε ω σψστεµιε
µιεϕσχε;
− υ(ψτκοωε πρζετωαρζανιε, χζψλι γοσποδαρχζε ωψκορζψστανιε οδπαδ⌠ω −
τεχηνολογιε ι υρζ∋δζενια ωχηοδζ∋χε ω σκ!αδ σψστεµυ πρζετωαρζανια
ι υνιεσζκοδλιωιανια οδπαδ⌠ω;
− οστατεχζνε υνιεσζκοδλιωιανιε ποζοστα!ο∃χι να σκ!αδοωισκυ.
Πο(∋δαν∋ στρυκτυρ∋ σψστεµυ ζ πυνκτυ ωιδζενια γµινψ ϕεστ πρζεκαζανιε
οδποωιεδζιαλνο∃χι ζα ζβι⌠ρκ∀, τρανσπορτ ι υνιεσζκοδλιωιανιε οδπαδ⌠ω ωψσπεχϕαλιζοωανψµ
πρζεδσι∀βιορστωοµ ποσιαδαϕ∋χψµ στοσοωνε ζεζωολενιε. Υδζια! γµινψ ω τακιµ σψστεµιε
ογρανιχζα σι∀ ω⌠ωχζασ δο σπραωοωανια κοντρολι ναδ πραωιδ!οωο∃χι∋ ϕεγο
φυνκχϕονοωανια ι πρζεστρζεγανια πρζεζ ποσζχζεγ⌠λνε ογνιωα ωπροωαδζανψχη
ογρανιχζε) ι ωψµαγα) ω πρζεπισαχη πραωα λοκαλνεγο οραζ ω ωψδαωανψχη
ζεζωολενιαχη.
Υδζια! βυδ(ετυ γµινψ ω φινανσοωανιυ γοσποδαρκι οδπαδαµι ποωινιεν ζοστα%
ογρανιχζονψ δο νιεζβ∀δνεγο µινιµυµ. Ναλε(ψ δ∋(ψ% δο σψτυαχϕι, γδψ κοσζτ ζβι⌠ρκι
ι υνιεσζκοδλιωιανια οδπαδ⌠ω πονοσι ωψτωαρζαϕ∋χψ. ϑεστ το µο(λιωε ω πρζψπαδκυ, γδψ
ω χενιε ωψωοζυ ποϕεµνικα ϕεστ ζαωαρτψ κοσζτ ωψωοζυ ι υνιεσζκοδλιωιανια οδπαδ⌠ω, ϕακ
ρ⌠ωνιε( κοσζτ ζακυπυ ποϕεµνικα. Ιδεαλνα σψτυαχϕα ωψστ∀πυϕε ω πρζψπαδκυ, γδψ
πρζεδσι∀βιορχα ζαϕµυϕ∋χψ σι∀ ζβι⌠ρκα οδπαδ⌠ω ποδπισυϕ∋χ υµοω∀ ζ ωψτω⌠ρχ∋ οδπαδ⌠ω
δοσταρχζα ποϕεµνικ να οδπαδψ, α χενα ωψωοζυ οδπαδ⌠ω ζαωιερα αµορτψζαχϕ∀
ποϕεµνικα, κοσζτ τρανσπορτυ ι υνιεσζκοδλιωιενια οδπαδ⌠ω. Ω χελυ οβνι(ενια κοσζτ⌠ω
ζωι∋ζανψχη ζ ζακυπεµ ποϕεµνικ⌠ω ι σπεχϕαλιστψχζνεγο σπρζ∀τυ τρανσπορτοωεγο να
τερεναχη ζαβυδοωψ ροζπροσζονεϕ µο(να στοσοωα% ρ⌠ωνιε( κολοροωε ωορκι φολιοωε.
Ωορκι µογ∋ σ!υ(ψ% δο σελεκτψωνεϕ ζβι⌠ρκι ωσζψστκιχη λυβ τψλκο ωψβρανψχη στρυµιενι
οδπαδ⌠ω. Τακιε ροζωι∋ζανιε πρζψ οβνι(ονψχη κοσζταχη ποζωαλα να ζαστοσοωανιε
ζασαδψ ζανιεχζψσζχζαϕ∋χψ π!αχι οραζ υζψσκανιε νιεζβ∀δνψχη λιµιτ⌠ω οδζψσκυ
συροωχ⌠ω ωτ⌠ρνψχη.
Να τερεναχη ωιεϕσκιχη µο(ε το ϕεδνακ στανοωι% νιεκιεδψ προβλεµ, γδψ( πρζψ δυ(ψµ
ροζπροσζενιυ ζαβυδοωψ σψστεµ ζβι⌠ρκι ι τρανσπορτυ οδπαδ⌠ω κοµυναλνψχη ϕεστ µα!ο
εφεκτψωνψ ι νιερεντοωνψ. Ω τακιχη πρζψπαδκαχη γµινα µο(ε δοτοωα% οβι⌠ρ οδπαδ⌠ω
ζ τψχη τερεν⌠ω λυβ οργανιζοωα% ω!ασνψ τρανσπορτ ζεβρανψχη ταµ οδπαδ⌠ω δο µιεϕσχα
πρζε!αδυνκυ ι οδβιορυ πρζεζ ωψσπεχϕαλιζοωαν∋ φιρµ∀.
Ποδσταω∋ φυνκχϕονοωανια χα!εγο σψστεµυ γοσποδαρκι οδπαδαµι σ∋ οδποωιεδνιε
ροζωι∋ζανια λεγισλαχψϕνε να ποζιοµιε λοκαλνψµ. Ω τψµ χελυ µο(να δοπρεχψζοωα%
πρζψϕ∀τ∋ πρζεζ Ραδ∀ Μιαστα υχηωα!∀ ω ζακρεσιε υτρζψµανια χζψστο∃χι ι πορζ∋δκυ (να
ποδσταωιε αρτ. 4. Υσταωψ ζ δνια 13 ωρζε∃νια 1996 ρ. ο υτρζψµανιυ χζψστο∃χι ι πορζ∋δκυ ω
γµιναχη). Ζακρεσ δοπρεχψζοωανια υχηωα!ψ ζαλε(νψ ϕεστ πρζψϕ∀τεγο ωαριαντυ
προωαδζενια γοσποδαρκι οδπαδαµι. Γµινα ποωιννα ρ⌠ωνιε( δοκ!αδνιε οκρε∃λα% ω
ωψδαωανψχη πρζεδσι∀βιορστωοµ ζεζωολενιαχη να οδβιερανιε οδπαδ⌠ω κοµυναλνψχη
µιεϕσχα οδζψσκυ λυβ υνιεσζκοδλιωιενια οδπαδ⌠ω κοµυναλνψχη. Μα το ιστοτνε ζναχζενιε
ω πλανοωανιυ χα!εγο σψστεµυ γοσποδαρκι οδπαδαµι ω γµινιε.
Ω σπο!εχζε)στωιε λοκαλνψµ ναλε(ψ ωψκσζτα!χι% ναωψκι σεγρεγοωανια οδπαδ⌠ω ι
σελεκτψωνεγο γροµαδζενια ιχη ω ποϕεµνικαχη υµιεσζχζονψχη ω σ∋σιεδζτωιε. Μαϕ∋χ να
υωαδζε ωζγλ∀δψ ∃ροδοωισκα οραζ υωαρυνκοωανια ζαωαρτε ω πλαναχη ωψ(σζεγο
σζχζεβλα δ∋(ψ% ναλε(ψ δο στοπνιοωεγο ωπροωαδζανια σψστεµυ σελεκτψωνεϕ ζβι⌠ρκι
οδπαδ⌠ω κοµυναλνψχη υ &ρ⌠δ!α ι οβϕ∀χια νιµ ωσζψστκιχη µιεσζκα)χ⌠ω γµινψ. Σψστεµ
σεγρεγαχϕι υ &ρ⌠δ!α ποζωαλα να ζωι∀κσζενιε µασψ ζβιερανψχη οδπαδ⌠ω, ζωι∀κσζενιε
χζψστο∃χι ζβιερανψχη συροωχ⌠ω ωτ⌠ρνψχη, ζµνιεϕσζενιε ιλο∃χι ωψτωαρζανψχη οδπαδ⌠ω. Ω
προϕεκτοωανψµ σψστεµιε ζακ!αδα σι∀, (ε ωσζψστκιε γοσποδαρστωα δοµοωε ζοσταν∋
οβϕ∀τε ζοργανιζοωαν∋ ζβι⌠ρκ∋ οδπαδ⌠ω.
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5.3. ∆ζια∃ανια ζµιερζαϕ%χε δο ρεδυκχϕι ιλο!χι οδπαδ⌠ω κοµυναλνψχη υλεγαϕ%χψχη
βιοδεγραδαχϕι, κιεροωανψχη να σκ∃αδοωισκα οδπαδ⌠ω
Να τερεναχη ωιεϕσκιχη ζαλεχα σι∀ προπαγοωανιε κοµποστοωνι πρζψδοµοωψχη.
Ποζωολι το να ζµνιεϕσζενιε ιλο∃χι οδπαδ⌠ω τραφιαϕ∋χψχη να σκ!αδοωισκο, οβνι(ενιε
κοσζτ⌠ω υτψλιζαχϕι οδπαδ⌠ω, ωζροστ ϕακο∃χι ωψτωαρζανεγο κοµποστυ, υνικνι∀χιε
προβλεµυ ζβψτυ δυ(εϕ µασψ κοµποστυ ποχηοδζ∋χεγο ζ κοµποστοωνι χεντραλνεϕ,
ελιµιναχϕ∀ τρανσπορτυ οδπαδ⌠ω δο κοµποστοωνι οραζ κοµποστυ δο οδβιορχψ.
Οδπαδψ πρζεζναχζονε δο κοµποστοωανια ποωιννψ ζαωιερα% χο ναϕµνιεϕ 30%
δαϕ∋χψχη σι∀ ροζ!ο(ψ% βιολογιχζνιε συβστανχϕι οργανιχζνψχη. ∆ο σκ!αδνικ⌠ω πο(∋δανψχη
ω προχεσιε κοµποστοωανια ναλε(∋: µι∀κκιε χζ∀∃χι ρο∃λιν υπραωνψχη, οδπαδψ πο
οωοχαχη ι ωαρζψωαχη, ρεσζτκι προδυκτ⌠ω ναβια!οωψχη, σταρψ χηλεβ, φυσψ πο ηερβαχιε ι
καωιε, σκορυπκι οδ ϕαϕεκ. Νιεπο(∋δανψµι σκ!αδνικαµι, ζακ!⌠χαϕ∋χψµι προχεσ τλενοωεγο
ροζκ!αδυ ι ζµιενιαϕ∋χψµι νιεκορζψστνιε παραµετρψ υζψσκανεγο κοµποστυ σ∋: κο∃χι,
µι∀σο, γοτοωανε ωαρζψωα, ζεπσυτα (ψωνο∃%, οδχηοδψ ζωιερζ∀χε, σζτυχζνε µατερια!ψ
οργανιχζνε, µατερια!ψ νιεοργανιχζνε, παπιερ, παπιεροσψ, συβστανχϕε ζαωιεραϕ∋χε µεταλε
χι∀(κιε ι τοκσψχζνε ζωι∋ζκι οργανιχζνε. Οδπαδψ πρζεζναχζονε δο κοµποστοωανια
ποωιννψ βψ% οδποωιεδνιο ροζδροβνιονε. Ζα οπτψµαλν∋ ωιελκο∃% κοµποστοωανεϕ φρακχϕι
πρζψϕµυϕε σι∀ 20−40µµ. Οπτψµαλνα τεµπερατυρα προχεσυ κοµποστοωανια ωψνοσι 50−
60°Χ (ω τεϕ τεµπερατυρζε ναστ∀πυϕε νισζχζενιε δροβνουστροϕ⌠ω χηοροβοτω⌠ρχζψχη),
οπτψµαλνε πΗ ωψνοσι 6,5. Αβψ ζαπεωνι% οδποωιεδνι∋ ωιλγοτνο∃% ω προχεσιε
κοµποστοωανια πρψζµψ κοµποστοωε ι κοµποστοωνικι ποωιννψ βψ% ζλοκαλιζοωανε ω
µιεϕσχαχη οσ!ονι∀τψχη οδ ωιατρυ ι ζαχιενιονψχη. Ζαχιενιενιε νιε µο(ε βψ% ζβψτ δυ(ε, αβψ
νιε υτρυδνια% ναγρζεωανια σι∀ πρψζµψ, χο µο(ε σποωολνι% προχεσ κοµποστοωανια.
Υκ!αδανιε πρψζµψ ποωιννο µιε% χηαρακτερ ωαρστωοωψ τζν.:
− πιερωσζα ωαρστωα οδ δο!υ ποωιννα βψ% ωαρστω∋ ποδτρζψµυϕ∋χ∋ ι ζαπεωνιαϕ∋χ∋
πρζεωιετρζανιε (νπ. πο!αµανε γα!∀ζιε)
− δρυγα ωαρστωα µα ζα ζαδανιε ζατρζψµψωανιε ωοδψ ι χεννψχη συβστανχϕι
µινεραλνψχη ωψµψωανψχη ζ ωψµψωανψχη ζ ωψ(σζψχη ωαρστω (νπ. τορφ, σ!οµα,
κοµποστ)
− ωαρστωψ κοµποστοωανψχη οδπαδ⌠ω να πρζεµιαν ζ ζιεµι∋ ογροδοω∋ λυβ
κοµποστεµ χζψ τορφεµ.
Κιλκα ραζψ ω ροκυ πρψζµα ποωιννα βψ% πρζεκ!αδανα τακ αβψ ωιερζχηνιε ωαρστωψ στα!ψ
σι∀ ωαρστωαµι ωεων∀τρζνψµι. Αβψ ζιντενσψφικοωα% προχεσ κοµποστοωανια µο(εµψ
ζασζχζεπι% πρψζµ∀ οδποωιεδνιµι κυλτυραµι µικροοργανιζµ⌠ω.
∆ο κοµποστοωανψχη οδπαδ⌠ω νιε ναλε(ψ δοδαωα%:
− ρο∃λιν πορα(ονψχη χηοροβαµι γρζψβοωψµι, βακτερψϕνψµι, ωιρυσοωψµι,
− ωαπνα (υσυωα αζοτ, βλοκυϕε ροζπυσζχζαλνε ω ωοδζιε φοσφορανψ),
− µατερια!υ νιεδοστατεχζνιε ροζδροβνιονεγο,
− µατερια!⌠ω σκα(ονψχη µεταλαµι χι∀(κιµι, ζωι∋ζκαµι τοκσψχζνψµι, συβστανχϕαµι
κονσερωυϕ∋χψµι
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6. ΗΑΡΜΟΝΟΓΡΑΜ ΡΕΑΛΙΖΑΧϑΙ ΠΡΖΕ∆ΣΙ∀ΩΖΙ∀&
ΟΒΕϑΜΥϑ%ΧΨ ΟΚΡΕΣ 4 ΛΑΤ
Ω ηαρµονογραµιε οκρε∃λονο ζαδανια δο ρεαλιζαχϕι ω χι∋γυ 4 ναϕβλι(σζψχη λατ,
ϕεδνοστκι οδποωιεδζιαλνε ζα ιχη ωψκονανιε, τερµιν ρεαλιζαχϕι, σζαχυνκοωε κοσζτψ
ι ποτενχϕαλνε &ρ⌠δ!α ιχη φινανσοωανια οραζ ωσκα&νικ µονιτορινγυ ωψκονανια δανεγο
ζαδανια.
Προπονοωανε δο ρεαλιζαχϕι ω λαταχη 2008  2011 πρζεδσι∀ωζι∀χια πογρυποωανο ω
ταβελι να:
Οδπαδψ ω σεκτορζε κοµυναλνψµ ι υσ!υγαχη,
Οδπαδψ ωψτωορζονε ω σεκτορζε γοσποδαρχζψµ,
Οδπαδψ νιεβεζπιεχζνε.
Ω ταβελι ω κολυµνιε Ζαδανια ζαστοσοωανο ναστ∀πυϕ∋χε οζναχζενια:
(Ω)  ζαδανια ω!ασνε γµινψ
(Κ)  ζαδανια κοορδψνοωανε πρζεζ γµιν∀
∆λα πεωνψχη δζια!α) ποζαινωεστψχψϕνψχη κοσζτψ ζοστα!ψ οκρε∃λονε ϕακο ωκ!αδ
ρζεχζοωψ. ∆οτψχζψ το πρζεδσι∀ωζι∀%, κτ⌠ρε σ∋ τρυδνε δο οσζαχοωανια, γδψ( υζαλε(νιονε
σ∋ οδ βιε(∋χεγο ζαποτρζεβοωανια ι σψτυαχϕι. Ωιελε δζια!α) νιε ινωεστψχψϕνψχη β∀δζιε
ρ⌠ωνιε( ρεαλιζοωανε ω ραµαχη χοδζιεννψχη οβοωι∋ζκ⌠ω πραχοωνικ⌠ω Υρζ∀δυ Μιαστα
ι Γµινψ Κοωαλεωο Ποµορσκιε, α ωι∀χ βεζ δοδατκοωψχη κοσζτ⌠ω. Οκρε∃λενιε ωκ!αδ
ρζεχζοωψ τψχζψ% σι∀ µο(ε ρ⌠ωνιε( υδζια!υ µερψτορψχζνεγο, υδοστ∀πνιενια ζασοβ⌠ω,
χζψ παρτψχψποωανια ω οργανιζαχϕι πρζεδσι∀ωζι∀χια.
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Ταβελα 6.1. Ηαρµονογραµ ρεαλιζαχϕι πρζεδσι∃ωζι∃# να λατα 2008−2011

Λπ.

ϑεδνοστκα
οδποωιεδζιαλνα ζα
ρεαλιζαχϕ∋

Ζαδανια

Τερµιν
ρεαλιζαχϕι

Σζαχυνκοωε κοσζτψ ω τψσ.
)ρ⌠δ∃α
ΠΛΝ
φινανσοωανια
2008
2009 2010 2011

Ωσκα#νικ µονιτορινγυ

Οδπαδψ ω σεκτορζε κοµυναλνψµ ι υσ%υγαχη
1. Μινιµαλιζαχϕα ποωσταωανια οδπαδ⌠ω κοµυναλνψχη
Ποδνοσζενιε ∃ωιαδοµο∃χι εκολογιχζνεϕ µιεσζκα)χ⌠ω γµινψ
ποπρζεζ εδυκαχϕ∀ δοτ. µινιµαλιζαχϕι ωψτωαρζανια οδπαδ⌠ω
1.1 (ζαϕ∀χια ω σζκο!αχη, κονσυλταχϕε σπο!εχζνε, οργανιζαχϕα
κονκυρσ⌠ω ιτπ.
(Ω)
Πρζεπροωαδζενιε ακχϕι ινφορµαχψϕνο−εδυκαχψϕνψχη
ποπυλαρψζυϕ∋χψχη κοµποστοωανιε ωε ω!ασνψµ ζακρεσιε
1.2
οδπαδ⌠ω υλεγαϕ∋χψχη βιοδεγραδαχϕι
(Ω)
Προµοωανιε προδυκτ⌠ω ωψκονανψχη ζ συροωχ⌠ω ωτ⌠ρνψχη,
1.3 ωιελοκροτνεγο υ(ψτκυ, βιοδεγραδοωαλνψχη (ζιελονψ κονσυµεντ)
(Ω)

γµινα, πλαχ⌠ωκι ο∃ωιατοωε

2008−2011

γµινα

2008−2011

γµινα, ϕεδνοστκι ηανδλυ

2008−2011

Φυνδυσζε Οχηρονψ
.ροδοωισκα ι
Γοσποδαρκι Ωοδνεϕ

2,0

2,0

2,0

2,0

Ιλο∃% ωψδανψχη φολδερ⌠ω ι υλοτεκ
ινφορµαχψϕνψχη, ιλο∃%
ζοργανιζοωανψχη σποτκα)
ινφορµαχψϕνψχη, κονσυλταχϕι
σπο!εχζνψχη, σζκολε), κονκυρσ⌠ω

Φυνδυσζε Οχηρονψ
Ιλο∃% ζοργανιζοωανψχη σποτκα),
.ροδοωισκα ι
λιχζβα υχζεστνικ⌠ω
Γοσποδαρκι Ωοδνεϕ
Ιλο∃% ζοργανιζοωανψχη σποτκα),
Φυνδυσζε Οχηρονψ
ιλο∃% ζαανγα(οωανψχη ϕεδνοστεκ
.ροδοωισκα ι
ηανδλυ (ιλο∃% πλακατ⌠ω, υλοτεκ ω
Γοσποδαρκι Ωοδνεϕ
σκλεπαχη)

2. Οβϕ#χιε ζοργανιζοωαν∀ ζβι⌠ρκ∀ οδπαδ⌠ω ωσζψστκιχη µιεσζκα∃χ⌠ω γµινψ
Ροζβυδοωα ιστνιεϕ∋χεγο σψστεµυ ζβιερανια οδπαδ⌠ω
κοµυναλνψχη (ω οπαρχιυ ο ∃ωιαδχζενιε υσ!υγ πρζεζ φιρµψ
2.1
πρψωατνε να ποδσταωιε υδζιελονψχη ζεζωολε))
(Ω)

γµινα

2008−2011

Οπραχοωανιε ι ωδρο(ενιε σψστεµυ ινφορµαχψϕνεγο δλα
σπο!εχζε)στωα ι πρζεδσι∀βιορχ⌠ω ο λοκαλνψµ σψστεµιε ζβι⌠ρκι
2.2 οδπαδ⌠ω (υτωορζενιε πυνκτυ κονσυλταχψϕνεγο τζω. ζιελονεγο
τελεφονυ)
(Ω)

γµινα

2008−2011

60

ωκ!αδ ρζεχζοωψ γµινψ

0,5

0,5

0,5

0,5

∃ροδκι ω!ασνε
γµινψ,
µιεσζκα)χ⌠ω,
πρζεδσι∀βιορστω
γοσποδαρκι
οδπαδαµι

Λιχζβα µιεσζκα)χ⌠ω οβϕ∀τψχη
ζοργανιζοωαν∋ ζβι⌠ρκ∋, λιχζβα
γοσποδαρστω δοµοωψχη
µαϕ∋χψχη ποδπισανε υµοωψ να
οδβι⌠ρ οδπαδ⌠ω, λιχζβα
ποϕεµνικ⌠ω να τερενιε γµινψ

γµινα

Ιστνιενιε πυνκτυ κονσυλταχψϕνεγο

Πλαν γοσποδαρκι οδπαδαµι δλα µιαστα ι γµινψ Κοωαλεωο Ποµορσκιε

Λπ.

Ζαδανια

ϑεδνοστκα
οδποωιεδζιαλνα ζα
ρεαλιζαχϕ∋

Τερµιν
ρεαλιζαχϕι

Σζαχυνκοωε κοσζτψ ω τψσ.
)ρ⌠δ∃α
ΠΛΝ
φινανσοωανια
2008
2009 2010 2011

Ωσκα#νικ µονιτορινγυ

3. Οργανιζαχϕα σψστεµυ σελεκτψωνεγο γροµαδζενια οδπαδ⌠ω κοµυναλνψχη οραζ οσι∀γνι#χιε ζακ%αδανψχη λιµιτ⌠ω ω ζακρεσιε ζβι⌠ρκι ι οδζψσκυ
Ωδρα(ανιε σψστεµυ σελεκτψωνεϕ ζβι⌠ρκι συροωχ⌠ω ωτ⌠ρνψχη
3.1
(Κ)

Ωδρα(ανιε σψστεµυ ζβι⌠ρκι οδπαδ⌠ω υλεγαϕ∋χψχη βιοδεγραδαχϕι
3.2  πυνκτ πρζψϕµοωανια οδπαδ⌠ω υλεγαϕ∋χψχη βιοδεγραδαχϕι
(Ω)

Ωδρα(ανιε σψστεµυ ζβι⌠ρκι οδπαδ⌠ω ωιελκογαβαρψτοωψχη −
3.3 ∀ωψσταωκα∀
(Κ)

Ωδρα(ανιε σψστεµυ ζβι⌠ρκι οδπαδ⌠ω βυδοωλανψχη − ποϕεµνικι
3.4 να ζαµ⌠ωιενιε
(Κ)

Ωδρα(ανιε σψστεµυ ζβι⌠ρκι οδπαδ⌠ω νιεβεζπιεχζνψχη ι
οργανιζαχϕα ΓΠΖΟΝ λυβ ΜΠΖΟΝ (Μοβιλνεγο Πυνκτυ Ζβι⌠ρκι
3.5
Οδπαδ⌠ω Νιεβεζπιεχζνψχη)
(Ω)

γµινα, πρζεδσι∀βιορστωα
ζαϕµυϕ∋χε σι∀ ζβι⌠ρκ∋
οδπαδ⌠ω

γµινα

γµινα, πρζεδσι∀βιορστωα
ζαϕµυϕ∋χε σι∀ ζβι⌠ρκ∋
οδπαδ⌠ω

µιεσζκα)χψ, γµινα,
πρζεδσι∀βιορστωα ζαϕµυϕ∋χε
σι∀ ζβι⌠ρκ∋ οδπαδ⌠ω

γµινα ωε ωσπ⌠!πραχψ ζ
σ∋σιεδνιµι γµιναµι

2008−2011

2008−2011

2008−2011

2008−2011

2008−2011

Τωορζενιε δοδατκοωψχη πυνκτ⌠ω γροµαδζενια οδπαδ⌠ω
νιεβεζπιεχζνψχη ωε ωσπ⌠!πραχψ ζ ϕεδνοστκαµι οργανιζαχψϕνψµι
γµινα, ϕεδνοστκι
3.6
2008−2011
ι πρζεδσι∀βιορχαµι
οργανιζαχψϕνε, πρζεδσι∀βιορχψ
(Κ)
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−

−

2,0

−

−

2,0

−

−

2,0

−

γµινα, Φυνδυσζε
Οχηρονψ
Μασα σελεκτψωνιε ζεβρανψχη ι
.ροδοωισκα ι
ωψωιεζιονψχη συροωχ⌠ω ωτ⌠ρνψχη
Γοσποδαρκι Ωοδνεϕ

−

γµινα, Γµιννψ
Φυνδυσζ Οχηρονψ
.ροδοωισκα ι
Γοσποδαρκι Ωοδνεϕ

Μασα σελεκτψωνιε ζεβρανψχη
οδπαδ⌠ω υλεγαϕ∋χψχη
βιοδεγραδαχϕι

2,0

γµινα, Γµιννψ
Φυνδυσζ Οχηρονψ
.ροδοωισκα ι
Γοσποδαρκι
Ωοδνεϕ,
πρζεδσι∀βιορστωα

Ιλο∃% ζεβρανψχη οδπαδ⌠ω, ιλο∃%
πρζεπροωαδζονψχη ακχϕι

γµινα, Γµιννψ
Φυνδυσζ Οχηρονψ
.ροδοωισκα ι
Γοσποδαρκι
Ωοδνεϕ,
πρζεδσι∀βιορστωα

Ιλο∃% ζεβρανψχη οδπαδ⌠ω

β.δ.

γµινα, γµινψ
ωσπ⌠!πραχυϕ∋χε,
Φυνδυσζε Οχηρονψ
.ροδοωισκα ι
Γοσποδαρκι Ωοδνεϕ

Ιλο∃% ζεβρανψχη οδπαδ⌠ω,
φυνκχϕονοωανιε ΜΠΖΟΝ

1,0

γµινα, Γµιννψ
Φυνδυσζ Οχηρονψ
.ροδοωισκα ι
Γοσποδαρκι
Ωοδνεϕ, ϕεδνοστκι
οργανιζαχψϕνε,
πρζεδσι∀βιορχψ

Ιλο∃% ποωστα!ψχη πυνκτ⌠ω

ωκ!αδ ρζεχζοωψ γµινψ

β.δ.

1,0

β.δ.

1,0

β.δ.

1,0
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Σζαχυνκοωε κοσζτψ ω τψσ.
)ρ⌠δ∃α
ΠΛΝ
φινανσοωανια
2008
2009 2010 2011
4. Ογρανιχζενιε ιλο!χι σκ%αδοωανψχη οδπαδ⌠ω οραζ πρεφεροωανιε ιννψχη µετοδ υνιεσζκοδλιωιανια
Λπ.

Ζαδανια

Υποωσζεχηνιανιε στοσοωανια κοµποστυ δο χελ⌠ω ναωοζοωψχη
4.1 ι ρεκυλτψωαχψϕνψχη
(Κ)
Ωσπιερανιε (οργανιζαχψϕνε ι µερψτορψχζνε) βυδοωψ
πρζψδοµοωψχη κοµποστοωνι οδπαδ⌠ω υλεγαϕ∋χψχη
4.2 βιοδεγραδαχϕι (οδπαδψ κυχηεννε, οδπαδψ ζιελονε, οδπαδψ ζ
γοσποδαρστω ρολνψχη)
(Κ)

Υχζεστνιχτωο ω βυδοωιε ρεγιοναλνεγο Μι∀δζψγµιννεγο
4.3 Κοµπλεκσυ Υνιεσζκοδλιωιανια Οδπαδ⌠ω Κοµυναλνψχη
(Κ)

ϑεδνοστκα
οδποωιεδζιαλνα ζα
ρεαλιζαχϕ∋

Τερµιν
ρεαλιζαχϕι

γµινα, Ο∆Ρ

2008−2011

γµινα

2008−2011

γµινψ ζ ρεγιονυ,
ποωιατ

2008−2011

1,0

1,0

−

−

ωκ!αδ ρζεχζοωψ γµινψ

β.δ.

β.δ.

β.δ.

β.δ.

Ωσκα#νικ µονιτορινγυ

∃ροδκι ω!ασνε
γµινψ

Ιλο∃% στοσοωανεγο κοµποστυ δο χελ⌠ω
ναωοζοωψχη

∃ροδκι ω!ασνε
µιεσζκα)χ⌠ω
γµινψ

Ιλο∃% ποωστα!ψχη κοµποστοωνι

Φυνδυσζε
Στρυκτυραλνε
οραζ ιννε
∃ροδκι
ποζψσκανε
πρζεζ ζωι∋ζεκ
χελοωψ γµιν

Ποωστανιε Μι∀δζψγµιννεγο Κοµπλεκσυ
Υνιεσζκοδλιωιανια Οδπαδ⌠ω Κοµυναλνψχη

γµινα,
Φυνδυσζε
Οχηρονψ
.ροδοωισκα ι
Γοσποδαρκι
Ωοδνεϕ

Ζρεκυλτψωοωανε σκ!αδοωισκο, λιχζβα
πρζεπροωαδζονψχη βαδα) µονιτορινγοωψχη

5. Ογρανιχζενιε νεγατψωνεγο ωπ%ψωυ σκ%αδοωισκ οδπαδ⌠ω κοµυναλνψχη
Βιε(∋χψ µονιτορινγ, λικωιδαχϕα ι ρεκυλτψωαχϕα νοωοποωστα!ψχη
5.1 τζω. δζικιχη ωψσψπισκ∀
(Κ)

γµινα

2008−2011

2

100 ζ!/µ ποωιερζχηνι ωψσψπισκα

Οδπαδψ νιεβεζπιεχζνε
6. Μινιµαλιζαχϕα ωψτωαρζανια οδπαδ⌠ω νιεβεζπιεχζνψχη ι ογρανιχζενιε ιχη νεγατψωνεγο οδδζια%ψωανια ωψνικαϕ∀χεγο ζ γοσποδαροωανια τεγο τψπυ
οδπαδαµι
Σελεκτψωνε ζβιερανιε οδπαδ⌠ω νιεβεζπιεχζνψχη ι ζγοδνε ζ
γµινα,
6.1 ζασαδαµι οχηρονψ ∃ροδοωισκα ιχη τψµχζασοωε µαγαζψνοωανιε πρζεδσι∀βιορστωα
κοµυναλνε
(Κ)
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2008−2011

−

−

−

−

Προωαδζονα σελεκτψωνα ζβι⌠ρκα οδπαδ⌠ω
νιεβεζπιεχζνψχη, οδποωιεδνιο
∃ροδκι ω!ασνε
πρζεδσι∀βιορστω ζαβεζπιεχζονε µιεϕσχα ιχη τψµχζασοωεγο
µαγαζψνοωανια
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Λπ.

Ζαδανια

Μακσψµαλιζαχϕα οδζψσκυ ι οδποωιεδνιε υνιεσζκοδλιωιανιε
6.2 οδπαδ⌠ω νιεβεζπιεχζνψχη
(Κ)

ϑεδνοστκα
οδποωιεδζιαλνα ζα
ρεαλιζαχϕ∋

γµινα,
πρζεδσι∀βιορστωα
κοµυναλνε

Τερµιν
ρεαλιζαχϕι

2008−2011

Σζαχυνκοωε κοσζτψ ω τψσ.
)ρ⌠δ∃α
ΠΛΝ
φινανσοωανια
2008
2009 2010 2011

−

−

−

−

Ωσκα#νικ µονιτορινγυ

% πρζεκαζανψχη δο οδζψσκυ οδπαδ⌠ω
νιεβεζπιεχζνψχη ι % υνιεσζκοδλιωιονψχη
∃ροδκι ω!ασνε
οδπαδ⌠ω νιεβεζπιεχζνψχη ω στοσυνκυ δο
πρζεδσι∀βιορστω
ιλο∃χι ωψτωορζονψχη οδπαδ⌠ω
νιεβεζπιεχζνψχη

7. Βεζπιεχζνε δλα ζδροωια λυδζι υσυνι#χιε ωψροβ⌠ω ζαωιεραϕ∀χψχη αζβεστ ι ζγοδνε ζ πραωεµ ιχη υνιεσζκοδλιωιανιε
Οργανιζαχϕα καµπανιι ινφορµαχψϕνεϕ ω ζακρεσιε πραωιδ!οωεγο
7.1 ποστ∀ποωανια ζ οδπαδαµι ζαωιεραϕ∋χψµι αζβεστ
(Ω)

Οπραχοωανιε γµιννεγο προγραµυ υσυωανια αζβεστυ ι ωψροβ⌠ω
7.2 ζαωιεραϕ∋χψχη αζβεστ
(Ω)

Μονιτορινγ υσυωανια οραζ πραωιδ!οωεγο ποστ∀ποωανια ζ
7.3 ωψροβαµι ζαωιεραϕ∋χψµι αζβεστ
(Ω)

7.4

Ακτυαλιζαχϕα ινωενταρψζαχϕι ναγροµαδζονψχη να τερενιε γµινψ
ιλο∃χι µατερια!⌠ω βυδοωλανψχη ζαωιεραϕ∋χψχη αζβεστ
(Ω)

γµινα, ποωιατ

2008−2011

γµινα

2008−2011

1,0

Ιλο∃% ωψδανψχη φολδερ⌠ω ι υλοτεκ
ινφορµαχψϕνψχη, ιλο∃% ζοργανιζοωανψχη
σποτκα) ινφορµαχψϕνψχη

10,0

∃ροδκι ω!ασνε
γµινψ

Ιστνιενιε γµιννεγο προγραµυ υσυωανια
ωψροβ⌠ω ζαωιεραϕ∋χψχη αζβεστ οραζ
οχηρονψ πρζεδ σζκοδλιωο∃χι∋ αζβεστυ

Ιστνιενιε µονιτορινγυ υσυωανια οραζ
πραωιδ!οωεγο ποστ∀ποωανια ζ ωψροβαµι
ζαωιεραϕ∋χψµι αζβεστ

1,0

1,0

1,0

γµινα

2008−2011

ωκ!αδ ρζεχζοωψ γµινψ

γµινα, ποωιατ,
Ποωιατοωψ
Φυνδυσζ
Οχηρονψ
.ροδοωισκα ι
Γοσποδαρκι
Ωοδνεϕ

γµινα

2008−2011

ωκ!αδ ρζεχζοωψ γµινψ

∃ροδκι ω!ασνε Ακτυαλνα εωιδενχϕα ωψροβ⌠ω ζαωιεραϕ∋χψχη
γµινψ
αζβεστ

9. Ελιµιναχϕα ζε στρυµιενια οδπαδ⌠ω κοµυναλνψχη οδπαδ⌠ω πο !ροδκαχη οχηρονψ ρο!λιν
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γµινα, ποωιατ,
Ποωιατοωψ
Φυνδυσζ
Οχηρονψ
.ροδοωισκα ι
Γοσποδαρκι
Ωοδνεϕ
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Λπ.

Ζαδανια

ϑεδνοστκα
οδποωιεδζιαλνα ζα
ρεαλιζαχϕ∋

γµινα, γµινψ
Οργανιζαχϕα πυνκτ⌠ω οδβιορυ οπακοωα) πο ∃ροδκαχη οχηρονψ
ωσπ⌠!πραχυϕ∋χε,
ρο∃λιν ω πυνκταχη ιχη σπρζεδα(ψ οραζ ω Μοβιλνψ Πυνκχιε Ζβι⌠ρκι
9.1
ϕεδνοστκι
Οδπαδ⌠ω Νιεβεζπιεχζνψχη (ΜΠΖΟΝ)
ηανδλοωε,
(Κ)
πρζεδσι∀βιορχψ

9.2

Λικωιδαχϕα µογιλνικα ω Πι∋τκοωιε
(Κ)
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γµινα, υρζ∋δ
ωοϕεω⌠δζκι

Τερµιν
ρεαλιζαχϕι

Σζαχυνκοωε κοσζτψ ω τψσ.
)ρ⌠δ∃α
ΠΛΝ
φινανσοωανια
2008
2009 2010 2011

2008−2011

ωκ!αδ ρζεχζοωψ γµινψ

δο 2011

50,00

Ωσκα#νικ µονιτορινγυ

γµινα,
Φυνδυσζε
Ιλο∃% ποωστα!ψχη πυνκτ⌠ω οδβιορυ οδπαδ⌠ω,
Οχηρονψ
.ροδοωισκα ι ιστνιενιε ΜΠΖΟΝ, ιλο∃% ζβιερανψχη οδπαδ⌠ω
Γοσποδαρκι
Ωοδνεϕ
Φυνδυσζε
Οχηρονψ
.ροδοωισκα ι
Λικωιδαχϕα µογιλνικα
Γοσποδαρκι
Ωοδνεϕ
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7. ΑΣΠΕΚΤΨ ΦΙΝΑΝΣΟΩΕ
7.1. Κοσζτψ ζωι%ζανε ζ φυνκχϕονοωανιεµ σψστεµυ γοσποδαρκι οδπαδαµι
ϑακ ϕυ( ωσποµνιανο να τερενιε γµινψ φυνκχϕονυϕε ινδψωιδυαλνψ σψστεµ
γροµαδζενια οδπαδ⌠ω, α µιεσζκα)χψ µαϕ∋ οβοωι∋ζεκ ποσιαδανια υµ⌠ω ζ φιρµαµι
ζαϕµυϕ∋χψµι σι∀ ιχη ωψωοζεµ. Ναϕωι∀χεϕ υµ⌠ω να τερενιε γµινψ ζαωαρτο ζ ΖΓΚιΜ Σπ.
ζ ο.ο.. Ω 2007 ροκυ σταωκα ζα οδβι⌠ρ οδπαδ⌠ω στα!ψχη ωψνοσι!α 72,13ζ! /µ3 χο ω
πρζελιχζενιυ να κοντενερ 1 100 λ δαϕε κωοτ∀ 79,34 ζ! βρυττο ι 7,21 ζα ποϕεµνικ 110 λ.
[δανε ΖΓΚιΜ]. Ζε ωζγλ∀δυ να ωζροστ οπ!ατψ ζα κορζψστανιε ζε ∃ροδοωισκα ποδωψ(χε
υλεγ!α χενα σκ!αδοωανια ι υτψλιζαχϕι οδπαδ⌠ω να σκ!αδοωισκυ ω Νιεδ&ωιεδζιυ ζ κωοτψ
49,37 ζ!/τ βρυττο ω 2007 δο 112,81 ζ!/τ βρυττο ω ροκυ 2008 (οδ 1 µαϕα 2008 113,62 ζ!/τ
βρυττο). Οπ!ατα ζα οδβι⌠ρ ποϕεµνικα 1100 λ οδπαδ⌠ω σεγρεγοωανψχη ω 2007 ωψνοσι!α:
πλαστικ 20 ζ!/ποϕ., σζκ!ο 31,61 ζ!/ποϕ..
Χα!ο∃% κοσζτ⌠ω οβσ!υγι πυνκτ⌠ω σελεκτψωνεϕ ζβι⌠ρκι οδπαδ⌠ω ποκρψωανα ϕεστ ζ
βυδ(ετυ γµινψ. Κοσζτ σελεκτψωνεϕ ζβι⌠ρκι οδπαδ⌠ω ωψνι⌠σ! ω 2006 ρ. − 28.146,96 ζ!
βρυττο, α ω 2007ρ. 36.811,84 ζ! βρυττο.
Ω πλανοωανψµ σψστεµιε κοσζτ ωψωοζυ ι υνιεσζκοδλιωιανια οδπαδ⌠ω, ζγοδνιε
ζ ζασαδ∋ ζανιεχζψσζχζαϕ∋χψ π!αχι, πονοσι% ποωινιεν ωψτω⌠ρχα οδπαδ⌠ω. Ωσζψσχψ
µιεσζκα)χψ γµινψ ποωιννι ζοστα% οβϕ∀χι οβοωι∋ζκοω∋ ζβι⌠ρκ∋ οδπαδ⌠ω κοµυναλνψχη.
∆∋(∋χ δο οσι∋γνι∀χια ζαµιερζονψχη χελ⌠ω ι ωψµαγανψχη λιµιτ⌠ω πρζψ ϕεδνοχζεσνεϕ
µινιµαλιζαχϕι νακ!αδ⌠ω φινανσοωψχη ροζωα(α σι∀ κοντψνυαχϕ∀ ωδρα(ανια σελεκτψωνεϕ
ζβι⌠ρκι οδπαδ⌠ω υ &ρ⌠δ!α.
∆οπυσζχζα σι∀ µο(λιωο∃% ζακυπυ ποϕεµνικ⌠ω πρζεζ ωψτω⌠ρχ⌠ω οδπαδ⌠ω πο
υπρζεδνιµ σκονσυλτοωανιυ ζ φιρµ∋ υσ!υγοω∋ τψπυ ποϕεµνικα.
Πλανοωανε νακ!αδψ φινανσοωε ζωι∋ζανε σ∋ ζ ωπροωαδζενιεµ ωιελοστρυµιενιοωεγο
σψστεµυ σελεκτψωνεϕ ζβι⌠ρκι γ!⌠ωνψχη στρυµιενι οδπαδ⌠ω (σζκ!ο βια!ε ι κολοροωε,
τωορζψωα σζτυχζνε, παπιερ, βαλαστ, οδπαδψ ωιελκογαβαρψτοωε, νιεβεζπιεχζνε).
Ταβελα 7.1 .Κοσζτψ φυνκχϕονοωανια σψστεµυ σελεκτψωνεϕ ζβι⌠ρκι οδπαδ⌠ω (δανε ζ Υρζ∃δυ
Μιαστα ι Γµινψ)
2004

Κοσζτψ ζβι⌠ρκι
[ΠΛΝ]
28 889

2005

28 625

2 440 (κοσζτ ζακυπυ 5 ποϕ. σιατκοωψχη να
τωορζψωα)

2006

28 147

6 650 (κοσζτ ρεµοντυ)

2007

36 812

−

Ροκ

Κοσζτψ ζακυπυ/ρεµοντυ ποϕεµνικ⌠ω [ΠΛΝ]
−
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Ταβελα 7.2. Ροχζνψ κοσζτ φυνκχϕονοωανια σψστεµυ γοσποδαρκι οδπαδαµι κοµυναλνψµι να
τερενιε µιαστα ι γµινψ Κοωαλεωο Ποµορσκιε πονιεσιονψ πρζεζ γµιν∃
Ζαδανιε
Κοσζτ ζακυπυ ποϕεµνικ⌠ω δο ζβι⌠ρκι οδπαδ⌠ω
νιεβεζπιεχζνψχη ι µεδψχζνψχη
Σζαχυνκοωψ ροχζνψ κοσζτ υνιεσζκοδλιωιανια ι τρανσπορτυ
ζεβρανψχη οδπαδ⌠ω νιεβεζπιεχζνψχη
Σζαχυνκοωψ ροχζνψ κοσζτ προωαδζενια σελεκτψωνεϕ ζβι⌠ρκι
οδπαδ⌠ω
Οργανιζαχϕα σεζονοωεϕ ζβι⌠ρκι οδπαδ⌠ω
ωιελκογαβαρψτοωψχη
Ζαδανια εδυκαχψϕνε
ΡΑΖΕΜ

Σζαχυνκοωψ κοσζτ
[ζ!]
1000,00
1000,00
60 000,00
2 000,00
4 500,00
68 500,00

∆ζι∀κι προωαδζενιυ σελεκτψωνεϕ ζβι⌠ρκι οδπαδ⌠ω κοµυναλνψχη γµινα ζψσκυϕε ∃ροδκι
φινανσοωε ζαοσζχζ∀δζονε να σκ!αδοωανιυ  οσζχζ∀δνο∃χι ζωι∋ζανε ζ τρανσπορτεµ,
εκσπλοαταχϕ∋ σκ!αδοωισκα, αµορτψζαχϕ∋ κοσζτ⌠ω βυδοωψ, ρεκυλτψωαχϕ∋ σκ!αδοωισκα.
Κοσζτ ζβι⌠ρκι ι ωψωοζυ οδπαδ⌠ω νιε ποωινιεν σι∀ ζµιενι% ποζα ζµιαν∋ ζωι∋ζαν∋ ζε
ωζροστεµ ινφλαχϕι. .ροδκι φινανσοωε ζαοσζχζ∀δζονε ω τεν σποσ⌠β µο(να β∀δζιε
πρζεζναχζψ% να ροζω⌠ϕ καµπανιι εδυκαχϕι εκολογιχζνεϕ. Πρζψ ζωι∀κσζαϕ∋χψχη σι∀
ωσκα&νικαχη οδζψσκυ συροωχ⌠ω ωτ⌠ρνψχη οραζ κοµποστοωανια φρακχϕι οργανιχζνψχη
µιµο ροσν∋χεϕ ιλο∃χι ωψτωαρζανψχη οδπαδ⌠ω κοµυναλνψχη ιχη ιλο∃% τραφιαϕ∋χα να
σκ!αδοωισκο ποωιννα ποζοσταωα% να τψµ σαµψµ ποζιοµιε λυβ ναωετ ζµνιεϕσζα% σι∀.
Ναλε(ψ ζαχηοωα% ζαχη∀τψ εκονοµιχζνε δλα σελεκτψωνεϕ ζβι⌠ρκι οδπαδ⌠ω.
Μιεσζκα)χψ ποωιννι βψ% ∃ωιαδοµι κοσζτ⌠ω υσυωανια ι υνιεσζκοδλιωιανια οδπαδ⌠ω οραζ
οδποωιεδζιαλνο∃χι ϕακα σποχζψωα να ωψτω⌠ρχαχη οδπαδ⌠ω. Ποωσζεχηνα ω∃ρ⌠δ
µιεσζκα)χ⌠ω ποωιννα βψ% ∃ωιαδοµο∃%, (ε σελεκτψωνα ζβι⌠ρκα οδπαδ⌠ω ϕεστ
υζασαδνιονα ζαρ⌠ωνο ζ εκολογιχζνεγο ϕακ ι εκονοµιχζνεγο πυνκτυ ωιδζενια.
Αρτ. 16 υσταωψ ο οδπαδαχη µ⌠ωι, (ε πρζεδσι∀ωζι∀χια ζωι∋ζανε ζ υνιεσζκοδλιωιανιεµ
οδπαδ⌠ω µογ∋ βψ% ρεαλιζοωανε ζ υδζια!εµ ∃ροδκ⌠ω ζ φυνδυσζψ οχηρονψ ∃ροδοωισκα
ι γοσποδαρκι ωοδνεϕ, ο ιλε πρζεδσι∀ωζι∀χια τε ζοστα!ψ υϕ∀τε ω πλανιε γοσποδαρκι
οδπαδαµι.
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8. ΩΝΙΟΣΚΙ Ζ ΑΝΑΛΙΖΨ Ο∆∆ΖΙΑ#ΨΩΑΝΙΑ ΠΡΟϑΕΚΤΥ ΠΛΑΝΥ
ΓΟΣΠΟ∆ΑΡΚΙ Ο∆ΠΑ∆ΑΜΙ ΝΑ !ΡΟ∆ΟΩΙΣΚΟ
Ω ωψνικυ ρεαλιζαχϕι πλανυ πρζεωιδυϕε σι∀ κοµπλεκσοωε υπορζ∋δκοωανιε γοσποδαρκι
οδπαδαµι να τερενιε µιαστα ι γµινψ Κοωαλεωο Ποµορσκιε. Γµιννψ πλαν ζακ!αδα ω
δ!υγιµ ηορψζονχιε χζασοωψµ οδζψσκ λυβ υνιεσζκοδλιωιανιε ωσζψστκιχη οδπαδ⌠ω
ωψτωαρζανψχη να τερενιε γµινψ.
Πρζεωιδζιανε ω πλανιε οβϕ∀χιε ζοργανιζοωαν∋ ζβι⌠ρκ∋ οδπαδ⌠ω κοµυναλνψχη
ωσζψστκιχη µιεσζκα)χ⌠ω γµινψ ω ζναχζνψµ στοπνιυ ογρανιχζψ προβλεµ ποωσταωανια
νιεκοντρολοωανεγο ωψωοζυ οδπαδ⌠ω να τζω. δζικιε ωψσψπισκα. Ναϕωι∀κσζε ζαγρο(ενιε
ωψνικαϕ∋χε ζ τακιεγο ποζβψωανια σι∀ οδπαδ⌠ω στωαρζαϕ∋ οδπαδψ νιεβεζπιεχζνε
δεπονοωανε να τψχη ωψσψπισκαχη. Ζοργανιζοωανψ σψστεµ ζβι⌠ρκι οδπαδ⌠ω
κοµυναλνψχη ποζωολι να ελιµιναχϕ∀ νιεκορζψστνεγο οδδζια!ψωανια τακιχη µιεϕσχ να
∃ροδοωισκο, δο ϕακιχη ναλε(ψ ζαλιχζψ%:
− ευτροφιζαχϕ∀ ω⌠δ ποωιερζχηνιοωψχη ι ποδζιεµνψχη οραζ ιχη τοκσψχζνε σκα(ενιε,
− δεγραδαχϕ∀ ι τοκσψχζνε σκα(ενιε γλεβ,
− ζαγρο(ενιε σανιταρνε.
Πο∃ρεδνιο ω!α∃χιωα ι ζοργανιζοωανα ζβι⌠ρκα οδπαδ⌠ω κοµυναλνψχη ογρανιχζαϕ∋χ
τζω. ζα∃µιεχανιε ∃ροδοωισκα νατυραλνεγο ωπ!ψνιε ρ⌠ωνιε( να οχηρον∀ κραϕοβραζυ
γµινψ, α τακ(ε να ποπραω∀ ϕεϕ εστετψκι οραζ ογρανιχζενιε ποτενχϕαλνεγο νεγατψωνεγο
οδδζια!ψωανια γοσποδαρκι οδπαδαµι να ωοδψ ποδζιεµνε ι ποωιερζχηνιοωε.
Ζα!ο(ενιεµ πλανυ ϕεστ ροζω⌠ϕ σεγρεγαχϕι ι σελεκτψωνεϕ ζβι⌠ρκι οδπαδ⌠ω. Ποωστα!ε
οδπαδψ β∀δ∋ σεγρεγοωανε υ &ρ⌠δ!α ι/λυβ ω σορτοωνι πλανοωανεγο Μι∀δζψγµιννεγο
Κοµπλεκσυ Υνιεσζκοδλιωιανια Οδπαδ⌠ω Κοµυναλνψχη. Ροζω⌠ϕ τεγο σψστεµυ ω
πιερωσζψµ ρζ∀δζιε πρζψχζψνι σι∀ δο ραχϕοναλνεγο γοσποδαροωανια ζασοβαµι ∃ροδοωισκα
νατυραλνεγο οραζ ογρανιχζψ ιλο∃% νιεσεγρεγοωανψχη οδπαδ⌠ω κοµυναλνψχη κιεροωανψχη
να σκ!αδοωισκο ω µιεϕσχοωο∃χι Νιεδζωιεδ&, ποπρζεζ ζωι∀κσζενιε ιλο∃% οδπαδ⌠ω
ποδδαωανψχη προχεσοµ οδζψσκυ ι υνιεσζκοδλιωιανια ποζα σκ!αδοωανιεµ. Ποζωολι το
ζναχζνιε ωψδ!υ(ψ% χζασυ εκσπλοαταχϕι σκ!αδοωισκα οραζ ζµνιεϕσζψ% οβχι∋(ενιε
∃ροδοωισκα ωψνικαϕ∋χε ζ ζαγρο(ε) ι υχι∋(λιωο∃χι σκ!αδοωανια οδπαδ⌠ω.
Πο(∋δαν∋ φορµ∋ ωπροωαδζανεγο ω γµινιε σψστεµυ σελεκτψωνεϕ ζβι⌠ρκι οδπαδ⌠ω
κοµυναλνψχη ϕεστ ζβι⌠ρκα υ &ρ⌠δ!α. Σψστεµ τεν ϕεστ ναϕβαρδζιεϕ εφεκτψωνψ,
α ϕεδνοχζε∃νιε µινιµαλιζυϕε νεγατψωνε οδδζια!ψωανιε ζβιοροωψχη µιεϕσχ γροµαδζενια
οδπαδ⌠ω τζω. γνιαζδ. Μιεϕσχα τακιε ωσκυτεκ ιχη νιεπραωιδ!οωεϕ εκσπλοαταχϕι µογ∋ βψ%
&ρ⌠δ!εµ ποωστανια ζαγρο(ε) τϕ. ζαπρ⌠σζενιε ογνια, εµισϕα ηα!ασυ, σκα(ενιε ∃ροδοωισκα.
Σελεκτψωνε ζβιερανιε οδπαδ⌠ω δοπροωαδζι ρ⌠ωνιε( δο ελιµιναχϕι οδπαδ⌠ω
νιεβεζπιεχζνψχη ζε στρυµιενια οδπαδ⌠ω κοµυναλνψχη. Οβεχνιε ναϕποωσζεχηνιεϕσζψµ
σποσοβεµ ποζβψωανια σι∀ τψχη οδπαδ⌠ω ϕεστ δεπονοωανε ιχη ω ∃ροδοωισκυ ωραζ
ζ οδπαδαµι κοµυναλνψµι, σπαλανε ω παλενισκαχη δοµοωψχη οραζ ωψσψπψωανε
ι ωψλεωανε δο σψστεµ⌠ω καναλιζαχψϕνψχη. Ωσζψστκιε τε δζια!ανια σ∋ ωιελχε νιεω!α∃χιωε
ζ πυνκτυ οχηρονψ ∃ροδοωισκα. Σκ!αδοωανιε οδπαδ⌠ω νιεβεζπιεχζνψχη ωραζ ζ οδπαδαµι
κοµυναλνψµι, χζ∀στο να νιεζαβεζπιεχζονψχη σκ!αδοωισκαχη, ποωοδυϕε µιγραχϕ∀
ζανιεχζψσζχζε) γ!⌠ωνιε δο ω⌠δ ποδζιεµνψχη, αλε ρ⌠ωνιε( σκα(ενιε ποωιετρζα ι γλεβψ.
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Ποναδτο ποζοσταωιενιε οδπαδ⌠ω νιεβεζπιεχζνψχη ω στρυµιενιυ οδπαδ⌠ω κοµυναλνψχη
ζακ!⌠χα προχεσψ βιοχηεµιχζνε ζαχηοδζ∋χε ω ζ!ο(υ σκ!αδοωισκα ι ποωοδυϕε, (ε χα!ο∃%
οδπαδ⌠ω ω ζ!ο(υ ναβιερα χζ∀στο χεχη οδπαδ⌠ω νιεβεζπιεχζνψχη. Ωψδζιελενιε τψχη
οδπαδ⌠ω ζµνιεϕσζψ ωι∀χ σζκοδλιωο∃χι οδπαδ⌠ω τραφιαϕ∋χψχη να σκ!αδοωισκο, α τψµ
σαµψµ ογρανιχζψ στοπιε) υχι∋(λιωο∃χι τεγο οβιεκτυ να ∃ροδοωισκο. Σψστεµ σεγρεγαχϕι
ι σελεκτψωνεϕ ζβι⌠ρκι ροζωι∋ζυϕε τακ(ε προβλεµ ιννψχη σζχζεγ⌠λνψχη ροδζαϕ⌠ω οδπαδ⌠ω
κοµυναλνψχη τϕ. οδπαδ⌠ω ωιελκογαβαρψτοωψχη, οδπαδ⌠ω βυδοωλανψχη. Ζαπροπονοωανε
ω πλανιε ροζωι∋ζανια ζαγοσποδαροωανια τψχη οδπαδ⌠ω πρζψχζψνι∋ σι∀ πρζεδε ωσζψστκιµ
δο οχηρονψ ποωιερζχηνι ζιεµι πρζεδ νιεκοντρολοωανψµ ι νιελεγαλνψµ δεπονοωανιεµ ιχη
ω ∃ροδοωισκυ.
Κολεϕνψµ ζα!ο(ενιεµ πλανυ ϕεστ ωπροωαδζανιε ι υποωσζεχηνιανιε ωψκορζψστψωανια
οδπαδ⌠ω οργανιχζνψχη ποπρζεζ κοµποστοωανιε. Ω ωψνικυ τεγο προχεσυ ζρεδυκοωανα
ζοστανιε µασα οδπαδ⌠ω βιοδεγραδοωαλνψχη τραφιαϕ∋χψχη να σκ!αδοωισκο, α χο σι∀ ζ τψµ
ωι∋(ε ζµνιεϕσζονε ζοσταν∋ νιεκορζψστνε σκυτκι τακιεγο υνιεσζκοδλιωιανια τϕ.: οδχιεκι ζε
σκ!αδοωισκα, εµισϕα γαζυ σκ!αδοωισκοωεγο, ζαϕµοωανιε ποωιερζχηνι ι οβνι(ανιε
ωαλορ⌠ω κραϕοβραζοωψχη τερενυ σ∋σιεδνιεγο. ∆οδατκοω∋ κορζψ∃χι∋ ωψνικαϕ∋χ∋ ζ βυδοωψ
κοµποστοωνι ινδψωιδυαλνψχη ϕεστ προδυκχϕα ηυµυσυ ωψκορζψστψωανεγο δο χελ⌠ω
ναωοζοωψχη οραζ ρεκυλτψωαχϕι τερεν⌠ω ζδεγραδοωανψχη.
Φυνκχϕονοωανιε πλανοωανεγο ΜΚΥΟΚ β∀δζιε ωι∋ζα% σι∀ ζ ϕεγο νεγατψωνψµ
οδδζια!ψωανιεµ να ποσζχζεγ⌠λνε ελεµεντψ ∃ροδοωισκα. ∆ο ζαγρο(ε) τψχη µο(να
ζαλιχζψ%:
− ω οβσζαρζε ηψδροσφερψ: ζωι∀κσζονε ρψζψκο ωψστ∋πιενια σκα(ενια ω⌠δ
ποδζιεµνψχη ι ποωιερζχηνιοωψχη,
− ω οβσζαρζε ατµοσφερψ: νιεκοντρολοωαν∋ εµισϕ∋ βιογαζυ, ζωι∀κσζον∋ εµισϕ∋∀
οδορ⌠ω, εµισϕ∀ ζωι∋ζκ⌠ω β∀δ∋χψχη εφεκτεµ σπαλανια οδπαδ⌠ω, ζωι∀κσζονψ
ποζιοµ ηα!ασυ πρζεµψσ!οωεγο οραζ ηα!ασυ ποχηοδζ∋χεγο ζε ωζµο(ονεγο
ρυχηυ κο!οωεγο σαµοχηοδ⌠ω τρανσπορτυϕ∋χψχη οδπαδψ,
− ω οβσζαρζε βιοσφερψ: ζανιεχζψσζχζενιε οδπαδαµι ροζωιεωανψµι πρζεζ ωιατρ
οραζ γυβιονψµι ω χζασιε τρανσπορτυ να οβσζαραχη πρζψλεγαϕ∋χψχη δο
σκ!αδοωισκα ι χι∋γ⌠ω κοµυνικαχψϕνψχη προωαδζ∋χψχη δο σκ!αδοωισκα,
ζωι∀κσζενιε λιχζβψ πταχτωα, γρψζονι ι ινσεκτ⌠ω βψτυϕ∋χψχη να σκ!αδοωισκυ.
Σζχζεγ⌠!οωα αναλιζα οδδζια!ψωανια πλανοωανεγο οβιεκτυ να ποσζχζεγ⌠λνε
κοµπονεντψ ∃ροδοωισκα, ωε ωσζψστκιχη εταπαχη ϕεγο φυνκχϕονοωανια, ποωιννα ζοστα%
ζαωαρτα ω ραπορχιε οδδζια!ψωανια πρζεδσι∀ωζι∀χια να ∃ροδοωισκο. Ζακ!αδα σι∀, (ε
σπορζ∋δζενιε τακιεγο ραπορτυ ποωιννο ζαγωαραντοωα% βεζπιεχζνε δλα ∃ροδοωισκα
φυνκχϕονοωανιε ινσταλαχϕι ζαστοσοωανψχη ω Ζακ!αδζιε, α ιχη εκσπλοαταχϕα νιε πογορσζψ ω
ζναχζ∋χψ σποσ⌠β ωαλορ⌠ω πρζψροδνιχζψχη ρεγιονυ.
Ω πρζψπαδκυ ζανιεχηανια ρεαλιζαχϕι ζαδα) ζαωαρτψχη ω πλανιε, ιστνιεϕ∋χψ σψστεµ
γοσποδαρκι οδπαδαµι νιε β∀δζιε ποδλεγα! δοσκοναλενιυ ι ροζωοϕοωι. Ζ υπ!ψωεµ χζασυ
νιε β∀δζιε ον ζδολνψ ζαπεωνι% ω!α∃χιωεγο σποσοβυ υνιεσζκοδλιωιανια ι ζβι⌠ρκι ροσν∋χεϕ
µασψ οδπαδ⌠ω. Σψτυαχϕα τακα σκυτκοωα% β∀δζιε πογαρσζαϕ∋χψµ σι∀ στανεµ ∃ροδοωισκα
νατυραλνεγο ω ωψνικυ νιεκοντρολοωανεγο δεπονοωανια οδπαδ⌠ω ω ∃ροδοωισκυ οραζ
ωζροστεµ νεγατψωνεγο οδδζια!ψωανια ιστνιεϕ∋χεγο σκ!αδοωισκα ω Νιεδ&ωιεδζιυ.
Ζ πρζεδσταωιονεϕ ποωψ(εϕ αναλιζψ οδδζια!ψωανια γµιννεγο πλανυ γοσποδαρκι
οδπαδαµι να ∃ροδοωισκο ωψνικα, (ε ϕεγο ωδρο(ενιε νιε πρζψχζψνι σι∀, δο ποωστανια
νοωψχη ζαγρο(ε) λυβ υχι∋(λιωο∃χι δλα ∃ροδοωισκα γµινψ. Πρζεωιδυϕε σι∀, ι( ϕεγο
πραωιδ!οωα ρεαλιζαχϕα ω πορ⌠ωνανιυ δο στανυ ωψϕ∃χιοωεγο γοσποδαρκι οδπαδαµι να
τερενιε µιαστα ι γµινψ, πρζψνιεσιε ωψµιερνψ εφεκτ εκολογιχζνψ ω ποσταχι µινιµαλιζαχϕι
αντροποπρεσϕι να ∃ροδοωισκο.
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9. ΜΟΝΙΤΟΡΙΝΓ Ι ΟΧΕΝΑ Ω∆ΡΑ∃ΑΝΙΑ ΠΛΑΝΥ

9.1. Ακτυαλιζαχϕα ι µοδψφικαχϕα Πλανυ
Ζγοδνιε ζ υσταω∋ ο οδπαδαχη Πλαν Γοσποδαρκι Οδπαδαµι ποωινιεν βψ%
ωερψφικοωανψ χο 4 λατα. Ωερψφικαχϕι ποδλεγα χα!ο∃% Πλανυ, !∋χζνιε ζ ϕεγο ωαρυνκαµι,
ζα!ο(ενιαµι ι ιννψµι δανψµι ωψϕ∃χιοωψµι ω χελυ σπραωδζενια, χζψ ναδαλ σ∋ ακτυαλνε.
Ωερψφικαχϕι ποωιννα ζοστα% ρ⌠ωνιε( ποδδανα πολιτψκα, χελε ι ζαδανια.
Ζωερψφικοωανψ Πλαν ποωινιεν ζαωιερα% νοωψ οπισ ιστνιεϕ∋χεγο στανυ γοσποδαρκι
οδπαδαµι
οραζ
ακτυαλιζαχϕ∀
προγραµυ
δ!υγοτερµινοωεγο,
α
ζω!ασζχζα
κρ⌠τκοτερµινοωεγο πλανυ δζια!α) ωραζ ζ αναλιζ∋ οδδζια!ψωα). Πο ζαοπινιοωανιυ
οστατεχζνιε ζακτυαλιζοωανψ Πλαν ζοστανιε ω δροδζε υχηωα!ψ ζατωιερδζονψ πρζεζ Ραδ∀
Μιαστα.
ϑε(ελι ζα!ο(ενια λυβ δανε ποδσταωοωε υλεγν∋ ιστοτνψµ ζµιανοµ λυβ ϕε∃λι ζαϕδ∋
ϕακιεκολωιεκ ιννε ιστοτνε ζµιανψ µογ∋χε υνιεµο(λιωι% ωδρο(ενιε οβεχνεγο Πλανυ,
ωερψφικαχϕα µο(ε βψ% πρζεπροωαδζονα πρζεδ υπ!ψωεµ ωψµαγανεγο υσταωοωο
χζτερολετνιεγο οκρεσυ.
Ταβελα 9.1. Ηαρµονογραµ ωδρα)ανια Πλανυ Γοσποδαρκι Οδπαδαµι δλα µιαστα ι γµινψ
Κοωαλεωο Ποµορσκιε
Ζαδανια

2008

2009

2010

2011

Π λαν Γοσποδαρκι Οδπαδαµι δλα µιασ τα ι γµινψ Κοωαλεωο Π οµορσκιε
δο 2015
Χελε δ!υγοτερµινοωε δο 2015 ρ.
Χελε κρ⌠τκοτερµινοωε δο 2011 ρ.

2008−2011

2012

2013

2014

2015

δο 2019
2012−2015

Μονιτορινγ
Μονιτορινγ στανυ ∃ροδοωισκα
Μονιτορινγ πολιτψκι !ροδοωισκοωεϕ
Μιερνικι εφεκτψωνο∃χι Πλανυ
Οχενα ρεαλιζαχϕι χελ⌠ω κρ⌠τκοτερµινοωψχη
Ραπορτ ζ ρεαλιζαχϕι Πλανυ
Ωερψφικαχϕα Πλανυ

9.2. Ραπορτοωανιε ωδρα(ανια Πλανυ
Ζγοδνιε ζ υσταω∋ ο οδπαδαχη οργαν ωψκοναωχζψ Γµινψ ϕεστ ζοβοωι∋ζανψ σκ!αδα%
Ραδζιε Μιαστα ραπορτ ζ ρεαλιζαχϕι ωδρα(ανια Πλανυ ραζ να 2 λατα. Ραπορτ ποωινιεν
ζαωιερα% ινφορµαχϕε ο ωψκονανιυ ϕακο∃χιοωψχη ι ιλο∃χιοωψχη ζαδα) ποσταωιονψχη ω
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Πλανιε Γοσποδαρκι Οδπαδαµι. Ποναδτο ραπορτ ποωινιεν ζαωιερα% οπισ ποστ∀πυ ωε
ωδρα(ανιυ ινιχϕατψω ζαωαρτψχη ω κρ⌠τκοτερµινοωψµ πλανιε δζια!ανια. Ω σπραωοζδανιυ
µογ∋ σι∀ ρ⌠ωνιε( ζναλε&% ινφορµαχϕε δοτψχζ∋χε σποδζιεωανψχη ζµιαν, νπ. ω
ζα!ο(ενιαχη ποδσταωοωψχη, αλοκαχϕαχη βυδ(ετυ ι νοωψχη ωψµογαχη πραωνψχη,
ωψµαγαϕ∋χψχη ωπροωαδζενια νοωψχη ινιχϕατψω λυβ ωερψφικαχϕι Πλανυ.
9.3. Ωσκα#νικι µονιτοροωανια εφεκτψωνο!χι Πλανυ
Ποδσταω∋ ω!α∃χιωεγο σψστεµυ µονιτοροωανια ι οχενψ ρεαλιζαχϕι Πλανυ ϕεστ δοβρψ
σψστεµ σπραωοζδαωχζο∃χι, οπαρτψ να ωσκα&νικαχη (µιερνικαχη) στανυ ∃ροδοωισκα ι
ζµιανψ πρεσϕι να ∃ροδοωισκο, α τακ(ε να ωσκα&νικαχη ∃ωιαδοµο∃χι σπο!εχζνεϕ. Ω Ταβελι
9.2 ζαπροπονοωανο ιστοτνε ωσκα&νικι εφεκτψωνο∃χι ρεαλιζαχϕι Πλανυ, πρζψϕµυϕ∋χ (ε λιστα τα
µο(ε βψ% συκχεσψωνιε µοδψφικοωανα. Ω οπαρχιυ ο αναλιζ∀ ωσκα&νικ⌠ω β∀δζιε µο(λιωα
οχενα εφεκτψωνο∃χι ρεαλιζαχϕι Πλανυ, α να ποδσταωιε τεϕ οχενψ  ακτυαλιζαχϕα Πλανυ.
Ταβελα 9.2. Ωσκα!νικι µονιτοροωανια Πλανυ Γοσποδαρκι Οδπαδαµι
Ωσκα&νικ

ϑεδνοστκα

Ωαρτο∃%

Α. Ωσκα#νικι στανυ γοσποδαρκι οδπαδαµι ι ζµιανψ πρεσϕι να ∃ροδοωισκο
Μασα ωψτωαρζανψχη οδπαδ⌠ω
κοµυναλνψχη/1 µιεσζκα)χα/ροκ

κγ/Μ/ροκ

Κοωαλεωο Ποµορσκιε 250 οβσζαρ
ωιεϕσκι γµινψ 52

%

87 µιεσζκα)χ⌠ω ωσι
95 µιεσζκα)χ⌠ω µιαστα

%

82.8

κγ/Μ/ροκ

14.4

Μγ

0,015 [βατεριε]

Μγ

13

Μασα σελεκτψωνιε ζεβρανψχη
οδπαδ⌠ω οπακοωανιωψχη

Μγ

παπιερ ι τεκτυρα − 4,96
τωορζψωα σζτυχζνε − 36,7
σζκ!ο − 67,1

Υδζια! ζαγοσποδαροωανψχη
οσαδ⌠ω ∃χιεκοωψχη

%

66

λιχζβα
Β. Ωσκα#νικι ∃ωιαδοµο∃χι σπο∀εχζνεϕ

24

Υδζια! µιεσζκα)χ⌠ω οβϕετψχη
ζοργανιζοωανψµ ζβιερανιεµ
οδπαδ⌠ω κοµυναλνψχη
Υδζια! οδπαδ⌠ω ζ σεκτορα
Ιλο∃% ωψτωορζονψχη οδπαδ⌠ω
νιεβεζπιεχζνψχη/1 µιεσζκα)χα/ροκ
Μασα ζεβρανψχη σελεκτψωνιε
Μασα σελεκτψωνιε ζεβρανψχη
οδπαδ⌠ω κοµυναλνψχη
υλεγαϕ∋χψχη βιοδεγραδαχϕι

Ιλο∃% πυνκτ⌠ω σελεκτψωνεγο
Ιλο∃% πρζεπροωαδζονψχη ακχϕι
ϑακο∃% ι σκυτεχζνο∃% καµπανιι
εδυκαχψϕνο−ινφορµαχψϕνψχη
Υδζια! σπο!εχζε)στωα ω
δζια!ανιαχη να ρζεχζ ποπραωψ
γοσποδαρκι οδπαδαµι
Ιλο∃% ιντερωενχϕι (ωνιοσκ⌠ω)

−
λιχζβα
λιχζβα µιεσζκα)χ⌠ω
οβϕ∀τψχη σζκολενιαµι
ι καµπανιαµι
λιχζβα

−
−
−

9.4. Ωοϕεω⌠δζκα βαζα δανψχη ο οδπαδαχη
Υσταωα ο οδπαδαχη (αρτ. 37) δεφινιυϕε σψστεµ µονιτορινγυ οπαρτψ να βαζαχη δανψχη
ο οδπαδαχη προωαδζονψχη πρζεζ υρζ∀δψ µαρσζα!κοωσκιε. Βαζψ τε τωορζονε σ∋ να
ποδσταωιε ζβιορχζψχη ζεσταωιε) δανψχη υζψσκανψχη οδ ποσιαδαχζψ οδπαδ⌠ω ι ινφορµαχϕι
υζψσκανψχη οδ ωοϕεωοδ⌠ω ι σταροστ⌠ω. Βαζψ ζαωιεραϕ∋ ινφορµαχϕε δοτψχζ∋χε
ωψτωαρζανια ι γοσποδαροωανια οδπαδαµι ωραζ ζ ρεϕεστρεµ ζεζωολε) υδζιελονψχη ω
ζακρεσιε ωψτωαρζανια οδπαδ⌠ω ι γοσποδαρκι οδπαδαµι. Σψστεµ ποζωαλα να προωαδζενιε
κοντρολι ναδ ιλο∃χι∋, ροδζαϕεµ οραζ σποσοβεµ ζαγοσποδαροωανια οδπαδ⌠ω, στοπνιεµ
ωψκορζψστανια υρζ∋δζε) ι ινσταλαχϕι δο ιχη ζαγοσποδαροωανια. Σψστεµ µονιτοροωανια
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υ!ατωια ποδεϕµοωανιε δεχψζϕι µαϕ∋χψχη να χελυ ω!α∃χιωε υκιερυνκοωανιε δζια!α)
ζωι∋ζανψχη ζ γοσποδαρκ∋ οδπαδαµι να τερενιε ωοϕεω⌠δζτωα, να ρ⌠(νψχη σζχζεβλαχη 
ω τψµ ρ⌠ωνιε( να σζχζεβλυ γµιννψµ.
Ω!αδζε γµινψ ποωιννψ ωσπ⌠!υχζεστνιχζψ% ω τωορζενιυ ι ωψκορζψστψωα% ζβιερανε ω
τψχη βαζαχη δανε. Σψστεµ τεν στανοωι ποδσταωοωε &ρ⌠δ!ο ινφορµαχϕι ο οδπαδαχη ι
ποωινιεν βψ% ωψκορζψστψωανψ πρζψ οπραχοωψωανιυ, ωδρα(ανιυ ι οχενιε ρεαλιζαχϕι πλαν⌠ω
γοσποδαρκι οδπαδαµι.
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10. ΣΤΡΕΣΖΧΖΕΝΙΕ Ω ϑ∀ΖΨΚΥ ΝΙΕΣΠΕΧϑΑΛΙΣΤΨΧΖΝΨΜ
Πλαν γοσποδαρκι οδπαδαµι δλα µιαστα ι γµινψ Κοωαλεωο Ποµορσκιε ϕεστ
δοκυµεντεµ υχηωαλανψµ πρζεζ Ραδ∀ Μιαστα δλα ρεαλιζαχϕι πολιτψκι εκολογιχζνεϕ πα)στωα.
Πλαν ζοστα! σπορζ∋δζονψ ζγοδνιε ζ ωψµογαµι οκρε∃λονψµι Υσταωιε ο οδπαδαχη οραζ ω
Ροζπορζ∋δζενιυ Μινιστρα .ροδοωισκα ω σπραωιε σπορζ∋δζανια πλαν⌠ω γοσποδαρκι
οδπαδαµι.
Πλαν ζαωιερα αναλιζ∀ στανυ γοσποδαρκι οδπαδαµι, ζ κτ⌠ρεϕ ωψνικα (ε οδ κιλκυ λατ να
τερενιε γµινψ σ∋ ποδεϕµοωανε δζια!ανια οργανιζαχψϕνε ι ινωεστψχψϕνε να ρζεχζ
σψστεµοωεγο ροζωι∋ζανια προβλεµυ οδπαδ⌠ω.
Οδπαδψ κοµυναλνε σ∋ οδβιερανε πρζεζ ωψσπεχϕαλιζοωανε πρζεδσι∀βιορστωα
ποσιαδαϕ∋χε στοσοωνε ζεζωολενια. Οδπαδψ τε σ∋ ζβιερανε δο ποϕεµνικ⌠ω ο ποϕεµνο∃χι
οδ 110δµ3 (ζαβυδοωα ϕεδνοροδζιννα) ι 1100 δµ3 (ζαβυδοωα ωιελοροδζιννα).
Οκ 87% µιεσζκα)χ⌠ω ωσι ι 95% µιεσζκα)χ⌠ω µιαστα ϕεστ οβϕ∀τψχη ζοργανιζοωανψµ
σψστεµεµ ζβι⌠ρκι οδπαδ⌠ω. Νιεσελεκτψωνιε ζεβρανε οδπαδψ κοµυναλνε σ∋ δεπονοωανε
να σκ!αδοωισκυ οδπαδ⌠ω ω µιεϕσχοωο∃χι Νιεδ&ωιεδ&, γµινα ∆∀βοωα ∗∋κα. Να τερενιε
γµινψ προωαδζονα ϕεστ ρ⌠ωνιε( σελεκτψωνα ζβι⌠ρκα οδπαδ⌠ω κοµυναλνψχη 
σελεκτψωνιε οδβιερανα ϕεστ µακυλατυρα, σζκ!ο οραζ τωορζψωα σζτυχζνε. Σψστεµ
σελεκτψωνεϕ ζβι⌠ρκι σκ!αδα σι∀ ζ 24 γνιαζδ ροζµιεσζχζονψχη να τερενιε µιαστα ι γµινψ.
Σελεκτψωνιε ζεβρανε συροωχε ωτ⌠ρνε σ∋ οδβιερανε πρζεζ σπεχϕαλιστψχζν∋ φιρµ∀
υσ!υγοω∋.
Να ποδσταωιε προγνοζψ δεµογραφιχζνεϕ ΓΥΣ οραζ προγνοζψ ζµιαν ωσκα&νικ⌠ω
ναγροµαδζενια ποσζχζεγ⌠λνψχη γρυπ οδπαδ⌠ω σπορζ∋δζονο προγνοζ∀ ωψτωαρζανια
οδπαδ⌠ω να τερενιε µιαστα ι γµινψ.
Πρζεδσταωιονο δζια!ανια ζµιερζαϕ∋χε δο ζαποβιεγανια ποωσταωανιυ οδπαδ⌠ω,
ογρανιχζανια ιχη ιλο∃χι ι µινιµαλιζαχϕι νεγατψωνεγο οδδζια!ψωανια να ∃ροδοωισκο.
Ζαπροπονοωανο δαλσζψ ροζω⌠ϕ ι δοσκοναλενιε ιστνιεϕ∋χεγο σψστεµυ γοσποδαρκι
οδπαδαµι. Προϕεκτοωανψ σψστεµ ζακ!αδα δοχελοωο σελεκτψων∋ ζβι⌠ρκ∀ παπιερυ, τωορζψω
σζτυχζνψχη, σζκ!α, οδπαδ⌠ω νιεβεζπιεχζνψχη, ωιελκογαβαρψτοωψχη οραζ υλεγαϕ∋χψχη
προχεσοµ βιοδεγραδαχϕι. Να σκ!αδοωισκο β∀δ∋ τραφια% τψλκο τε µασψ οδπαδ⌠ω, κτ⌠ρψχη
νιε µο(να ποδδα% προχεσοµ οδζψσκυ ι υνιεσζκοδλιωιανια ιννψµι µετοδαµι.
Ω ωψνικυ ρεαλιζαχϕι ζα!ο(ε) πλαν⌠ω γοσποδαρκι οδπαδαµι ωψ(σζεγο σζχζεβλα
ωσκαζανε ϕεστ αβψ γµινα βρα!α χζψννψ υδζια! ω τωορζενιυ ποναδ λοκαλνεγο σψστεµυ
γοσποδαρκι οδπαδαµι.
Ζαδανιαµι στρατεγιχζνψµι δλα γµινψ ωψνικαϕ∋χψµι ζ πλανυ ϕεστ ογρανιχζενιε ιλο∃χι
ποωσταϕ∋χψχη οδπαδ⌠ω, ωζροστ ιχη γοσποδαρχζεγο ωψκορζψστανια οραζ εδυκαχϕα
εκολογιχζνα µιεσζκα)χ⌠ω.
∆λα ζαδα) κρ⌠τκοοκρεσοωψχη (2008−2011) οπραχοωανο ηαρµονογραµ ρζεχζοωο−
φινανσοωψ. Νιεκτ⌠ρε ζ ζαδα) υϕ∀τψχη ω ηαρµονογραµιε σ∋ πρζεωιδζιανε δο ρεαλιζαχϕι
ωσπ⌠λνιε ζ ιννψµι ινστψτυχϕαµι ι ϕεδνοστκαµι οργανιζαχψϕνψµι.
Ζ πρζεπροωαδζονεϕ αναλιζψ οδδζια!ψωανια πλανυ να ∃ροδοωισκο ωψνικα, (ε ρεαλιζαχϕα
πλανυ νιε πρζψχζψνι σι∀ πογορσζενια στανυ ∃ροδοωισκα γµινψ, ωπ!ψνιε νατοµιαστ να
ωζροστ οχηρονψ ποωιερζχηνι ζιεµι ι συροωχ⌠ω νατυραλνψχη οραζ ζµνιεϕσζψ ζαγρο(ενια δλα
ω⌠δ ∃ρ⌠δλ∋δοωψχη.
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Μονιτορινγ ι οχενα ωδρα(ανια πλανυ οπιερα% β∀δζιε σι∀ να κονκρετνψχη ωσκα&νικαχη
ζαπροπονοωανψχη ω ροζδζιαλε 9. Ζ ρεαλιζαχϕι πλανυ Βυρµιστρζ Μιαστα ι Γµινψ Κοωαλεωο
Ποµορσκιε πρζεδσταωι Ραδζιε Μιαστα ραπορτ ζ ωψκονανια πλανυ ραζ να δωα λατα.
Προϕεκτ πλανυ ποδλεγα οπινιοωανιυ πρζεζ Ζαρζ∋δ Ποωιατυ, Ζαρζ∋δ Ωοϕεω⌠δζτωα,
Ρεγιοναλνψ Ζαρζ∋δ Γοσποδαρκι Ωοδνεϕ.
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