
UCHWAŁA NR VIII/64/11
RADY GMINY STRZELCE WIELKIE

z dnia 2 listopada 2011 r.

w sprawie uchwalenia aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy Strzelce Wielkie na lata 2011- 
2014 z perspektywą do 2018 roku . 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, 
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, 
poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 
1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, 
Nr 40, poz. 240,  Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887 ), 
art. 18 ust. 1, art.84 ust.1,w związku z art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, zmiany: z 2008 r. Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, 
Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464, Nr 227, poz. 1505, z 2008 roku M.P. Nr 79, poz. 698, Nr 
80, poz. 707, z 2009 roku Dz. U. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070, Nr 215, poz. 
1664, M.P. z 2009 r. Nr 57, poz. 780, Nr 69, poz. 893, Dz. U. z 2010 Nr 21, poz. 104, Nr 28, poz. 145, Nr 40 poz. 
227, Nr 76 poz. 489, Nr 119 poz. 804, 152 poz. 1018, Nr 152 poz. 1019,  Nr 182, poz. 1228, Nr 229 poz. 1498, Nr 
249 poz. 1657, z 2010 r. M.P. Nr 74 poz. 945, Nr 78 poz. 965,z 2011 r. Dz.U. Nr 32 poz. 152, nr 63 poz. 322, Nr 
94 poz.551, Nr 99 poz. 569, Nr 122 poz. 695, Nr 152 poz.897, Nr 178 poz. 1060 ), po zasięgnięciu opinii Zarządu 
Powiatu Pajęczańskiego, Rada Gminy Strzelce Wielkie uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się aktualizację, Programu Ochrony Środowiska Gminy Strzelce Wielkie na lata 2011 – 2014 
z perspektywą do 2018 roku, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi Gminy Strzelce Wielkie. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Województwa Łódzkiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Andrzej Zięba
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1. WPROWADZENIE

Celem niniejszego opracowania jest opracowanie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy Strzelce Wielkie na
lata 2011 do 2014 z perspektywą do roku 2018, którego realizacja doprowadzi do poprawy stanu środowiska, do
efektywnego zarządzania środowiskiem oraz zapewni skuteczne mechanizmy chroniące środowisko przed degradacją.
Realizacja Programu stworzy także warunki dla wdrożenia obowiązującegow tym zakresie prawa Unii Europejskiej.

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska określa politykę, ustala cele i zadania oraz szczegółoweprogramy zarządzania
środowiskiem,odnoszące się do aspektów środowiskowych,systematyzowanychwedług priorytetów.

Przy tworzeniu Programu przyjęto założenie, iż powinien on spełniać rolę narzędzia pracy przyszłych użytkowników,
ułatwiającego i przyśpieszającego rozwiązywaniezagadnień związanychz przyszłymi projektami.

Tak sformułowanymicelami Programu Ochrony Środowiska są:

· rozpoznanie stanu istniejącego i przedstawienie propozycji zadań niezbędnych do kompleksowego rozwiązania
problemów ochrony środowiska (zadania te w większości stanowią zadania własne poszczególnychgmin),

· wyznaczeniehierarchiiważności poszczególnych inwestycji (ustalenie priorytetów),

· przedstawienie rozwiązań technicznych, analiz ekonomicznych, formalno-prawnych dla proponowanych działań
proekologicznych,

· wyznaczenie optymalnych harmonogramów realizacji całości zamierzeń inwestycyjnych w gminie ze wskazaniem
źródeł ich finansowania.

Program wspomaga dążenie do uzyskania sukcesywnego ograniczania negatywnego wpływu na środowisko źródeł
zanieczyszczeń; ochronę i rozwijanie walorów środowiska oraz racjonalne gospodarowanie zgodne z zasadą
zrównoważonego rozwoju. Stan docelowy w tym zakresie nakreśla Program Ochrony Środowiska, a dowodów jego
osiągania dostarcza ocena efektów działalności środowiskowej,dokonywanaokresowo (według nowej ustawy— co 2 lata).

Przy realizacji Programu Ochrony Środowiska dla gm. StrzelceWielkieodstąpiono od strategicznej ocenyoddziaływaniana
środowisko na podstawie zwolnień:

· RegionalnegoDyrektora Ochrony Środowiska— pismo z dn. 20 maja 2011 r., znak WSI.410.18.2011.MP.1,

· Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi — pismo z dn. 22 marca 2011 r., znak
PWIS-NSOZNS-072/251/10.1593.

Niniejszą Aktualizację Programu Ochrony Środowiska Gminy Strzelce Wielkie opracowano zgodnie z ustawą z dnia 27
kwietnia 2001 Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. Nr 62 poz. 627 z późn. zm.) czyli zgodnie z przepisami nowegoprawa o
ochronie środowiska, a w szczególności:

Art. 14. 1. Polityka ekologicznapaństwa, na podstawie aktualnego stanu środowiska, określa w szczególności:

· cele ekologiczne,

· priorytety ekologiczne,

· rodzaj i harmonogramdziałań proekologicznych,

· środki niezbędne do osiągnięcia celów,w tymmechanizmyprawno-ekonomicznei środki finansowe.

2. Politykę ekologiczną państwa przyjmuje się na 4 lata, z tym że przewidziane w niej działania w perspektywie obejmują
kolejne 4 lata.

Art. 17. 1. Zarząd województwa, powiatu i gminy,w celu realizacji polityki ekologicznej państwa, sporządza odpowiednio
wojewódzkie,powiatowe i gminne programy ochrony środowiska, uwzględniającwymagania,o których mowaw art. 14.

2. Projekty programów ochrony środowiska są opiniowane odpowiednio przez zarząd jednostki wyższego szczebla lub
ministra właściwegodo spraw środowiska.

3. W miastach, w których funkcje organów powiatu sprawują organy gminy, program ochrony środowiska obejmuje
działania powiatu i gminy.
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Art. 18. 1. Programy, o których mowa w art. 17 ust. 1, uchwala odpowiednio sejmik województwa, rada powiatu albo rada
gminy.

2. Z wykonania programów zarząd województwa, powiatu i gminy sporządza — co 2 lata raporty, które przedstawia się
odpowiedniosejmikowiwojewództwa, radzie powiatu lub radzie gminy.

Program Ochrony Środowiska Gminy Strzelce Wielkie został opracowany mając na celu zrównoważony rozwój regionu
rozumiany jako rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych,
gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości i nienaruszalności podstawowych
procesów przyrodniczych. Niesie to z sobą konsekwencje w postaci rozpatrywania zagadnień ochrony środowiska
całościowow powiązaniu z regionalnymiuwarunkowaniamispołecznymi i gospodarczymi oraz perspektywami ich zmian, a
szczególnie z programemwojewódzkimi powiatowymoraz odpowiednimstrategiom rozwoju.

2. CELE I ZASADY POLITYKI EKOLOGICZNEJ PAŃSTWA,WOJEWÓDZTWA
I REGIONU

Strategia Rozwoju WojewództwaŁódzkiego definiuje nadrzędną misję regionu oraz określa, że najbliższe kilkanaście lat
będzie kluczowedla rozwoju Regionu Łódzkiego.

Misją Regionu jest:

„Podniesienie atrakcyjności województwa łódzkiego w strukturze regionalnej Polski i Europy, jako obszaru sprzyjającego
zamieszkaniu ludzi i gospodarce oraz dążenie do budowy wewnętrznej spójności regionu, przy zachowaniu różnorodności
jego miejsc; wykorzystując atut centralnego położenia regionu, przekształcenie jego gospodarki z produkcyjnej
(przemysłowo-rolniczej)na usługowo-produkcyjną”.

Podstawowymizałożeniami strategii są:

· podniesienie rangi regionu,

· poprawa warunkówżycia ludności,

· zapewnieniewzrostu atrakcyjności inwestycyjnejregionu,

· przyciągnięcieniezbędnegodla rozwoju kapitału.

Dla osiągnięcia długofalowego rozwoju określanego jako zrównoważony rozwój niezbędnymi działaniami są
przedsięwzięciazmierzające do likwidacjibarier i dysproporcji rozwojowych.

Zgodnie ze Strategią ZrównoważonegoRozwoju Polski do 2025 roku i zapisem Artykułu 5 Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej określającego, że:

„Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swego terytorium, zapewnia wolności i prawa
człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę
środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju"

Zrównoważony rozwój rozumiany jest zgodnie z zapisami Agendy 21 — programu działań sformułowanego na Szczycie
Ziemi w Rio de Janeiro w 1992 r. jako rozwój dążący do zaspokojenia aspiracji rozwojowych obecnej generacji bez
ograniczaniamożliwości zaspokojenia potrzeb rozwojowychnastępnych pokoleń.

Dlatego też, rozwój społeczno-gospodarczy Gminy powinien być postrzegany jako proces stałego wzrostu jakości życia
społeczeństwa lokalnego oparty na wzajemnie zrównoważonych czynnikach: społecznym, gospodarczym i ekologicznym,
przy podstawowymzałożeniu, że rozwój żadnej z tych dziedzin nie może odbywać się kosztem innej.

Dynamiczny rozwój gospodarczy regionu powinien być czynnikiem sprawczym wszechstronnego rozwoju jego
mieszkańców i nie może powodowaćdegradacji i zagrożeń dla środowiska życia człowieka.

Zgodnie z tymi zasadami zadaniem Programu Ochrony Środowiska Gminy Strzelce Wielkie jest przede wszystkim
stworzenie warunków dla takiego stymulowania procesów rozwoju, aby nie tylko nie zagrażał on środowisku, ale
stymulował poprawę jego stanu.
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Osiągnięcie tych założeń będzie możliwepoprzez przestrzeganie poniższych zasad:

· zasada praworządności, rozumiana jako ścisłe przestrzeganie norm prawnych w zakresie ochrony środowiska przez
jego wszystkich użytkowników,

· zasada wysokiego poziomu ochrony środowiska, zakładająca ukierunkowanie na wysoki i bezpieczny dla zdrowia
ludzkiego poziom ochrony środowiska,

· zasada integracji polityki ekologicznej z politykami sektorowymi, która w praktyce oznacza uwzględnienie w
politykach sektorowychcelów ekologicznychna równi z celami gospodarczymi i społecznymi,

· zasada uspołecznienia realizowana poprzez stworzenie instytucjonalnych,prawnych i materialnychwarunków udziału
obywateli, grup społecznych i organizacji pozarządowychw procesie kształtowania modelu zrównoważonego rozwoju,
przy jednoczesnymrozwoju edukacji ekologicznej,

· zasada „zanieczyszczający płaci” oznaczająca złożenie pełnej odpowiedzialności, w tym materialnej na sprawcę
zanieczyszczenia,

· zasada prewencji, która zakłada, że zapobieganie negatywnymskutkom dla środowiska powinno być podejmowanena
etapie planowania i realizacji przedsięwzięć,

· zasada skuteczności ekologicznej i efektywności ekonomicznej, która ma zastosowanie do wyboru planowanych
przedsięwzięć inwestycyjnychochrony środowiska. Ograniczeniu presji na środowisko do najniższego, możliwego do
uzyskania, bez powodowania nadmiernych kosztów, efektywnym wykorzystywaniu zasobów środowiska, w tym
zwłaszcza przestrzeni (zmniejszenieenergo-,wodo- i materiałochłonnościoraz produkcji odpadów)

· systematycznej poprawie jakości środowiska, w tym zwiększeniu różnorodności biologicznej, redukcji
podstawowychwskaźników zanieczyszczeńśrodowiska oraz poprawie czystości i bezpieczeństwa sanitarnego powiatu.

Szczegółowecele i kierunki działań wynikającez polityki regionalnej zostały sformułowanenastępująco:

· zapewnienie różnorodności biologicznej i krajobrazowej,

· utrzymania istniejącego i przywróceniewłaściwegostanu różnorodności biologicznej,

· zwiększenia powierzchni terenów chronionych(do około 33% w skali województwa),

· zachowania, odtworzenia i wzbogacenia regionalnychzasobów przyrody,

· ograniczenia eksploatacji surowców naturalnych w obszarach prawnie chronionych lub w ich bezpośrednim
sąsiedztwie,

· włączenia lokalnychplanów zagospodarowania przestrzennegow ochronę biologiczną i krajobrazową,

· poprawa stosunków wodnychi jakości wód,

· likwidacjido roku 2015 zrzutu ścieków z miast i zakładów przemysłowych,

· redukcji ładunku substancji biogennych ze środków komunalnych (o 75% do roku 2015) oraz istotnego ograniczenia
zrzutu azotu ze źródeł pochodzenia rolniczego,

· całkowitego zaprzestania do roku 2015 odprowadzania substancji niebezpiecznych — Hg, Cd, HCH, PCP, HCB,
HCBD, CHCI3, EDC, TRI, PER) — uwarunkowanie wynikające ze zobowiązań międzynarodowych, związanych z
ochroną wód Bałtyku,

· zmniejszenia w porównaniu do roku 1990 ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych do wód powierzchniowych— o
50% w przemyśle, o 30% w gospodarce komunalnejw miastach i osiedlach i o 30% ze spływówpowierzchniowych,

· zwiększeniezasobów leśnych i racjonalna ich eksploatacja,

· wzrost wskaźnika lesistości (do 30% w roku 2020 i do 33% w roku 2050), który aktualnie wynosi 28,5% w skali kraju,
KPZR został przyjęty przez Radę Ministrów w VI 1995 r.,

· kształtowanie właściwychstruktur gatunkowychzgodnychz naturalnymiwłaściwościamibiotopów,

· ochronyprewencyjnejsystemów leśnych,

· racjonalizacja zużycia wody,
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· zmniejszenie do roku 2010 wodochłonności produkcji przemysłowej (o 50% w porównaniu z rokiem 1990) przez
zmniejszenie zapotrzebowania na wodę w przemyśle i rolnictwie, ograniczenie zanieczyszczeń. odprowadzanych do
środowiska oraz zaniechanie poboru wód podziemnych przez przemysł z wyjątkiem przemysłu spożywczego i
farmaceutycznego,

· zmniejszeniemateriałochłonnościi odpadowości produkcji,

· ograniczenia do roku 2010 materiałochłonnościprodukcji (o 50% w stosunku do 1990 r.) oraz wycofanie z produkcji i
użytkowania substancji i materiałów niebezpiecznych,

· ograniczenia do roku 2010 zużycia energii (o 25% na jednostkę PKB, o 25% w stosunku do roku 2000 i o 50% w
stosunku do roku 1990),

· zwiększenia do roku 2010 udziału produkcji energii ze źródeł odnawialnych (do 3,1% w roku 2005 i 3,65% w roku
2006 oraz systematycznywzrost do 7,5% w roku 2010),

· zwiększenia do roku 2010 energii z regionalnych źródeł odnawialnych poprzez ustalenie zasięgu preferowanych
obszarów jej stosowania oraz włączenie problematyki rozwoju energetyki opartej na odnawialnychźródłach energii do
programów samorządowych.

Poprawa jakości powietrza i wypełnienieprzez nasz kraj zobowiązańmiędzynarodowychpolegać będzie na:

· zapewnieniu wysokiej jakości powietrza, ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych i substancji niszczących warstwę
ozonową,

· identyfikacji obszarów przekroczeń dopuszczalnych poziomów stężeń zanieczyszczeń powietrza i stosowanie
programów naprawczych,

· ograniczeniuemisji substancji toksycznychz grupy metali ciężkichoraz trwałych zanieczyszczeńorganicznych,

· ograniczeniu emisji pyłów o 75%, dwutlenku siarki o 56%, tlenków azotu o 31%, niemetalowych lotnych związków
organicznych (poza metanem) o 4% i amoniaku o 8% w stosunku do stanu z roku 1990; wprowadzenia do roku 2005
zakazu użytkowania benzyn innychniż bezołowiowe,

· zmniejszeniuwielkościpromieniowanianiejonizującego,

· monitorowaniu i restrykcyjnym przestrzeganiu przepisów w zakresie rozwiązań technicznych i lokalizacji obiektów
emitującychpromieniowanieelektromagnetyczne,

· poprawie stanu bezpieczeństwa chemicznego i biologicznego oraz przeciwdziałaniu nadzwyczajnymzagrożeniom dla
środowiska,

· zapewnieniu bezpieczeństwa ekologicznego na poziomie umożliwiającym rozwój przemysłu opartego na
biotechnologiach,

· ograniczeniunegatywnegooddziaływaniachemikaliówna środowisko,

· zmniejszeniuzagrożenia używania pestycydami,

· ograniczeniuzagrożeń wynikającychz przenikania zanieczyszczeńz mogilnikówi składowisk odpadów.

Wnioski wynikające z planu zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego dla gminy Strzelce Wielkie

Dokumentem współzależnym z priorytetami określonymi w Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego jest przyjęty
Uchwałą Nr XLV/524/2002 Sejmiku Województwa Łódzkiego w dniu 9 lipca 2002 roku Plan zagospodarowania
przestrzennego województwa łódzkiego. Koncentruje się on na najważniejszych strategiach, zasadach i formach
zagospodarowania przestrzeni regionu, oraz stanowi swoiste ramy do konstruowania planów zagospodarowania
przestrzennego jednostek niższego rzędu.

Jako narzędzie prewencyjnejochrony środowiska:

· konkretyzujesposób zagospodarowania przestrzeni w aspekcie funkcji, lokalizacji i wielkościobciążeń,

· porządkuje i koordynujeużytkowanieprzestrzeni, zapobiegając powstawaniu konfliktów i strat w środowisku,

· potwierdza położenie i zasięg przestrzenny obszarów prawnie chronionych,
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· zawiera ocenę przestrzennego rozmieszczeniawalorów i zasobów środowiska,

· określa bariery i ograniczenia rozwoju,

· wytyczapodstawowe kierunki działań naprawczych i ochronnych.

W zakresie istotnych dla ochrony środowiska strukturalnych przemian układu funkcjonalnegookreśla:

· strefy rozwoju przestrzennego wraz z ich oddziaływaniemna środowisko kształtuje zharmonizowanysystem osadniczy
i układ komunikacyjny,

· zmiany i rozbudowę systemów infrastruktury technicznej — zaopatrzenia w wodę, odprowadzania ścieków,
elektroenergetyki,gazownictwa i gospodarki paliwowejwraz z określeniem lokalizacji uciążliwości ich oddziaływań na
środowisko,

· propozycje przestrzennego układu systemu gospodarki odpadami, przestrzenny rozkład stref intensywnychdolesień,

· lokalizację przestrzenną elementówwynikającychz Programumałej retencji,

· układ przestrzenny elementóww systemie ochronyprzyrody,

· zadania strategiczne dla realizacji ponadlokalnychcelów publicznych.

Decydującywpływna zakres przekształceń struktur przestrzennychwojewództwamieć będzie:

· różnorodność uwarunkowańśrodowiska przyrodniczegooraz system jego ochrony,

· przewidywanyzakres zmian demograficznych,

· wzrost inicjatyw i aktywności społeczno-gospodarczej samorządów i społeczności lokalnej, w tym dynamiczny rozwój
systemu transportowego.

Wnioski wynikające z powiatowego programu ochrony środowiska

W Strategii Rozwoju Powiatu Pajęczańskiego zdefiniowano następujące cele w zakresie ochrony środowiska, które
uwzględnionow ProgramieOchrony ŚrodowiskaGminy StrzelceWielkie:

· likwidacjadzikichwysypisk śmieci,

· modernizacja linii przesyłowychenergii elektrycznej

· wzmocnienie wyposażenia infrastrukturalnego poprzez zlikwidowanie niedostatków rozwoju infrastruktury ścieków
(kanalizacje, oczyszczalnie ścieków,systemy przydomowegooczyszczania ścieków),

· wspieranie rozwoju przemysłu rolno-spożywczego,

· wspieranie rozwoju agroturystyki,

· promocja restrukturyzacji gospodarstw rolnych,

· propagowanie budowyprzydomowychoczyszczalni ścieków,

· zwiększenie lesistości,

· poprawa świadomości ekologicznejmieszkańców,

· ochrona krajobrazu przyrodniczego.

Gmina Strzelce Wielkie powinna zwracać uwagę również na cele ekologiczne wynikające z Polityki Ekologicznej
WojewództwaŁódzkiego obowiązującepowiat pajęczański oraz Gminę StrzelceWielkie.Ważnewięc będzie:

· zmniejszeniezapotrzebowania na wodęw przemyśle i rolnictwie,

· ograniczenie ładunków zanieczyszczeńodprowadzanychdo środowiska,

· ograniczeniemarnotrawstwawody,

· zaniechanienieuzasadnionegowykorzystywaniawód podziemnych,

· radykalne ograniczeniemarnotrawstwa zasobów naturalnych,

· likwidacja zanieczyszczeń,uciążliwości i zagrożeń u źródła,
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· zwiększenie recyklingui odzyskumateriałowego,

· restrukturyzacja gospodarki w kierunku ograniczania produkcji energochłonnej,

· modernizacjaprocesówwytwórczychwe wszystkich sektorach,

· podniesienie sprawności procesówwytwarzania energii,

· racjonalizacja zużycia i oszczędzania energii przez społeczeństwo,

· minimalizacja strat energiiw systemach przesyłowychoraz obiektachmieszkalnych,usługowychi przemysłowych,

· finansowe stymulowanie i wspieranie przedsięwzięćw zakresie zmniejszania energochłonności,

· włączenie rozwoju energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii w przygotowane na wszystkich szczeblach
samorządowych programy zrównoważonego rozwoju, programy ochrony środowiska, plany zagospodarowania
przestrzennego i plany energetyczne),

· zwiększenie zaangażowania środków publicznych (budżetowych i pozabudżetowych) i prywatnych na rozwój
energetykize źródeł odnawialnychz równoczesną poprawą efektywnościich wykorzystania,

· intensyfikacja działań umożliwiających wykorzystanie w tym zakresie środków finansowych z Unii Europejskiej i
międzynarodowych instytucji finansowych,

· opracowanie i wzmożona realizacja (zintegrowanegoz regionalnym)planu zwiększenia lesistości,

· kształtowanie struktury gatunkowej i wiekowej drzewostanów zgodnie z naturalnymi predyspozycjami lokalnych
biotopów,

· restrukturyzacja gospodarstw leśnychw kierunku ich wielofunkcyjności,

· intensyfikacja ochrony prewencyjnej dla zachowania (lub odtworzenia) będących w stanie zbliżonym do naturalnego
ekosystemów leśnych oraz śródleśnych zbiornikówwodnych,cieków,bagien, trzęsawisk, torfowisk, wrzosowisk,wydm
i wszelkichużytków ekologicznych,

· użytkowaniezasobów leśnychw sposób zgodny z zasadami ochronyprzyrody,bioróżnorodności i krajobrazu.

3. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKAGMINY STRZELCE WIELKIE

3.1. Położenie geograficzne, powierzchnia, ludność

Gmina Strzelce Wielkie zajmuje powierzchnię 77,66 km2, położona jest w południowej części województwa łódzkiego,
wchodziw skład powiatu pajęczańskiego.Graniczy z gminami:

· Pajęczno od zachodu

· Nowa Brzeźnica od południa

· Sulmierzyceod północy

· od wschodu z gminami Lgota Wielka i Ładzice przynależnymido powiatu radomszczańskiego

Centrum gminy — miejscowość Strzelce Wielkie jest oddalona od miast: Pajęczno — 11 km, Radomsko — 23 km,
Częstochowa— 40 km.

Gminę StrzelceWielkiezamieszkuje 4.826 osób (stan na 31.12.2010 r.), gęstość zaludnieniawynosi 62 osoby/km2.

W skład gminy wchodzi 14 sołectw: Antonina, Dębowiec Mały, Dębowiec Wielki, Górki, Marzęcice, Pomiary, Skąpa,
StrzelceWielkie,Wiewiec,Wistka,Wola Jankowska,WolaWiewiecka,Zamoście-Kolonia,Zamoście.
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Strzelce Wielkie
gmina wiejska, powiat pajęczański

Powiat pajęczański
Gmina Strzelce Wielkie

3.2. Struktura gospodarcza gminy
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1. „AGROS” Sp. z o.o. Maria i Jan WrońscyStrzelceWielkie – handel sprzętem rolniczym
– usługi naprawcze sprzętu rolniczego

2. „ZUW-MASZ” Sp. z o.o. Zakład Usługowo-Wytwórczy,
StrzelceWielkie

– produkcja wyrobówmetalowych
– handel paliwami

3. POMIAR” Sp. z o.o. – przetwórstwo owoców i warzyw

Gmina Strzelce Wielkie jest gminą rolniczą, brak zakładów przemysłowych. Rolnictwo zapewnia znaczące utrzymanie i
zatrudnienie ludności. Pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzą bardzo małe prywatne podmioty trudniące się
głównie handlem, różnymi usługami oraz produkcją wyrobówmetalowych, z tworzyw sztucznych, przetwórstwem drewna
oraz przetwórstwem owoców i warzyw.W strukturze użytkowania gruntów, użytki rolne zajmują powierzchnię 6403 ha tj.
83,52% ogólnej powierzchnigminy.Wśród użytków rolnych grunty orne zajmują 5052 ha tj. 78,9%, łąki i pastwiska trwałe
1258 ha tj. 19,65% i sady 93 ha tj. 1,45%. Lesistość gminy jest bardzo niska, lasy zajmują powierzchnię 741 ha tj. 9,54%
ogólnej powierzchni— 141 ha to lasy stanowiącewłasność prywatną, 600 ha to lasy państwowe.

Pozostałe 622 ha tj. 8% ogólnej powierzchni stanowią grunty pod zabudowaniami, drogami, podwórzami, palcami,
wodami, nieużytkami i pozostałe. Działalność rolniczą prowadzi Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Skąpej oraz 1156
gospodarstw indywidualnych. Struktura obszarowa gospodarstw indywidualnych (źródło — Urząd Statystyczny Łódź
PowszechnySpis Rolny 2002) jest następująca: do 1 ha — 185, od 1 ha do 5 ha — 496, od 5 ha do 10 ha — 354, od 10 ha
do 15 ha — 87 oraz 15 ha i więcej — 34 gospodarstw. Gospodarstwa użytkują gleby różnego pochodzenia i składu
mineralnego,wytworzonychz utworów geologicznychczwartorzędowychkredowych(plejstocen i holocen) oraz z utworów
jurajskich.

Wśród gruntów ornych: 1% stanowią rędziny kompleks 2 pszenny dobry; 2,1% czarne ziemie kompleksu 8
zbożowo-pastewnego mocnego; 14,2% pseudobielice i brunatne kompleksu 4 żytniego bardzo dobrego; 45,6% brunatne
kompleksu 5 żytniego dobrego oraz 37,1% to pozostałe gleby gruntów ornych należące do kompleksów— 6 żytni słaby, 7
żytni najsłabszy, 9 zbożowo-pastewnysłaby i występują na obszarze całej gminy. Użytki zielone zajmują gleby organiczne
torfowe, mułowo-torfowe,murszowato-mineralnei murszywowo-mineralne.

Gmina ma dość korzystne warunki do uprawy zbóż i ziemniaków i te uprawy dominują, chociaż systematycznie spada
uprawa ziemniaka.

W produkcji zwierzęcejdominuje tucz trzody chlewnej.

Całość gminy jest w 100% zwodociągowana, problemem jest brak systemu kanalizacji z oczyszczalniami. Do ogrzewania
budynków powszechnie stosuje się zwykłe piece grzewcze oraz indywidualnepiece co., ogrzewanie olejem opałowym jest
sporadyczne.

Sieć dróg na obszarze gminy jest dobrze rozwinięta, wskaźnik gęstości dróg wynosi 92,2 km / 100 km2, w tym dróg
gminnych 59,2 km /100 km2. Z ogólnej ilości 71,7 km dróg gminnych tylko 30,5 km tj. 42,54% jest należycie
utwardzonych.

Zbiorową komunikację przez obszar gminy zapewnia PPKS Częstochowa i Bełchatów, uzupełniają przewozy pracownicze
KWB Bełchatów i autobus szkolny. Pobliska stacja PKP Dubidze linii kolejowej Częstochowa – Chorzew Siemkowice
posiada niewielkie znaczenie, gdyż spada liczba kursujących pociągów osobowych. Cały obszar gminy objęty jest
radiowym systemem łączności telefonii stacjonarnej TP S.A., która ma zainstalowane 14 telefonów / 100 mieszkańców.
Szeroko dostępna jest również sieć telefonii komórkowejEra GSM i Idea. Uporządkowania wymaga gospodarka odpadami
w gminie, niskie jest wyposażenie gospodarstw domowychw pojemniki do gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych
przez uprawnione firmy.Znaczna masa odpadów stałych trafia „do nikąd” bądź jest spalana w piecach grzewczych.Spadek
opłacalności produkcji rolniczej, trudności z jej zbytem wymuszają w społeczeństwiewzrost zainteresowania [pozarolniczą
działalnością gospodarczą.

Tabela nr 1
Ważniejsze podmioty gospodarcze w gminie
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Marzęcice – suszarnictwo płodów rolnych
– usługi asenizacyjne

4. P.P.H.U.Janusz Kapelańczyk i Renata Mońka, Zamoście – produkcja wyrobówmetalowych

5. Firma Handlowa „Marczak” ZbigniewMarczak Strzelce
Wielkie

– hurt spożywczy
– detal spożywczy

6. Ubojnia ZwierzątWroński Leszek DębowiecMały – ubój zwierząt
– produkcja mięsa
– chów trzody

7. Zakład Mięsny „WOLA” HenrykKoniecznyWola
Jankowska

– ubój zwierząt
– produkcja mięsa

8. KochCzesława, StrzelceWielkie – usługi kotlarskie

9. P.P.H.U.Tartak Simiński Dariusz
StrzelceWielkie

– tartak

10. Koch Edward StrzelceWielkie – usługi kotlarskie

11. P.P.H.U.„ROZA” TondelBeata
Wola Jankowska

– produkcja kwiatów sztucznych
– produkcja zniczy

12. Bednarski Józef, WolaWiewiecka – usługi ślusarskie

13. Kowalski Eugeniusz,WolaWiewiecka – produkcja wyrobówz drewna

14. Szczypiór Jarosław,StrzelceWielkie – produkcja mebli

15. DygudajAnna, StrzelceWielkie – ubój zwierząt
– produkcja i sprzedaż mięsa

16. SzymańczykTadeusz, Zamoście-Kolonia – naprawa i konserwacja pojazdów
samochodowych

17. KlimczykKrzysztof, DębowiecWielki – tartak

18. WagaLeszek, StrzelceWielkie – usługi asenizacyjne

19. Jarecki Jarosław,WolaWiewiecka – produkcja krzeseł

Ludność gminy będąca w okresie aktywności zawodowej nie znajduje pełnego zatrudnienia, stąd występuje zjawisko
trwałego rejestrowanegobezrobocia, poza bezrobociemukrytymw rolnictwie.

4. CHARAKTERYSTYKA I DIAGNOZA AKTUALNEGO STANU
ŚRODOWISKAGMINY

4.1. Zasoby naturalne litosfery i ich eksploatacja

4.1.1. Charakterystyka geologiczna gminy

Gmina Strzelce Wielkiepołożona jest na granicy dwóch dużych jednostek regionalnychMonokliny Przedsudeckiej i Niecki
Łódzkiej. Zajmuje północno-wschodni skrawek Monokliny Przedsudeckiej i południowo-wschodni Niecki Łódzkiej. W
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związku z położeniem gminy na granicy dwóch jednostek regionalnych pod nadkładem czwartorzędu w części zachodniej
obszaru występują utwory jurajskie, natomiast w części wschodniej gminy — osady kredowe. Jurę nawiercono na
głębokości 37–40 m i okres ten reprezentują osady facji węglanowej tj. wapienie szare, twarde z krzemieniami, w stropie
zwietrzałe. Kreda wypełniająca Nieckę Łódzką reprezentowana jest przez iły pylaste, margliste, margle szare, zwięzłe,
wapienie oraz piaski pylaste. Utwory kredowe nawiercono na głębokości ca 60 m. Osady czwartorzędowe pokrywają na
obszarze gminy zwartym płaszczem starsze podłoże. Wiekowo w przewadze związane są ze zlodowaceniem
środkowopolskim, mniejszy udział w budowie pokrywy czwartorzędowej mają osady holocenu. Utwory plejstoceńskie
stanowią osady nagromadzone przez lodowce lub przez wody opływające w czasie jego topnienia. Reprezentują je osady
fluwioglacjalnetzn. głównie piaski i sporadycznie żwiry moreny czołowej i kemów oraz gliny moreny dennej. Z holocenem
w gminie związane są mady (osady powodziowe dolin rzecznych) oraz piaski facji korytowej. Miąższość czwartorzędu
w gminiewynosi 37–60 m.

Obszar gminy jest bardzo łagodnie pofalowany i pocięty dolinkami rzeki Pisi (prawy dopływ Warty) i jej niewielkich
dopływów(rzeczka Pichna, cieki melioracyjne).Deniwelacjena obszarze gminywynoszą ca 20 m.

4.1.2. Zasoby kopalin

Na obszarze gminy występują udokumentowane zasoby kopalin użytecznych (źródło: inwentaryzacja złóż kopalin stałych
gminy Strzelce Wielkie, opracowanie Kombinat Geologiczny Południe w Katowicach 1981 r.) w postaci surowców
okruchowych (piaski akumulacji lodowcowej, piaski wydmowe, utwory piaszczysto-żwirowe akumulacji lodowcowej oraz
surowce ilaste (gliny zwałowe).Piaski akumulacji lodowcowejodkryto w 12 punktach, występują na terenie całej gminy i są
to piaski różnoziarniste, pylaste, w których zawartość frakcji żwirowej waha się od 0,0 do 27%. Piaski wydmowe
zarejestrowano jedynie jako małe odsłonięcie w Dębowcu Wielkim. Występują one w obrębie bardzo małej formy
wydmowej usypanej u schyłku plejstocenu. Odsłaniające się piaski są średnio i drobnoziarniste, barwy szaro-żółtej,
zawartość ziaren o średnicy< od 2,5 mmwynosi 100%, a pyłówmineralnych— 2%.

Utwory piaszczysto-żwiroweakumulacji lodowcowejwystępują na obszarze gminyw formie gniazd wśród piasków moreny
czołowej. Zarejestrowano jedno odsłonięciew WoliWiewieckiej.Zawartość ziaren o średnicy < od 2,5 mm wynosi 46 %, a
pyłówmineralnych3%. Surowce ilaste w formie gliny zwałowej zarejestrowanow jednymodsłonięciuw ZamościuKolonii.
Reasumując gmina Strzelce Wielkie jest dość uboga pod względem ilości wystąpień kruszywa mineralnego, których
łącznie zarejestrowano 14. Łączne zasoby tych surowcówokruchowychw roku badań wynosiły5139 m2.

Surowce te w latach minionychbyły w różnym stopniu eksploatowane na potrzeby budownictwa,obecnie ich wydobycianie
prowadzi się i nie przewiduje się ich wznowienia z uwagi na ich jakość, zasoby i postęp w budownictwie. Również z
powodu całkowitego wyczerpania się pokładów gliny zwałowej (zasoby w 1981 r. oszacowano na 3170 m3) od 1994 r.
zaprzestano ich wydobycia i sama cegielnia jest wyeksploatowana.

Na obszarze gminy brak jest udokumentowanychzasobów innych surowców stałych mineralnych, bądź wód mineralnych
czy termalnych. Obszar gminy jako blok koncesyjny 311 Spółki RWE Dea Polska Sp. z o.o., objęty jest badaniami
geologicznymiposzukiwania, rozpoznawania i wydobywaniaropy naftowej i gazu ziemnego.

4.2. Zasoby glebowe, ich eksploatacja i ochrona

4.2.1. Rodzaje gleb i ich waloryzacja

W świetle podziału fizjograficznegogmina StrzelceWielkiepołożona jest na WyżynieBełchatowskiej, teren ten pochyla się
w kierunku południowym ku dolinie rzeki Warty. Gmina wchodzi w skład regionu glebowo-rolniczego Liponieckiego.
Region ten stanowią gleby różnego pochodzenia i składu mineralnego wśród, których przeważają gleby wytworzone z
piasków gliniastych i pyłów na glinie, piasku słabogliniastego lub luźnego (gleby brunatne) kompleksu 5 żytniego dobrego
zaliczane do klas IVa i IVb. Gleby te stanowią 45,6% ogólnej powierzchni gruntów ornych i występują na terenie gminy w
zwartym kompleksie. Gleby kompleksu 4 żytni bardzo dobry obejmują gleby wytworzone z piasków gliniastych
naglinowych i pyłów zwykłych na glinie lub piasku słabogliniastym (gleby pseudobielicowe i brunatne) zaliczane do klas
Ula, IIIb, IVa stanowią 14,2% ogólnej powierzchni gruntów ornych, występują w Skąpej i Woli Jankowskiej. Gleby
kompleksu 8 zbożowo-pastewny mocny zajmują powierzchnię 2,1% ogólnej powierzchni gruntów ornych i są to gleby
wytworzonez piasków gliniastych naglinowych(czarne ziemie) zaliczane z uwagi na wadliwe stosunki wodne do klas IVa i
IVb, a ich większe kompleksy występują w Woli Jankowskiej i Wistka Kolonia. Gleby kompleksu 2 pszenny dobry
obejmują gleby wytworzone z margli kredowych (rędziny) i zajmują powierzchnię 1% powierzchni gruntów ornych,
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Lp.
Grunty orne Użytki zielone

klasa ha % klasa ha %

1. I 0 0,0 I 0 0,0

2. II 0 0,0 II 0 0,0

3. IIIa 9 0,2 III 41 3,3

4. IIIb 55 1,1

5. IVa 760 15,0

6. IVb 2100 41,7 IV 653 52,0

7. V 1622 32,0 V 435 34,6

8. VI 506 10,0 VI 129 10,1

9. VIz 0 0,0 VIz 0 0,0

razem 5052 100,0 razem 1258 100,0

zaliczane są do klasy IIIa i IIIb i występują w Skąpej w 2 kompleksach. Pozostałe obszary gruntów ornych stanowią 37,1 %
ogólnej powierzchni gruntów ornych i zaliczane są do kompleksu: 6 żytni słaby, 7 żytni najsłabszy 9 zbożowo-pastewny
słaby.Gleby te występują w mniejszych i większychkompleksach na obszarze całej gminy.

Użytki zielone trwałe stanowią gleby organiczne: torfowe, mułowo-torfowei murszowato- mineralne, zaliczane do klasy IV
i V, kompleksu średniego 2 z (dobre i słabe), występują w Wiewcu,WoliWiewieckiej,Pomiarach. Kompleks 2 z obejmuje
61,6% użytków zielonych. W 38,4% powierzchni użytków zielonych, użytki te zaliczane są do kompleksu 3 z (słabe
i bardzo słabe). Kompleks ten obejmuje gleby torfowe i murszynowo-mineralneklasy V i VI i występuje w obniżeniach
terenu oraz dolin rzecznych.

Tabela nr 2
Udział gleb według klas bonitacyjnych

Przydatność gleb w gminie Strzelce Wielkie wyznaczają przede wszystkim dwa kompleksy glebowe, których procentowy
udział jest największy tj. 5 żytni dobry obejmujący 45,6% gruntów ornych oraz razem 37,1% gruntów ornych słabych i
bardzo słabych. Grunty te zaliczane są do kompleksów: 6 żytni słaby, 7 żytni najsłabszy i 9 zbożowo-pastewny słaby.
Uprawa tych gleb jest mało bądź całkowicie nieopłacalna, grunty te należałoby przeznaczyć pod zalesienie. Ogólny
wskaźnik jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej tzw. waloryzacja dla gminy Strzelce Wielkie wynosi 60 pkt (według
opracowania JUNG Puławy 1995) przy średniej 62,4 pkt. dla województwa łódzkiego. Aktualna wartość punktowa tego
wskaźnika zapewne jest niższa, gdyż w okresie ostatnich 10 lat nastąpiły niekorzystne zmiany warunkówwodnych, jakości
i przydatności rolniczej. Pogorszenie warunków przyrodniczych jest efektem negatywnego wpływu działalności KWB
Bełchatóww tym fakt, iż co najmniej 50% powierzchnigminy objęta jest zasięgiem leja depresyjnego.

4.2.2. Degradacja gleb

Na obszarze gminy Strzelce Wielkiebrak jest obszarów zdewastowanych,występują jednak zjawiska wywołującepowolną
degradację gleb.

Zjawiskami tymi na obszarze gminy są:

· wylewanieodpadów płynnych (ścieki bytowe, produkcyjnena pola, użytki zielone itp.);

· oddziaływanie leja depresyjnego KWB Bełchatów na około 50% powierzchni gminy Strzelce Wielkie (pismo KWB
Bełchatów z 12.11.2003 r.) co już skutkuje obniżeniem poziomu wód gruntowych około 3–4 m., wysychanie
zbiornikówwodnych;

· zanikanie deszczy na obszarze gminy poprzez ściąganie ich na rejon KWB Bełchatów w wyniku znacznych przemian
antropogenicznychtamtejszego terenu;

· wysoka kwasowość gleb (kwaśne i bardzo kwaśne 80%, obojętne i zasadowe zaledwie 3%);
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Lp. Nazwa ujęcia Głębokość
otworu

Wydajność
m3/h

Stratygrafia otworu

1. UjęciewodySzkoła PodstawowaWistka Studnia
nieeksploatowana

70 m 3653 0–44 czwartorzęd 44–70
jura

· znaczne uproszczenie agrotechniki uprawy gleb, błędy w stosowaniu nawożenia mineralnego (przy jego niskim
poziomie najwięcejazotowych);

· bardzo niska i niska zawartość przyswajalnychskładników pokarmowychroślin w większości gleb (P,K, Mg);

· pozbywanie się stałych odpadów poza systememzorganizowanymich zbiórki.

4.3. Wody podziemne i ich ochrona

4.3.1. Główne poziomy wodonośne i ich charakterystyka

Na obszarze gminy występują trzy kompleksy wodonośne: czwartorzędowy, trzeciorzędowy i kredowo-jurajski.
Przeprowadzone badania hydrogeologiczne wskazują, że kompleksy te generalnie połączone są ze sobą hydraulicznie
tworząc jeden zasadniczy poziom wodonośny.

1) czwartorzędowy poziomwodonośny

Do utworów wodonośnych tego poziomu należą piaski drobne, średnio i gruboziarniste, żwiry oraz niekiedy rumosze i
otaczaki. Warstwywodonośne o większym rozprzestrzenieniu tworzą najczęściej piaski różnoziarniste. W obrębie osadów
wodonośnych zalegają warstwy bądź też soczewki utworów niewodonośnych lub słabowodonośnych (gliny, iły i mułki).
Miąższość warstw wodonośnych jest zmienna, z reguły występują dwie lub trzy warstwy wodonośne drobno- i
średnioziarnistych piasków o miąższości z reguły nie przekraczającej kilku metrów, oddzielone od siebie warstwami nie
przepuszczalnychglin i mułków.Warstwywodonośneczwartorzędowesą o znacznej przepuszczalności.

2) trzeciorzędowy poziomwodonośny

Na obszarze gminywystępuje podrzędnie. Zasadniczo występuje tu jedna warstwa wodonośna na głębokości ok. 30–40 m o
miąższości 5–8 m, wykształcona w postaci szarych piasków średnio i drobnoziarnistych. Dokładniejszych badań
hydrogeologicznychnie wykonano,a warstwę tą nawiercono tylko w otworach studziennychS3 i S4.

3) górnokredowy i górnojurajski poziomwodonośny

Strop utworów górnokredowychwystępujących na głębokości ok. 50 m. tworzą nieprzepuszczalne lub półprzepuszczalne
utwory wykształcone w postaci iłów marglistych i margli ilastych z na przemianległymi przerostami tych warstw.
Miąższość ich (otwór P-l i S-l) osiąga ok. 60 m. Na głębokości 100–115 m występuje warstwa piasków glankonitowych
z kilkumetrowej grubości wkładkami ilastymi. Warstwa ta o miąższości ok. 25–30 m stanowi podstawowy zbiornik wód
podziemnych z którego ujęto wykonanymi otworami zaopatrywany w wodę grupowy wodociąg „Dębowiec”. Zwierciadło
wód podziemnychjest napięte i stabilizuje się na głębokości 8–9 m. od powierzchni terenu. Średni współczynnik filtracji tej
warstwy wodonośnej wynosi ok. 4,3 m/d — co świadczy o dobrej wodoprzepuszczalności. Przeprowadzone próbne
pompowanie (w okresie badań) otworów wykazały stałość uzyskiwanych wydatków przy ustabilizowanych depresjach.
Piętro górnojurajskie występuje w stropie wapieni krzemionkowychastartu na głębokości 37–44 m, wydajność tego piętra
wynosi kilkadziesiąt m3/h.

4.3.2. Zasoby wód podziemnych i ich jakość

Zasoby wód podziemnych określa się w związku z ich odnawialnością Znaczenie gospodarcze mają tzw. zasoby
dynamiczne (rezerwy) czyli ilości wody krążące w warstwie wodonośnej, przepływające przez jej przekrój w jednostce
czasu. Na obszarze gminy istnieją pojedyncze odwiercane otwory studzienne wód podziemnych oraz zespół czterech
otworów dla potrzeb wodociągugrupowego „Dębowiec”.

Tabela nr 3
Zestawienie pojedynczych studziennychotworów wiertniczych na terenie gminy Strzelce Wielkie
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2. Ujęciewody,Suszarnia warzyw
StrzelceWielkie
Wodabezpośrednio zdatna do spożycia

40 m 45,0 0–37 czwartorzęd 37–40
jura

3. Gmina StrzelceWielkie
Studnia nieeksploatowana

17 m 4,0 0–17 czwartorzęd

4. Ujęciewody „Pomiar” Marzęcice
Wodabezpośrednio zdatna do spożycia

43 m 4,0 0–43 czwartorzęd

Gmina Strzelce Wielkie posiada udokumentowanezasoby eksploatacyjnewód podziemnych, które wynoszą 280 m3/h przy
depresji do 50 m. Są to zasoby z formacji górnej kredy dla ujęcia zbiorowego wody „Dębowiec”, które produkuje wodę na
potrzeby wodociągugrupowegoodbiorców gminyStrzelceWielkieoraz części NowejBrzeźnicy.Zasoby te w kategorii „B”
zostały zatwierdzone decyzją NrKDH/013/4902/B/83 z dnia 1 czerwca 1983 r. Prezesa Centralnego Urzędu Geologii.
Pobierane z tych zasobów wody są typu wodorowowęglanowo-wapienneo pH obojętnym, nie zmineralizowane,miękkie, o
temperaturze 10,5°C, mętność w chwili pobrania 10 mg SiO2/dm3, przy czym po dostarczeniu prób do analizy,mętność jej
wzrosła do 261 mg SiO2/dm3. Powodem wzrostu mętności jest wytrącenie się żelaza zawartego w badanej wodzie. W
badanej wodzie występuje zasadowość alkaiczna, woda zawiera śladowe ilości siarczanów i niewielkie chlorków 6,0 mg
Cl/dm3.

Mangan występuje w badanej wodzie w ilości 0,1 mg/dm3. Natomiast występujące w wodzie związki żelaza w ilości aż 15
mg/dm3 kilkudziesięciokrotnieprzekraczają wartość normową. Amoniak występuje w ilościach 0,001 do 0,012 mg N/dm3,
azotanów nie wykryto, natomiast azotynów występuje dość dużo (0,44 i 0,46 mg N/dm3) lecz te po dłuższym próbnym
pompowaniu zanikały.Woda ta w stanie surowym nie nadaje się do użytku ze względu na dużą zawartość związków Fe,
ponadnormatywną ilość manganu i wysokąmętność.

Woda wymaga uzdatniania, głównie poprzez usunięcie żelaza. W celu jej uzdatniania została wybudowana przez KWB
Bełchatóww ramach szkód górniczychwraz ze studniami, siecią wodociągową,stacja uzdatniania wody „Dębowiec”.

Na pobór wód podziemnych z górnej kredy na ujęciu „Dębowiec”, gmina Strzelce Wielkie posiada pozwolenie
wodno-prawneNr RS.IV.6224/13/2003 z dnia 15 września 2003 r. Starostwa Powiatowegow Pajęcznie. Ujęcie to posiada
studnie wierconeSl, S3, S4 i Pl, a zezwolenieobejmuje pobór wód w ilościach:

Q max h 266 m3/h
Q max d 2730 m3/d
Q śr. roczne 996450 m3/a

oraz eksploatację ujęcia w ramach zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych w kategorii „B” i ilości Q = 280 m3/h i
depresji do 50 m. — decyzją Prezesa GUG Nr KDH/013/4902/ B/83 z dnia 01.06.1983 r.

Ujęcie „Dębowiec” zapewnia dostawy wody dla wodociągu zbiorowego całego obszaru gminy Strzelce Wielkie (z
wyjątkiemWoli Jankowskiej zaopatrywanej z ujęcia w Jankach, gmina Pajęczno) oraz część gminyNowa Brzeźnica.

4.3.3. Monitoring wód podziemnych

Monitoring regionalny wód podziemnych ujęcia gminy „Dębowiec” prowadzi Delegatura WIOŚ w Sieradzu oraz
Państwowy Inspektor Sanitarny w Pajęcznie. Celem prowadzonego monitoringu jest ochrona zasobów wód oraz kontrola
jakości produkowanejwody dla odbiorców.

Przeprowadzony przez Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Pajęcznie monitoring w próbkach wody surowej ze studni Sl,
S3, S4 i Pl na ujęciu „Dębowiec” oraz próbek wodyw sieci wodociągowejwykazał, że:

1) woda surowa nie odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19.11.2002 r. (Dz.U. Nr 203 poz.
1718), gdyż jest w niej wysoka zawartość żelaza, wysokamętność, barwa nieodpowiednia,

2) skład fizyko-chemiczny pozostałych próbek wody w analizowanym okresie odpowiada wymaganiom dotyczącym
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi — co świadczy o prawidłowo prowadzonym procesie uzdatniania
wody.

Monitoring wód podziemnych na ujęciu „Dębowiec” jest istotnym tym bardziej, gdyż w około 50% obszar gminy Strzelce
Wielkie(według pisma z 12.11.2003 r. KWBBełchatów) objął lej depresji.
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Na ujęciuwody „Dębowiec” zaobserwowano znacznywzrost zawartości związków żelaza w wodzie surowej oraz obniżenie
się poziomu zwierciadławody z 7–8 m do 10–16 m.

4.3.4. Ochrona wód podziemnych

Zgodnie z zapisami art. 38 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2001 r. Nr 115 poz. 1229 z późniejszymi
zmianami) wody podlegają ochronie niezależnie od tego czyją stanowią własność. Na ujęciu „Dębowiec już w czasie
realizacji inwestycji przez KWB Bełchatów ustanowione zostały strefy ochrony bezpośredniej wszystkich 4 studni,
w formie trwałego ogrodzenia, również stacja uzdatniania wody jest zabezpieczona ogrodzeniem, całość utrzymana jest w
stanie zieleni.

Nie występuje potrzeba ustanawiania strefy ochrony pośredniej dla poszczególnych studni ponieważ konstrukcje otworów
zabezpieczają przed skażeniem wód biologicznym i chemicznym (zabudowane od powierzchni terenu rury stalowe
osłonowe w korku cementowym) oraz fakt ujmowania wód z poziomu kredy górnej, której strop zalega na głębokości od
52,0 m w otworze S3 do 67,0 m w otworze S1. Na terenie gminy do istotnych elementówmogących zanieczyszczać wody
podziemne należą:

· stosowanie nawozówmineralnychi chemicznychśrodków ochrony roślin;

· ścieki bytowo-gospodarcze,produkcyjnekierowanedo nieszczelnychszamb, dołów chłonnych;

· składowanie różnych odpadów poza systememzorganizowanejzbiórki;

· ścieki wylewanewprost do gruntu, wód powierzchniowych.

Zachowaniewysokiej jakości zasobów wód podziemnychwymaga ciągłej kontroli oraz ich ochrony.

4.3.5. Wody powierzchniowe i ich ochrona

Obszar gminy StrzelceWielkie jest stosunkowo ubogi w powierzchniowewody płynące jak i stojące.

Przez teren gminy przepływają:

1) rzeka Pisia — przez miejscowości Wistka o długości 3,57 km oraz Strzelce Wielkie o długości 4,504 km, łączna
długość wynosi 8,074 km, rzeka ta poza obszarem gminy stanowi dopływWarty;

2) rzeka Pichna— przez DębowiecMały 1,2 km; Zamoście 2,7 km, która w StrzelcachWielkichłączy się z rzeką Pisią.

3) ciek A— przez Wiewiec0,59 km,WolęWiewiecką0,09 km; Pomiary 2,18 km stanowiący dopływ rzeki Pisi.

Poziomywód są niskie, w okresach letnichwodyPichny i ciekuA wysychają, jedynie rzeczka Pichna całorocznie zachowuje
minimalny stan wód. Monitoringu wód płynących nie prowadzi się, stan czystości tych wód nie jest zadowalający. Na
obszarze gminy znajdują się zbiorniki wód stojących o ogólnej powierzchni 28 ha w tym 18 ha znajduje się pod wodą,
pozostała powierzchnia jest wyschnięta, a zbiorniki stopniowo zarastające. Największym zbiornikiem wodnym jest zespół
stawów rybnych w Strzelcach Wielkich o powierzchni 13,97 ha lustra wody, które należą do Okręgowego Związku
WędkarskiegoOddział w Częstochowie.

Wiele stawów obecnie jest wyschniętych, zarastających, bez wody,w tym 1,61 ha w WoliWiewieckiej.Brak wody w tych
zbiornikach jest następstwem oddziaływania leja depresji KWB Bełchatów, który według pisma kopalni z 12.11.2003 r.
sięga około 100% obszaru gminy.Przewiduje się, iż poziom wód gruntowychbędzie się dalej obniżał.

Ochrona istniejących obecnie zasobów tych wód wymaga, aby ich czystości nie pogarszać, chronić przed wylewaniem
nieczystości i spływemzanieczyszczeńz wodami.

5. ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE

5.1. Szata roślinna i fauna

Gmina Strzelce Wielkie nie wyróżnia się specyficznymi cechami flory stycznymi. Najbardziej naturalną formacją roślinną
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są lasy, które zajmują powierzchnię 741 ha w tym 171 ha należące do osób prywatnych, 600 ha stanowią lasy państwowe,
które nadzorowane są przez NadleśnictwoRadomsko. Największe zalesienie (270 ha) występuje na terenie sołectwa Górki,
Wiewiec (229,19 ha), Strzelce Wielkie (146,86 ha), zaś najmniejsze w sołectwach: Dębowiec Mały (0,24 ha), Pomiarach
(1,41 ha), Woli Jankowskiej (0,41 ha). Wśród zadrzewienia dominuje sosna zwyczajna, brzoza, buk, osika, świerk, olcha,
występuje również dąb, modrzew.Lasy gminy Strzelce Wielkie znajdują się w II strefie zagrożenia przemysłowego, a stan
ich ocenia się od dobrego do zadowalającego. Lesistość gminy jest bardzo niska (9,54%). Na obszarach położonych niżej
poszycie leśne występuje obficie, zaś na połaciach położonych wyżej, gdzie dominuje sosna, poszycie leśne stanowi uboga
roślinność typu stepowego.

Z runa leśnego największe znaczenie ma czarna jagoda. W dolinach rzek Pisia i Pichna, cieków jako naturalnych
obniżeniach terenu występuje zespół roślinności łąkowej i torfowiskowej. W zbiorowiskach lasów występuje wiele
gatunków płazów,można napotkać również gady żmijowate i całą gamę ptactwa z bażantem.

Ze zwierzyny łownej występuje dzik, sarna, jeleń w niewielkiej ilości zając, inne. Obszar gminy na cele polowań zajęty jest
przez 6 kół łowieckich co świadczy, że fauna na obszarze gminy jest stosunkowo bogata. Fauna ta występuje zarówno na
obszarach leśnych jak i terenach rolniczych.

5.2. Obszary i obiekty prawnie chronione

Na obszarze gminy ochroną prawną objęte są:

1) grupa drzew (2) wiąz szypułkowy— umiejscowioneprzy drodze powiatowej Zamoście – Radomsko, na początku wsi
Wiewiec.Grupa tych drzew Rozp. 4/96 z 6 lutego 1996 r. WojewodyCzęstochowskiegozostała objęta ochroną prawną
jako pomnik przyrody.

2) WolskieBagno o powierzchni 0,79 ha usytuowane w Wiewcuw lesie państwowym oddział 74f, dz. 74M755. Obszar
ten Rozp. 33/96 z 23 grudnia 1996 r. WojewodyCzęstochowskiegozostał uznany jako użytek ekologiczny.

Na obszarze tym obowiązuje zakaz pozyskiwania, niszczenia, uszkadzania drzew, krzewów i innych roślin, wysypywania,
zakopywania, wylewania odpadów lub innych nieczystości, zanieczyszczenia gleb i powierzchni. Zakazane jest również
dokonywanie zmiany stosunków wodnych, rodzaju użytkowania. Ochronę tego obiektu obowiązane jest wykonywać
NadleśnictwoPaństwoweRadomsko wspólnie z KonserwatoriumOchrony Przyrody.

W „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Strzelce Wielkie”przyjętym uchwałą Nr
134/2002 z dnia 27 lutego 2002 r. Rady Gminy w Strzelcach Wielkich określono w granicach gminy, strefy ochrony
konserwatorskiej oraz obowiązującew nich rygory i postulaty konserwatorskie.Uszczegółowienietych stref oraz określenie
punktowo obiektów podlegających ochronie konserwatorskiej poza strefami powinno nastąpić na etapie sporządzenia
miejscowychplanów zagospodarowania przestrzennego.

6. GOSPODARKAWODNO-ŚCIEKOWA

6.1. Gospodarka wodna

Cała gmina Strzelce Wielkie jest zwodociągowanaw 100%. Długość sieci wodociągowejw gminiewynosi 108,4 km w tym
105,9 km zasilane jest z ujęcia gminnego „Dębowiec”, zaś 2,5 km wsi Wola Jankowska zasilane jest z ujęcia w Jankach
gmina Pajęczno. Pobór wód podziemnychna ujęciu gminnym „Dębowiec” odbywa się z ustalonych i zatwierdzonychprzez
GUG zasobów na podstawie pozwoleniawodno-prawnego.

Podstawowym sposobem użytkowania zasobów wodnych jest pobór wód podziemnych na cele gospodarki komunalnej,
rolnictwa oraz cele usługowo-produkcyjne podmiotów gospodarczych. Wody powierzchniowe rzeki Pisia w Strzelcach
Wielkich używane są do odbioru oczyszczonych ścieków z oczyszczalni mechaniczno-biologicznejw Strzelcach Wielkich
oraz ścieków technologicznychz Suszarni Warzyww StrzelcachWielkich.

Wody podziemne na cele produkcyjno-bytowe P.P.H.U. „POMIAR” Spółka Jawna Marzęcice pobierane są ze studni
głębinowychw Strzelcach Wielkich i Marzęcicach. Ujęcia te maja ustalone zasoby wodne i eksploatowane są w oparciu o
posiadane pozwolenia wodno-prawnewydane tej firmie. W 2003 r. pobór wód podziemnych przez „POMIAR” wynosił: w
StrzelcachWielkich— 3244 m3, w Marzęcicach1374 m3. Woda z tych ujęć jest wysokiej jakości, zdatna do spożycia przez
ludzi, bez jakiegokolwiekulepszania.
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Pobór wód z ziemi na ujęciu gminnym „Dębowiec” w 2003 r. wyniósł 199.991 m3 dla potrzeb gmin Strzelce Wielkie i
części NowejBrzeźnicy.Zużyciewodyw 2003 r. w gminie StrzelceWielkie i przedstawiało się następująco:

· z ujęcia „Dębowiec” gmina StrzelceWielkie 142,7 tys. m3

· z ujęcia „Janki” gmina Pajęczno (wieśWola Jankowska) 7,2 tys. m3

ogółem = 149,9 tys. m3

tj. 29,8 m3 / średniorocznie na 1 mieszkańca 2,48 m3 / miesięcznie na 1 mieszkańca. Wśród tego zużycia część wód
przeznaczona jest na cele produkcji rolniczej polowej i zwierzęcej, ogródki przydomowe oraz cele usługowo-produkcyjne.
Jakość wyprodukowanej wody na ujęciu „Dębowiec” nie budzi zastrzeżeń. Potwierdzają to okresowe badania
monitoringowewykonywaneprzez Państwowego Inspektora Sanitarnego w Pajęcznie.

Wynik badania próbek wody pobranych w dniu 15.03.2004 r. z wodociągu publicznego (Nr badania 133 z 2004 r.) przez
Stację Sanitarno-Epidemiologicznąw Pajęcznie:

1. mętność < 1 mg/l
2. barwa 5 mg/TPŁ
3. zapach akceptowalny
4. smak akceptowalny
5. odczyn 7.7 nH
6. twardość ogólna 3 mval/l
7. twardość ogólna 150,1 mg CaO3/l
8. żelazo ogólne nie wykryto
9. chlorki 7,8 mgCl/1
10. amoniak 0,2 mg NH4/1
11. azotyny nie wykryto
12. azotany l,3 mg NO3/l
13. utlenialność 1300 mg O2/l
14. fluorki 0,04 mg F/1
15. mangan nie wykryto
16. ołów < 0,005 mg Pb/1
17. kadm 0,003 mg Cd/1
18. chrom < 0,001 mg Cr/1
19. bakterie coli, paciorkowców,gronkowców nie było

Wodaw badanym zakresie odpowiadawymaganiomjakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Zagrożenie powodziowe:

Na obszarze gminy w rejonie dolin rzek Pichna i Pisia istnieje zagrożenie powodziowe typy opadowo-rozlewowe.
Zagrożenie to może występować głównie w lipcu i sierpniu i jest związane z deszczami o dużej intensywności lub o
charakterze nawalnym.W gminie Strzelce Wielkie obszary te nie są zabudowane, obejmują twory łąk i pastwisk, na które
występuje okresowy zalew wód z powodu niedrożności systemu przepływów. Brak jest natomiast bezpośredniego
zagrożenia dla budynków i ludzi.

6.2. Gospodarka ściekowa

Pełne zwodociągowanie gminy Strzelce Wielkie spowodowało wzrost zużycia wody w tym do celów bytowych. Jednak w
ostatnim okresie następuje obniżenie się jej zużycia z przyczyn ekonomicznych tj. wzrostu cen wody, co wymusza
instalowanie licznikówpoboru wody.Gospodarka ściekowana obszarze gminy nie jest całkowicierozwiązana.

W miejscowości Strzelce Wielkie została oddana do użytku w roku 2010 oczyszczalnia ścieków mechaniczno-biologiczna
313 m3.

Obecna długość sieci kanalizacyjnejwynosi 3,5 km.

Id: F614579F-5587-4DE2-A416-147108F5C1B2. Podpisany Strona 20
—————————————————————————————————————————————————————————



PROGRAMOCHRONY ŚRODOWISKA— aktualizacja
gmina STRZELCE WIELKIE

7. STANŚRODOWISKA

7.1. Stan powietrza

Ocenę stopnia zanieczyszczeniapowietrza na terenie gminy StrzelceWielkiew powieciepajęczańskim umożliwiają badania
monitoringowe przeprowadzane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi. Główną metodą określenia
stanu jakości powietrza są pomiary imisji zanieczyszczeńpowietrza, w podziale na różne sieci pomiarowe.

Poszczególne metody monitoringu jakości powietrza o różnej intensywności, przeznaczone są do określenia jakości
powietrza na obszarach o różnym stopniu zagrożenia zdrowia ludności i środowiska.

System oceny jakości powietrza w Polsce działa w oparciu o następujące uregulowaniaprawne:

· ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z póżn.
zmianami),

· rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu
(Dz.U. z 2008 r. Nr 47, poz. 281),

· rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości
powietrza (Dz.U. z 2008 r. Nr 52, poz. 310),

· rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w
powietrzu (Dz. U. z 2009 r. Nr 5, poz. 31),

· rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny
odpowiadać programy ochronypowietrza (Dz.U. z 2008 r. Nr 38, poz. 221),

· rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie sposobu udostępniania informacji o
środowisku (Dz.U. z 2007 r. Nr 120, poz. 828),

Celem monitoringu zanieczyszczenia powietrza jest dokonywanie wstępnych, pięcioletnich i rocznych ocen jakości
powietrza w poszczególnych strefach. Wstępne i pięcioletnie oceny jakości powietrza dokonywane są co 5 lat, w celu
określenia metod ocen rocznych w każdej strefie oceny na kolejne 5 lat. W jej wyniku określane są potrzeby modyfikacji
zakresu monitoringu jakości powietrza.

Roczne oceny jakości powietrza przeprowadzane są w celu określenia stanu zanieczyszczenia powietrza w strefach oceny i
wykrycia ewentualnych przekroczeń standardów jakości powietrza (poziomów dopuszczalnych, docelowych oraz celów
długoterminowych, określonych w stosownych przepisach prawnych). Służą one do określenia potrzeby wdrażania
programów ochrony powietrza w ramach planów naprawczych Marszałka Województwa, będących reakcją na zły stan
jakości powietrza.

Przepisy ustalają 2 rodzaje ocen jakości powietrza: ocenypięcioletnieoraz oceny roczne.

Ocen jakości powietrza dokonuje się dla stref oceny. Są to obszary aglomeracji o liczbie mieszkańców powyżej 250 tys.,
bądź obszary sąsiadujących ze sobą powiatów, nie wchodzącychw skład aglomeracji, pogrupowanychwedług istotnych dla
oceny jakości powietrza cech (podobnego poziomu imisji substancji w powietrzu, struktury emisji zanieczyszczeń do
powietrza, wielkości i struktury przemysłu, zabudowy, itd.). Ustawodawca starał się więc, aby były to obszary jednorodne
pod względemstanu jakości powietrza.

Podział ten jest różny dla poszczególnych grup substancji. Jest to uzależnione od rodzaju substancji i charakterystyki
przestrzennej zjawisk towarzyszących ich występowaniu. Ponadto strefy wydzielone ze względu na ochronę zdrowia ludzi
różnią się od stref wyznaczonych ze względu na ochronę roślin. W ocenie powietrza wg kryteriów dla ochrony roślin nie
bierze się pod uwagę poziomu imisji substancji w powietrzu z obszarów aglomeracji oraz miast na prawach powiatów.
Jednakże przy wyznaczaniu stref oceny jakości powietrza ze względu na stężenie ozonu wg kryteriów dla ochrony roślin,
podano strefę łódzką jako obszar całego województwa razem z miastami na prawach powiatów, z wyłączeniem jedynie
aglomeracji łódzkiej.

Pięcioletnie oceny jakości powietrza są dokonywane cyklicznie co pięć lat, w celu określenia potrzeb w zakresie
modernizacji i przebudowy wojewódzkiego systemu rocznych ocen jakości powietrza. Na podstawie ocen pięcioletnich
określane są dla każdej strefy w województwiemetody ocen rocznych na najbliższe 5 lat. Na podstawie wykonanejw 2010
r. pięcioletniejoceny jakości powietrza w województwiełódzkim za lata 2005–2009 dla poszczególnych stref oceny zostały
przyporządkowanemetody kolejnych pięciu rocznych ocen jakości powietrza. Metody oceny w poszczególnych strefach są
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Strefy oceny jakości powietrzadla SO2, NO2, CO,
benzenu oraz pyłu PM10, w tym:PB, As, Cd, Ni,
benzo(a)pirenu,według kryteriówochrony zdrowia

Strefy oceny jakości powietrzadla SO2, NOx,
według kryteriówochrony roślin

Strefy oceny jakości powietrzadla ozonu, według
kryteriówdla ochrony zdrowia

Strefy oceny jakości powietrzadla ozonu, według
kryteriówdla ochrony roślin

uzależnioneod stopnia zagrożenia stanu jakości powietrza.

Roczne oceny jakości powietrza dokonywane są co roku za rok poprzedni. Ich celem jest stwierdzenie przekroczeń
dopuszczalnych i docelowych poziomów substancji w powietrzu oraz poziomów celu długoterminowego. Na podstawie
wskazań z rocznych ocen jakości powietrza Marszałek Województwaogłasza program ochrony powietrza dla stref oceny
zaklasyfikowanychdo działań naprawczych.Działania te mają na celu osiągnięcie standardów jakości powietrza.

Zgodnie z nowym brzmieniem ustawy Prawo ochrony środowiska, strefy oceny jakości powietrza określone zostały w
rozporządzeniuMinistra Środowiska z dnia 06.03.2008 r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza
(Dz.U. Nr 52, poz. 310). Podział obszarów województw na strefy oceny jest różny w zależności od ocenianego
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Poziom stężeń
Klasa
strefy

Wymagane działania

nieprzekraczającywartości dopuszczalnej* A brak

powyżejwartości dopuszczalnej* lecz nie
przekraczającywartości dopuszczalnej
powiększonejo margines tolerancji*

B określenie obszarów przekroczeńwartości
dopuszczalnych

powyżejwartości dopuszczalnej powiększonejo
margines tolerancji

C – określenie obszarów przekroczeń
wartości dopuszczalnychpowiększonych
o margines tolerancji

– opracowanie programu ochrony
powietrza (POP)

Poziom stężeń
Klasa
strefy

Wymagane działania

nieprzekraczającywartości dopuszczalnej* A brak

powyżejwartości dopuszczalnej* C – określenie obszarów przekroczeń
wartości dopuszczalnych

– działania na rzecz poprawy jakości
powietrza, opracowanie programu
ochronypowietrza (POP)

zanieczyszczenia.

Klasyfikacja stref jest podstawą do podjęcia decyzji o potrzebie zaplanowania działań na rzecz poprawy jakości powietrza
w danej strefie w ramach programu ochronypowietrza.

Zaliczenie strefy do określonej klasy zależy od najwyższychpoziomów stężenia danego zanieczyszczeniawystępującegona
jej obszarze. Zazwyczaj są to obszary centrum miast powiatowych.W przypadku, gdy nie są spełnione określone kryteria,
wdrażany jest program ochrony powietrza, w ramach którego określa się obszar oraz zakres działań mających na celu
poprawę jakości powietrza w obrębie wyznaczonego obszaru. W przypadku spełnienia wymaganej jakości powietrza
wojewodama obowiązek jej utrzymania.

W zależności od faktu ustanowienia marginesów tolerancji dla wartości dopuszczalnych poziomów substancji, lub też ich
braku wyróżniono dwa rodzaje klasyfikacji stref. Jeżeli ocenianej substancji przyznano margines tolerancji (MT), to
możliwe klasy jakości powietrza to: A (najłagodniejsza klasa, poziom stężenia < D1), B (poziom stężenia > D), C
(najgorsza, poziom stężenia > D + MT). Powyższymklasom przyporządkowano różne wymaganedziałania.

Jeżeli ocenianej substancji nie przyznano marginesu tolerancji (MT), to możliwe klasy jakości powietrza to: A
(najłagodniejsza klasa, poziom stężenia < D), C (najgorsza, poziom stężenia > D).

Tabela nr 4
Klasy stref i wymagane działania w zależności od poziomów stężeń zanieczyszczenia, uzyskanychw rocznej ocenie
jakości powietrza, dla przypadków gdy jest określony margines tolerancji

*z uwzględnieniemdozwolonychczęstości przekroczeń określonychw RMŚ w sprawie dopuszczalnychpoziomów

Tabela nr 5
Klasy stref i wymagane działania w zależności od poziomów stężeń zanieczyszczenia, uzyskanychw rocznej ocenie
jakości powietrza, dla przypadków
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Nazwa strefy Kod strefy

Symbole klas wynikowych dla
poszczególnych zanieczyszczeńdla obszaru

całej strefy

SO2 NOx O3

strefa piotrkowsko-radomszczańska PL.10.05.z.06 A A –

Nazwa strefy Kod strefy
Symbole klas wynikowych dla poszczególnych zanieczyszczeńdla

obszaru całej strefy

SO2 NOx CO C6H6 PM10 Pb As Ni Cd B(a)P O3

strefa
piotrkowsko-radomszczańska

PL.10.05.z.06 A A A A C A A A A A –

Nazwa strefy / powiatu Kod strefy

Kryteriumstanowiące podstawę do
zakwalifikowaniastrefy do klasy C

Obszary przekroczeń

zanieczyszczenie,
czas uśrednia

typ
obszaru

przyczyna
przekroczeń

miasto, gmina, dzielnica
obszar
(km)

liczba
mieszk.
(tys.)

strefa
piotrkowsko-radomszczańska PL.10.05.z.06 PM10 (24 h) Z

emisja
niska

Radomsko,Miasto
Radomsko, centrum

miasta
13,6 27,4

*z uwzględnieniemdozwolonychczęstości przekroczeń określonychw RMŚ w sprawie dopuszczalnychpoziomów

Gmina StrzelceWielkie leży w strefie piotrkowsko-radomszczańskiej.

Zestawienie klas wynikowych dla strefy piotrkowsko-radomszczańskiej zostało przedstawione oddzielnie dla kryteriów
ustanowionychw celu ochrony roślin oraz dla kryteriówustanowionychw celu ochrony zdrowia.

Zidentyfikowaneobszary przekroczeń celów długoterminowychoraz dopuszczalnych i docelowychprzedstawia tabela 10,
w podziale na strefy oceny.

Tabela nr 6
Wynikowe klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeńdla strefy piotrkowsko-radomszczańskiej, uzyskane w
ocenie rocznej (OR) dokonanej z uwzględnieniemkryteriów ustanowionych w celu ochrony roślin

Tabela nr 7
Wynikowe klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeńdla strefy piotrkowsko-radomszczańskiej, uzyskane w
ocenie rocznej (OR) dokonanej z uwzględnieniemkryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia

Tabela nr 8
Obszary przekroczeń celów długoterminowych i docelowych poziomów substancji w powietrzu w strefach oceny w
2009 r.
(źródło: WIOŚ, 2009 r.)
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Poniżej na mapach przedstawiono przypisanie klas dla poszczególnych zanieczyszczeń dla strefy
piotrkowsko-radomszczańskiej,w której leży gmina StrzelceWielkie,na tle województwa łódzkiego.

Id: F614579F-5587-4DE2-A416-147108F5C1B2. Podpisany Strona 25
—————————————————————————————————————————————————————————



PROGRAMOCHRONY ŚRODOWISKA— aktualizacja
gmina STRZELCE WIELKIE

—————————————————————————————————————————————————————————
Id: F614579F-5587-4DE2-A416-147108F5C1B2. Podpisany Strona 26



PROGRAMOCHRONY ŚRODOWISKA— aktualizacja
gmina STRZELCE WIELKIE

Id: F614579F-5587-4DE2-A416-147108F5C1B2. Podpisany Strona 27
—————————————————————————————————————————————————————————



PROGRAMOCHRONY ŚRODOWISKA— aktualizacja
gmina STRZELCE WIELKIE

Id: F614579F-5587-4DE2-A416-147108F5C1B2. Podpisany Strona 28
—————————————————————————————————————————————————————————



PROGRAMOCHRONY ŚRODOWISKA— aktualizacja
gmina STRZELCE WIELKIE

Z przeprowadzonych badań przez WIOŚ wynika, że gmina Strzelce Wielkie ze względu na poszczególne zanieczyszczenia
zalicza się do następującychklas:

ze względu na ochronę zdrowia

—————————————————————————————————————————————————————————
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SO2 – klasa A
NO2 – klasa A
PM10 – klasa C
CO – klasa A
benzen (C6 H6) – klasa A
ołów (Pb) – klasa A
As, Cd, Ni, B(a)P – klasa A
O3 – klasa C

ze względu na ochronę roślin

ozon – klasa C
tlenek azotu – klasa A
dwutleneksiarki – klasa A

Zgodnie z wykazem stref województwa łódzkiego gmina Strzelce Wielkie oraz powiat pajęczański nie zostały
zakwalifikowane do obszarów, które wymagałyby uchwalenia programów ochrony powietrza. Program taki w strefie
piotrkowsko-radomszczańskimobowiązuje tylko w powiecie tomaszowskim— miasto TomaszówMazowiecki (nr uchwały
LIV/1578/10 z 19.04.2010 r., Dz.Urz.W.Ł.Nr 139 poz, 1161 z 14.05.2010 r.).

Poniżej przedstawiono rozmieszczenie obszarów przekroczeń stref województwa łódzkiego, dla których wymagane są
programy ochronypowietrza.

Rozmieszczenie obszarów przekroczeń stref województwa łódzkiego,
dla których wymagane są programy ochrony powietrza

Należy nadmienić, że na stan powietrza w gminie StrzelceWielkiezasadnicze znaczeniemają:

· środki transportu — spalanie paliw— emisja: SO2, CO, NO2, pył drobny PM10, węgiel elementarny,

· energetycznespalanie paliw, przede wszystkim z gospodarstw domowychdo celów grzewczych i przygotowania c.w.u.
— emisja: SO2, CO, NO2, pył.
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W gminie StrzelceWielkiemamy przede wszystkim do czynienia z tzw. emisją „niską”, która jest szczególnie uciążliwa dla
środowiska z uwagi na możliwość rozprzestrzenienia się w powietrzu atmosferycznym. Dlatego lokalnie, szczególnie na
terenach o zwartej zabudowie, mogą występować podwyższone stężenia substancji zanieczyszczeń. Sytuacja ta z uwagi na
sezonowość ogrzewaniawystępuje szczególniew okresie grzewczym.

Sytuacja jest korzystniejsza na terenach o zabudowie rozproszonej, gdzie istnieją korzystniejsze warunki przewietrzania i
rozpraszania zanieczyszczeń,dlatego na takich terenach stężenia zanieczyszczeńsą niższe.

Pomimo braku przekroczeń istniejących dopuszczalnych poziomów odniesienia normowanych substancji
zanieczyszczających powietrze atmosferyczne oraz braku konieczności objęcia gminy programem ochrony powietrza, to
jednak w gminiemogą być stosowane działania zmniejszające emisję zanieczyszczeńdo powietrza, takie jak:

· stosowanie paliw ekologicznychw procesie wytwarzania energii cieplnej,

· zastępowanie paliw tradycyjnych paliwami odnawialnymi oraz wykorzystanie energii słonecznej tj. zwiększenie
pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych,

· stosowanie nowoczesnychtechnologii,

· właściwe projektowanie nowych obiektów pod względem termicznym, zmniejszając zapotrzebowanie obiektów na
„energię pierwotną”,

· kolektorowanieemisji emitorami i eliminacja emisji rozproszonej oraz niskiej,

· odaszanie emitorów,które powoduje brak wyniesieniatermodynamicznegoi tzw. „siadanie” emisji,

· eliminacja zanieczyszczeń odorowych związanych z działalnością rolniczą poprzez stosowanie prawidłowych
rozwiązań technicznychnp. w zakresie przechowywanejgnojowicy,

· elektrownie wiatrowe, ale w lokalizacji korzystnej z technicznego i ekonomicznego punktu widzenia oraz nie
stwarzające konfliktów społecznych; lokalizacje powinnyuwzględniaćwzględyornitologiczne.

7.2. Środowisko akustyczne

Hałas jest jednymze źródeł zanieczyszczeńśrodowiska, wzrastające w ostatnich latach w związku z rozwojemkomunikacji,
uprzemysłowieniem i postępującą urbanizacją. Odczuwany jest przez mieszkańców jako jeden z czynników najbardziej
uciążliwych i powodującychdyskomfort. Hałas wywołujezmęczenie, złe samopoczucie, stres, może prowadzić do rożnych
chorób takich jak częściowąutrata słuchu, nadciśnienie,zaburzenia nerwoweitp.

Podstawę prawną działań w zakresie ochrony środowiska przed hałasem stanowi przede wszystkim ustawa z dnia
27.04.2001 roku Prawo Ochrony Środowiska. Artykuł 112 stwierdza: „Ochrona przed hałasem polega na zapewnieniu jak
najlepszego stanu akustycznego środowiska, w szczególności poprzez:

· utrzymanie poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego poziomu lub co najmniej na tym poziomie,

· zmniejszenia poziomu hałasu co najmniej do dopuszczalnego, gdy nie jest on dotrzymany lub zapobieganiu
powstawaniu i przenikaniu do środowiska.”

Hałas może powstawać w wyniku działalności przemysłowej i usługowej. Na terenie gminy ma on charakter lokalny w
otoczeniu zakładówmechanicznych,tartaków, piekarni itp.

Innym rodzajem hałasu jest hałas komunikacyjny wzdłuż drogi wojewódzkiej Częstochowa – łask przebiegającej przez
teren gminy,na który gmina nie ma żadnego wpływu.
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Lp. Rodzaj terenu

Dopuszczalny poziom hałasu w [dB]

drogi lub linie kolejowe pozostałe obiekty i grupy źródeł hałasu

LAeqD

przedział czasu
odniesienia równy16

godzinom

LAeqN

przedział czasu
odniesienia równy8

godzinom

LAeqD

przedział czasu
odniesienia równy8
najmniej korzystnym
godzinomdnia kolejno
po sobie następującym

LAeqN

przedział czasu
odniesienia równy

1 najmniej korzystnej
godzinie nocy

1 2 3 4 5 6

1. a. Strefa ochronna „A” uzdrowiska

b. Terenyszpitali poza miastem
50 45 45 40

2. a. Terenyzabudowymieszkaniowej
jednorodzinnej

b. Terenyzabudowyzwiązanej ze stałym lub
czasowympobytemdzieci i młodzieży

c. Terenydomów opieki społecznej

d Terenyszpitali w miastach.

55 50 50 40

3. a. Terenyzabudowymieszkaniowej
wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego

b. Terenyzabudowyzagrodowej

c. Terenywypoczynkowo-rekreacyjne

d. Terenymieszkaniowo-usługowe

60 50 55 45

4. Terenyw strefie śródmiejskiej miast powyżej 100
tys. mieszkańców

65 55 55 45

Dopuszczane poziomy hałasu w środowisku
zgodnie z rozporządzeniemMinistra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.

Dopuszczalne poziomyhałasu w środowisku powodowanegoprzez poszczególne grupy źródeł hałasu, z wyłączeniemhałasu
powodowanegoprzez starty, lądowania i przeloty statków powietrznychoraz linie elektroenergetyczne,wyrażonewskaźnikamiLAeqD
i LAeqN które to wskaźnikimają zastosowanie do ustalania i kontroli warunków korzystaniaze środowiska, w odniesieniu do jednej

doby
Tabela nr 9

7.3. Środowisko elektromagnetyczne

Pole elektromagnetyczne (PEM) rozumiane jest jako pole elektryczne, magnetyczne oraz elektromagnetyczne o
częstotliwościach od 0 Hz do 300 GHz. Składowa elektryczna jak i magnetyczna może występować w środowisku
oddzielnie jako pole elektryczne i pole magnetyczne. Ze względu na swoje właściwości oddziaływania na materię pole
elektromagnetycznedzielimyna pole jonizujące i niejonizujące.

Ze względu na pochodzenie dzielimy je z kolei na promieniowanie pochodzenia naturalnego jak i pochodzenia
antropogenicznego. Do tego pierwszego człowiek przystosował się na drodze ewolucji. Inaczej jest z promieniowaniem
pochodzenia antropogenicznego. Dynamiczny rozwój przemysłu w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat spowodował, że
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natężenie promieniowania elektromagnetycznegoznacząco odbiega od promieniowania naturalnego. Największe natężenie
PEM występuje na obszarach miejskich i przemysłowych, gdzie liczba sztucznych źródeł (np. nadajników RTV,
GSM/UMTS, napowietrznej sieci wysokiego napięcia oraz urządzeń przemysłowych) jest wprost proporcjonalna do
gęstości zaludnienia. Zdecydowaniemniejsze natężenie jest na terenach rolniczych, leśnych o małej gęstości zaludnienia.

Nie należy zapominać, że źródła PEM to nie tylko np. obiekty przemysłowe ale również te codziennego użytku, które
posiadamy w każdym domu — radioodbiorniki, telewizory, komputery, monitory, telefony komórkowe, sprzęt AGD,
oświetlenie kompaktowe oraz inne urządzenia wykorzystujące energię elektryczną. Są one często źródłem PEM znacznie
bardziej oddziaływującymna nasze zdrowie niż np. nadajniki GSM/UMTS czy linie wysokiegonapięcia.

Szczegółowe wartości dopuszczalnych natężeń pól promieniowania określone zostały w rozporządzeniu Ministra
Środowiska z dn. 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznychw środowisku
oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz.U. Nr 192, poz. 1883). Zgodnie z rozporządzeniem
dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznychwyznaczone zostały dla „terenów przeznaczonych pod zabudowę” jak i
„miejsc dostępnych dla ludności” i odnoszą się do różnych zakresów częstotliwości pól od 50 Hz do 300 GHz. Z punktu
widzeniamonitoringu środowiska najważniejszy jest zakres częstotliwości od 3 MHz do 300 GHz. Dopuszczalne natężenie
pola elektromagnetycznegodla danego zakresu wynosi E = 7 V/m dla składowej elektrycznej i S = 0,1 W/m2 dla gęstości
mocy.Obowiązujące przepisy w Polsce są znacznie ostrzejsze niż rekomendacjeUnii Europejskiej.

Dla najczęściej używanej przez operatorów telefonii komórkowej częstotliwości 900 MHz gęstość mocy według
RekomendacjiUE nie powinna przekroczyć 4,5 W/m2, dla składowej elektrycznej 41,3 V/m. RekomendacjeUE są zatem
nawet kilkadziesiąt razy łagodniejsze od naszych krajowychnorm.

Zakres pola elektromagnetycznego
(źródło: www.polaelektoromagnetyczne.pl)
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Dopuszczalna gęstość mocy
według rekomendacji UE i przepisów obowiązujących w Polsce

Dopuszczalna składowa elektryczna
według rekomendacji UE i przepisów obowiązujących w Polsce

Podział promieniowania elektromagnetycznego na jonizujące i niejonizujące wynika z granicznej wielkości energii, która
wystarcza do jonizacji cząstek materii. Z punktu widzenia ochrony środowiska i zdrowia człowieka w zakresie
promieniowania niejonizującego istotne są mikrofale, radiofale oraz fale o bardzo niskiej (VLF) i ekstremalnie niskiej
częstotliwości (FW). Głównym źródłem tego typu promieniowania jest infrastruktura elektroenergetyczna, czyli linie i
stacje elektroenergetyczneoraz instalacje elektryczneodbiorcze. Długość fali jest w tym zakresie rzędu tysięcy kilometrów,
zatem zawsze człowiek znajduje się w tzw. polu bliskim, gdzie obie składowe pola: magnetyczną i elektryczną, można
rozpatrywać niezależnie. Źródłami pól elektromagnetycznychdużej częstotliwości o znaczących wartościach natężenia są
urządzenia radiokomunikacyjnei radiolokacyjnedużychmocy.

W ogólnie dostępnym środowisku społeczeństwo może mieć styczność z masztami antenowymi stacji radiowych i
telewizyjnych (zakres częstotliwości 0,1 do 300 MHz, długość fali od 3 km do 1 m) oraz urządzeniami telefonii
komórkowej. W zakresie mikrofalowym pola elektromagnetycznego największy niepokój wśród społeczeństwa budzi
właśnie telefonia komórkowa. Znaczący rozwój telefonii komórkowej, tj. duża liczba samych telefonów oraz liczne
instalowane stacje bazowe, wyzwala emocje wśród społeczności lokalnych budząc niepokój o zagrożenie dla zdrowia
ludzkiego.

Obecnie najbardziej rozpowszechnionymstandardem telefonii komórkowej jest standard GSM. Działanie systemu telefonii
komórkowejoparte jest na podziale całego obszaru działania systemu na mniejsze części, tzw. komórki.Wielkości komórek
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są różne, co jest związane z liczbą abonentów. Każda z komórek musi być wyposażona we własny system
nadawczo-odbiorczy (BTS). W tym celu w każdej stacji bazowej instalowane są radiolinie, wyposażone w anteny
paraboliczne. Anteny paraboliczne charakteryzują się bardzo wąską wiązką promieniowania, silnie skolimowaną w osi
anteny (tzw. charakterystyka cygarowa). Efekt ten uzyskuje się dzięki zastosowaniu zwierciadła parabolicznego wewnątrz
anteny. Duży zasięg tych anten wynika nie z mocy nadajnika, lecz z dużego zysku energetycznego anteny. Dlatego też
obszary o gęstości mocy promieniowania o wartościach przekraczających dopuszczalne mogą występować tylko w bardzo
ograniczonej przestrzeni w pobliżu osi anteny. Należy podkreślić, że do realizacji łączności z telefonami komórkowymi
stacje bazowe muszą być wyposażone w anteny nadawczo-odbiorcze o określonych charakterystykach promieniowania.
Gęstość energii promieniowanejdo otoczenia zależy od mocy doprowadzonej do każdej z anten. Częstotliwość pracy stacji
bazowych wynosi obecnie 900 i 1800 MHz. Istotnym dla oceny stopnia zagrożenia środowiska jest znajomość rozkładu
w przestrzeni gęstości energii promieniowanejprzez anteny.

Oddziaływanie na środowisko stacji bazowych telefonii komórkowej należy, według obecnego stanu wiedzy, uznać za nie
mające wpływu na zdrowie ludności.Wynika to głównie z przestrzegania obowiązującegow naszym kraju rygorystycznego
ustawodawstwa w zakresie wartości dopuszczalnych gęstości mocy promieniowania dla ekspozycji społecznej, ale również
jest efektem prawidłowego funkcjonowania systemu ocen oddziaływania na środowisko przedsięwzięć inwestycyjnych z
zastosowaniem urządzeń będących źródłami niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego.W gminie źródłami
emisji promieniowaniaelektromagnetycznegoniejonizującegosą linie elektroenergetyczne.

Na obszarze gminy Strzelce Wielkie zlokalizowane są wieże antenowe: w Strzelcach Wielkich o wysokości 60 m., w
Skąpej, Pomiarach, WoliWiewieckieji DębowcuMałym— wszystkie o wysokości 24 m. Na wieży w Strzelcach Wielkich
zainstalowane są:

· antena dookólna OMNI typu K720880 operatora TP S.A. na wysokości 60 m,

· antena nadawczo-odbiorcza operatora PTK Centertel typu K739623 na wysokości 35 m. n.p.t. i antena SB 2-142
radiolinii o średnicy 0,6 m. na wysokości 33 m. n.p.t.,

· anteny ERA-GSM sektorowe K739623 na wysokości 46,6 m. n.p.t. i anteny radiolinii HP06-212S i AHP12-212S —
na wysokości 48,7 m. n.p.t.

Poza tym w miejscowościachSkąpa, Pomiary,WolaWiewiecka i DębowiecMały na masztach o wysokości 24 m. n. p. t.
zainstalowane są anteny TP S.A. dla łączności radiowej stacjonarnej ALCATEL9800.

Z opracowanego raportu biegłego wynika, że zamontowane anteny, urządzenia nadawcze nie oddziaływają w sposób
niekorzystny na środowisko i ludzi. Operatorzy posiadają odpowiedniepozwolenie Starostwa Powiatowegow Pajęcznie na
eksploatację tych urządzeń.

Przebiegająca przez gminę Strzelce Wielkie tranzytowa linia wysokiego napięcia 110 kV relacji Dworszowice Pakoszowe
— Wistka posiada strefę oddziaływania elektromagnetycznego i jest ograniczeniem dla zużytkowania terenu. Również
źródłem oddziaływania elektromagnetycznego są przebiegające przez gminę linie średniego napięcia 15 kV oraz stacje
transformatorowe 15/0,4 kV głównie typu napowietrznegow ogólnej ilości 20 szt.

Ochrona przed oddziaływaniem pola elektromagnetycznego polega na ustanowieniu stref ochronnych zabudowy oraz na
postrzeganiu przez mieszkańcówbezpieczeństwa dla uniknięciaporażenia prądem.

Problemem do rozwiązania w najbliższej przyszłości jest zastąpienie linii napowietrznych na linie kablowe na terenach
zwartej zabudowy.

Głównym źródłem promieniowania niejonizującego jest infrastruktura elektroenergetyczna, czyli linie, instalacje
energetyczne oraz instalacje odbiorcze.

Gmina Strzelce Wielkie leży poza strefą intensywnegoprzesyłu energii elektryczneja co za tym idzie w strefie nieistotnego
oddziaływaniapromieniowaniaelektromagnetycznegoniejonizującego.

Przeprowadzone badania przez WIOŚ w 2009 r. w środowisku dla miast powyżej 50 tys. mieszkańców, poniżej 50 tys.
mieszkańców oraz na terenach wiejskich, do których kwalifikuje się gmina Strzelce Wielkie wykazały, że nie ma żadnych
przekroczeńw zakresie promieniowanianiejonizującegooraz elektromagnetycznegoo średniej i dużej częstotliwości.

Na terenach wiejskich najwyższa chwilowa składowa elektryczna PEM została zmierzona w wielkości 0,81 V/m, co
stanowi 11,6% dopuszczalnej normy.Wartości najwyższe składowej elektrycznejzmierzono ogółem w 7 stanowiskach z 15
i zawierały się w przedziale 0,36 – 0,81 V/m, w pozostałych stanowiskach stwierdzono poziom niższy od mierzalnego tj. od
0,35 V/m. Średnie wartości 2-godzinne w żadnym ze stanowisk nie przekroczyły poziomu 0,35 V/m. Maksymalna gęstość
mocy pola wyniosła 0,003 W/m2 tj. 3% dopuszczalnej normy.Gęstość mocy pola określona dla 2 stanowisk z 15 zawierała
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się w przedziale 0,001 –0,003 W/m2, w pozostałych 13 stanowiskach była niższa od 0,001 W/m2.

Im większa gęstość zaludnienia na danym terenie tym większa liczba źródeł PEM. Podstawowymsztucznym źródłem PEM
w zakresie częstotliwości radiowej są obecnie nadajniki GSM/UMTS oraz RTV.

Jak pokazują wyniki pomiarów różnice w wielkości natężenia promieniowania elektromagnetycznegopomiędzy obszarami
miejskimi a wiejskiminie są jednak zbyt duże.

Mimo ciągłego wzrostu liczby nadajników GSM/ UMTS nie notuje się wzrostu mierzonych wartości PEM. Od początku
prowadzenia monitoringu pól elektromagnetycznychprzez WIOŚ, wartości utrzymują się podobnym poziomie. Do chwili
obecnej nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych poziomów PEM w środowisku. Choć w przyszłości należy
spodziewać się dalszego wzrostu liczby nadajnikówGSM i UMTS, wzrost ten nie będzie już jednak taki duży jak w latach
ubiegłych.Liczba nadajnikówRTV będzie utrzymywaćsię na podobnym poziomie aż do momentu wprowadzeniaw Polsce
telewizji cyfrowej i radia cyfrowego. Wprowadzenie nowego rodzaju transmisji sygnału telewizyjnego zmniejszy liczbę
nadajnikówRTV.

7.4. Gospodarka ściekowa. Oczyszczalnie ścieków sanitarnych

WmiejscowościStrzelce Wielkiezostała oddana do użytku w roku 2010 oczyszczalnia ściekówmechaniczno-biologicznao
przepustowości 313 m3.

Obecna długość sieci kanalizacyjnejwynosi 3,5 km.

Projektuje się dobudowę sieci o długości 4,5 km (ilość przyłączy ok. 112 szt.), koszt inwestycjiok. 6 mln zł.

7.5. Gospodarka odpadami

Równolegle jako niezależne opracowanie wykonano dla gminy Strzelce Wielkie Aktualizację Programu Gospodarki
Odpadami na lata 2011–2014 z perspektywą do 2018 roku.

7.6. Przewozy materiałów niebezpiecznych

Przez obszar gminy Strzelce Wielkie przewożone są różne materiały niebezpieczne drogą kolejową linii Częstochowa –
Chorzew Siemkowice (przez miejscowości Strzelce Wielkie, Marzęcice, Wistka) oraz różnymi pojazdami w tym
autocysternami. Terminy,rodzaje i ilości transportowanych materiałów niebezpiecznych są nie wiadome. Zagrożeniem dla
społeczeństwa na obszarze gminy jest również stan taboru używanego do transportu tych ładunków i braki w jego
oznakowaniu. System informacji o przewozach takich ładunków praktycznie nie istnieje. Konieczne jest nasilenie kontroli
odpowiednichinstytucji państwowych,aby zdyscyplinowaćprzewoźnikówmateriałów niebezpiecznych.

8. ŹRÓDŁA ZAGROŻEŃ ŚRODOWISKA

Przedstawione wyżej zasoby i walory środowiska przyrodniczego w gminie Strzelce Wielkie ulegają licznym zagrożeniom.
Źródła zagrożeń są wewnętrzne, zlokalizowane na terenie gminy i zewnętrzne w tym znacznie oddalone. Poniżej
przedstawiono informację o najistotniejszych zagrożeniach, starając się wskazać na związki przyczynowo-skutkowe
zachodzące pomiędzy oddziaływaniem człowieka na środowisko, jakością poszczególnych komponentów środowiska i
podejmowanychdziałań naprawczych lub zaradczych.

8.1. Źródła zanieczyszczeń wód powierzchniowych i podziemnych

Na jakość wód powierzchniowych wpływają uwarunkowania naturalne: warunki klimatyczne, hydrograficzne, tempo
przebiegu procesów biohydrochemicznychw wodach (tzw. zdolność samooczyszczania się wód), presje antropogeniczne.
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W ostatnich latach oddziaływanieźródeł przemysłowychuległo istotnemu ograniczeniu.

Zanieczyszczenie wód podziemnych w największym stopniu zależy od głębokości zalegania oraz izolacji poziomu
wodonośnego od powierzchni terenu oraz od lokalizacji potencjalnych źródeł zanieczyszczeń. Najbardziej zagrożone w
gminie StrzelceWielkie,podobnie jak w całymkraju, są wodyw obrębie czwartorzędowegopoziomu wodonośnego.

Dobre właściwości filtracyjne utworów izolujących poziom wodonośny stwarzają warunki do migracji zanieczyszczeń z
powierzchni terenu. Wody wgłębne lepiej izolowane od powierzchni charakteryzują się lepszą i bardziej trwałą jakością.
Zanieczyszczenie wód podziemnych może mieć charakter nieodwracalny, dlatego też ich ochrona ma znaczenie
priorytetowe.

Zagrożenie zanieczyszczeniemwód podziemnychwynika z:

· infiltracji zanieczyszczeńz wód powierzchniowych(w dolinach rzek),

· migracji wgłębnej zanieczyszczeń związków chemicznych z obszarów rolniczych, terenów zurbanizowanych i
komunikacyjnycho słabej izolacyjnościgruntowejwarstw wodonośnych,

· migracji zanieczyszczeń z nieczynnych składowisk odpadów komunalnych i przeterminowanych środków ochrony
roślin oraz z istniejących„dzikich” wysypisk odpadów komunalnych,

· tradycyjnych metod pozbywania się ścieków (rozsączkowanie nie oczyszczonych ścieków w gruncie lub świadome
zakładanie nieszczelnychszamb),

· niekontrolowanejeksploatacji surowcówmineralnych,które mogą powodowaćprzerwaniewarstwy izolacyjnej,

· działalności gospodarczej (stacje paliw,magazyny środków chemicznych),awarie przemysłowe.

Wodypodziemne wymagają ochrony jakości przede wszystkim z uwagi na fakt wykorzystywania ich na szeroką skalę jako
podstawowe źródło dla celów zaopatrzenia ludności w wodę oraz jako uzupełnienie wykorzystywanych wód
powierzchniowycho niższej jakości. Ponadto stanowią rezerwęwody pitnej dla przyszłych pokoleń.

Zanieczyszczeniazarówno wód powierzchniowychjak i podziemnychpowodują przede wszystkim następujące punktowe i
obszarowe źródła zanieczyszczeń:

· zrzuty ścieków z jednostek wiejskich, gdzie budowa wodociągów wyprzedziła budowę sieci kanalizacyjnych
i oczyszczalni ścieków — stopień zwodociągowania gminy jest bardzo wysoki, brak natomiast wystarczającej ilości
sieci kanalizacyjnychi obiektów oczyszczania ścieków,

· spływy z terenów rolniczych(stosowane w nadmiarze nawozy sztuczne, środki ochrony roślin),

· nieszczelne zbiorniki bezodpływowena nieczystości płynne,

· ścieki deszczowe spływające z terenów komunikacyjnych,placów utwardzonych i stacji paliw,

· wykorzystywaniewyrobisk eksploatacyjnychkruszyw jako „dzikich” składowisk odpadów.

Szczególną ochroną należyzwrócić na tereny wododziałowe będące w gminie i miejscaujęć wody.

Niedopuszczalne jest przekroczenie zawartości azotanów, azotynów, fenoli, chromu, kadmu, miedzi, niklu, ołowiu, rtęci,
arsenu, pestycydów.

Ochrona ujęć wody jest jednym z priorytetowych zadań jakie należy wykonać w gminie. Innym zagrożeniem może być
budowa i eksploatacja bez odpowiednichzezwoleń studni głębinowych.

8.2. Zanieczyszczenia ziemi i gleb

Gleby stanowią bardzo ważny element środowiska. Zdegradowanegleby są przyczyną niskich plonów o słabej jakości oraz
stanowią zagrożenie dla ekosystemu. Wśród czynników powodujących degradację gleb zaliczyć należy zakwaszenie i
zubożenie w składniki pokarmowe roślin (fosfor, potas, magnez) i naruszenie ich równowagi. Chcąc utrzymać glebę
w odpowiedniej kulturze poprzez regulowanie jej odczynu i zawartości składników pokarmowych w glebie trzeba przede
wszystkim posiadać aktualne wyniki analiz chemicznych, które dają rozeznanie o potrzebach wapnowania i nawożenia.
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Stosowanie nawozów mineralnych na gleby o daleko posuniętej degradacji nie przynosi spodziewanych efektów, a może
nawet powodować obniżkę plonów, szkodzi także środowisku. Składniki nawozowe nie są sorbowane przez kompleks
sorpcyjny,następuje ich wypłukiwaniedo wód gruntowychi dalej do wód wgłębnych,a także powierzchniowychpowodując
ich zanieczyszczenie.

Fosfor jest podstawowymskładnikiem pokarmowymroślin. Niedobory tego składnika w glebie powodują obniżkę wartości
plonów ich jakości oraz gorsze wykorzystanie pozostałych składników. W warunkach gleby zakwaszonej zmniejsza się
przyswajalność fosforu, przechodzi on w formy, które są dla roślin niedostępne. Bardzo niska zawartość fosforu w glebie
przyczynia się pośrednio do zanieczyszczenia wód poprzez słabsze wykorzystanie innych składników i większe
wypłukiwanieniektórych z nich.

Pierwiastkiem, który jest pobierany w dużej ilości przez rośliny, obok azotu i fosforu to potas. Jest on również
wypłukiwanyz gleby,szczególniew warunkach kwaśnego odczynu i braku równowagi jonowejw glebie.

Część gleb gminy może być zdegradowana przez nadmierne zakwaszenie oraz zubożenie w podstawowe składniki
pokarmowe roślin: fosfor lub potas. Stan taki jest niekorzystny dla rolnictwa, ale i dla środowiska. Z gleb kwaśnych
następuje większe wypłukiwaniewielu pierwiastków i związków chemicznych,które dla rolnictwa są stracone, trafiają do
wód powodując ich zanieczyszczenie i często nadmierną eutrofizację (przeżyźnienie biogenami). W glebach zakwaszonych
wzrasta szybko przyswajalność i pobieranie przez rośliny większości metali ciężkich. Badania ich zawartości na terenie
gminy nie były prowadzone.

Odnośnie zawartości metali ciężkich z trasami komunikacyjnymio dużym natężeniu ruchu można wnosić, że ten problem
na terenie gminy występuje tylko przy trasie krajowej. Procesy zakwaszania gleb postępują ciągle. Obok procesów
naturalnych powodujących ubytki wapna z gleb duży udział ma przemysł i motoryzacja, które emitują dwutlenki siarki
i tlenki azotu. Przyczyną zubożenia gleb w podstawowe składniki jest bardzo niskie i nieproporcjonalne zużycie nawozów
mineralnych.Do pogarszania się bilansu składników mineralnych i substancji organicznej w glebach przyczynia się także
ciągle znacznie zmniejszające się pogłowie zwierząt gospodarskich, a co za tym idzie zmniejszenie się ilości nawozów
naturalnychwprowadzanychdo gleb.

8.3. Źródła zanieczyszczeń powietrza

Zanieczyszczeniempowietrza jest wprowadzanie do powietrza substancji stałych, ciekłych lub gazowychw ilościach, które
mogą ujemniewpłynąć na zdrowie ludzi, klimat, przyrodę, glebę, wodę lub spowodować inne szkody w środowisku.

Eksploatacja instalacji oraz urządzenia zgodnie z wymogami ochrony środowiska jest obowiązkiem właściciela, nie
powinna powodowaćprzekroczeń standardów emisyjnych,tj. dopuszczalnychwielkości emisji.

Przez źródło emisji zanieczyszczeń powietrza należy rozumieć miejsce, w którym następuje wydalanie (wyemitowanie)do
powietrza substancji zanieczyszczających.

Do głównychźródeł zanieczyszczeńnależą:

· procesy spalania paliw — zbiorowe i indywidualne ogrzewanie pomieszczeń (pył, dwutlenek węgla, tlenek węgla,
dwutlenekazotu inne pochodzące ze spalania substancji nie będącychpaliwami),

· środki transportowe — spalanie paliw (węglowodory alifatyczne i aromatyczne, pył, tlenek węgla, tlenki azotu,
dwutlenek siarki, węgiel elementarny, benzen), prognozy wskazują, że ilość pojazdów będzie rosła przynajmniej w
dotychczasowymtempie tj. 1÷4% rocznie,

· procesy produkcyjne — różne specyficzne związane z procesami technologicznymi takie jak np.: węglowodory i ich
pochodne, pyły,siarkowodór i inne.

· źródła wtórne powstałe w wyniku odprowadzania oraz utylizacji ścieków i odpadów (np. oczyszczalnie ścieków,
wysypiska)

· rolnictwo (np. rozsiewanie nawozów sztucznych, stosowanie środków ochrony roślin),

· przemiany i reakcje chemicznezachodzącew zanieczyszczonejatmosferze

· źródła naturalne (np. pożary lasów, burze pyłowe, pyły kosmiczne).

Główne rodzaje zanieczyszczeńemitowane do powietrza atmosferycznego z terenu gminy to: pyły, dwutlenek siarki, tlenek
węgla, tlenki azotu, węglowodory.
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8.4. Zagrożenia dla bioróżnorodności

Kierunki ochrony walorów przyrodniczych gminy powinny obejmować racjonalne gospodarowanie wszystkimi z wyżej
wymienionych form użytkowania terenu. Gospodarowanie zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju powinno być
nakierowane na zachowanie całości dziedzictwa naturalnego i utrzymanie lub przywracanie podstawowych funkcji
ekosystemów.

Dziedzictwonaturalne gminy StrzelceWielkienależy chronić przede wszystkim przez:

· ochronę pozostałości naturalnej roślinności w dolinach rzecznych.Koniecznejest przy tym współdziałanie administracji
leśnej i samorządowejwe wdrażaniu ochrony ekosystemów;

· odpowiednie gospodarowanie zasobami leśnymi. Następuje systematyczny wzrost powierzchni lasów będących pod
wpływemnegatywnego oddziaływania gazów i pyłów. Przypuszcza się (na podstawie obserwacji tego zjawiska i jego
skutków prowadzonych jedynie w lasach stanowiących własność Skarbu Państwa), że faktyczne zagrożenie ze strony
gazów i pyłów odnosi się do około 60 % drzewostanów leśnych.

Koniecznejest wypracowaniestrategii renaturyzacji dolin rzecznych i utrzymanie ich funkcji jako korytarzy ekologicznych.

Zachowaniepełnej różnorodności biologicznej nie może pomijać bogactwa układów przyrodniczychukształtowanych przez
wielowiekową ekstensywną działalność człowieka. Zachowanie całego inwentarza półnaturalnych ekosystemów łąk,
pastwisk, szuwarów, agroekosystemów oraz uprawy starych odmian drzew i krzewów owocowych, hodowli starych ras
zwierząt ma również niebagatelne znaczenie w ochronie bogactwa genetycznego świata roślin i zwierząt. Podstawowym
zagrożeniem dla bioróżnorodności jest źle pojęta nowoczesność praktyk rolniczych. Taka postawa powoduje usuwanie
zadrzewień i zakrzewień śródpolnych, stosowanie nadmiernych ilości nawozów i środków ochrony roślin Postępujące
zanieczyszczeniewód oraz ich eutrofizacja powoduje zanikanie gatunków organizmów stenotypowych. Innym zagrożeniem
jest presja na zajmowanie terenów cennychprzyrodniczo pod zabudowę rekreacyjną.

Specyfika zadań stojących przed gminą w zakresie ochrony przyrody będzie wymagała współpracy z ośrodkami
naukowymi i wspólnego opracowania programu przywrócenia funkcji ekologicznych niektórym układom przyrodniczym
(np. renaturyzacja dolin rzecznych, przywracanie właściwych stosunków wodnych, odtwarzanie szlaków migracji zwierząt
przeciętych urządzeniami infrastruktury technicznej). Działania takie wymagają pełnego zaangażowania społeczności
lokalnych i władz gminnych i powinny być prowadzone równocześnie z takimi podstawowymi zadaniami jak budowa sieci
kanalizacyjnejczy gospodarka odpadami.

Zasadnicze znaczenie ma tu opracowanie pełnej inwentaryzacji zasobów przyrodniczych gminy, zanim ważne jej walory
zostaną bezpowrotnie utracone. Ponadto należy poszukiwać możliwości zdobywania zewnętrznych środków finansowych i
prowadzić intensywnąedukację ekologiczną i współpracę z organizacjamipozarządowymi.

8.5. Zagrożenia hałasem i promieniowaniem elektromagnetycznym

Jak było wcześniej powiedzianehałas w gminie StrzelceWielkiekoncentruje się wokół:

1. Tras komunikacyjnych.Zagrożeniem zwiększającym jego natężenie może być zły stan dróg oraz niedostateczna jakość
techniczna pojazdów.Należy zwrócić uwagę na przebieg trasy szybkiego ruchu, która oddziałuje na środowisko gminy,
co stanowi duże zagrożenie hałasem. Należałoby dokonać badań przy terenach chronionychakustycznie i wymagać od
właścicieladrogi budowy ekranów chroniącychprzed ponadnormatywnymhałasem.

2. Działalnościmałych zakładów usługowychi produkcyjnych.

3. Działalności rolniczej— maszyny i urządzenia rolnicze.

Dopuszczalne wartości hałasu dla poszczególnych stref i pór dnia i nocy (poza terenemdrogi wojewódzkiekCzęstochowa –
Łask) na terenie gminy nie są przekraczane.

Dopuszczalne wartości składowej elektrycznej: 10 kv/m i 1 kv/m (nieograniczona i ograniczona ekspozycja), oraz
składowejmagnetycznej(indukcjimagnetycznej)100 uT na terenie gminy nigdzie nie są przekroczone.

Zagrożenia ze strony promieniowaniaelektromagnetycznegomogą wystąpić tylko ze strony urządzeń i instalacji, które będą
ewentualniew przyszłości wybudowanena terenie gminy.
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Ochroną przed budową obiektów mogących ponadnormatywnie oddziaływać na środowisko, powinny być rzetelnie
prowadzone procedury OOŚ i uzyskiwanie DSU (decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach), które powinny to
wyeliminować.

8.6. Zagrożenia katastrofami ekologicznymi

Poważne awarie obejmują skutki zaistniałe w wyniku awarii przemysłowych i transportowych z udziałem niebezpiecznych
substancji chemicznych. Awarie te mogą prowadzić także do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia
ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem.

Zgodnie z art. 3 ust. 23 ustawy Prawo ochrony środowiska (POŚ) przez poważną awarię należy rozumieć: „zdarzenie, w
szczególności emisję, pożar lub eksplozję, powstałe w trakcie procesu przemysłowego,magazynowania lub transportu, w
których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia
życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem”. Z kolei poważna awaria
przemysłowa to: „poważna awaria w zakładzie” (art. 3, ust. 24 POŚ).

Ustawa Prawo ochrony środowiska jest podstawowym aktem prawnym w tej dziedzinie. Zawiera przepisy ogólne oraz
określa: instrumenty prawne służące przeciwdziałaniu awariom przemysłowym, obowiązki zakładu stwarzającego takie
zagrożenie, obowiązki organów administracji w tym zakresie. Zgodnie z w/w ustawą, obowiązki związane z awariami
przemysłowymispoczywają głównie na prowadzącymzakład o zwiększonymlub dużym ryzykuwystąpienia awarii oraz na
organach Państwowej Straży Pożarnej i Wojewodzie. Zakład stwarzający zagrożenie wystąpienia poważnej awarii
przemysłowej w zależności od rodzaju, kategorii i ilości substancji niebezpiecznej będącej w jego posiadaniu zostaje
uznany za zakład o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia awarii. Zgodnie z ustawą POŚ w razie wystąpienia takiej
awarii Wojewodapoprzez KomendantaWojewódzkiegoPaństwowej Straży Pożarnej i WojewódzkiegoInspektora Ochrony
Środowiska podejmuje działania niezbędne do usunięcia awarii i jej skutków.O podjętych działaniach informujeMarszałka
Województwa.

Na terenie gminy StrzelceWielkiebrak zakładu, który stwarzałby zagrożenie zaistnienia poważnej awarii przemysłowej.

Potencjalne zagrożenia środowiska (sytuacje awaryjne lub katastrofy) na terenie gminy stwarzają głównie:

· transport materiałów i substancji niebezpiecznych (toksycznych, łatwopalnych, wybuchowych) głównie na drogach
krajowych,powodującm. in. zagrożenie zanieczyszczeniagleb oraz pożarowe na terenach leśnych,

· magazynowaniemateriałów i substancji niebezpiecznych,w tym czasowemagazynowanieodpadów niebezpiecznych,

Przeciwdziałanienadzwyczajnymzagrożeniom środowiska realizowane jest poprzez:

· prowadzenie kontroli przedsiębiorców, których działalność może stanowić przyczynę powstania nadzwyczajnych
zagrożeń środowiska,

· prowadzenie szkoleń pracownikówadministracji publicznej i przedsiębiorców,

· badanie przyczyn powstawania NZŚ oraz sposobów likwidacji skutków, prowadzenie rejestru nadzwyczajnych
zagrożeń (baza EKOAWARIE).

9. STRATEGIE I PROGRAMY I DZIAŁANIAW ZAKRESIE OCHRONY
ŚRODOWISKA

9.1. Założenia ogólne — teoretyczne

„Analiza aktualnego stanu przyrody”

Inspirowanie np. we współpracy z placówkami naukowymiprac badawczych i inwentaryzacyjnychw zakresie oceny stanu i
rozpoznawania zagrożeń różnorodności biologicznej, metod rekultywacji i renaturyzacji, w szczególności dotyczy to
obszarów podmokłych;

„Programy w zakresie ochronydziedzictwanaturalnego”

· rozszerzenie i usprawnienie ochrony in situ i gatunków roślin i zwierząt zagrożonych wyginięciem oraz ich siedlisk
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poprzez uzupełnienie sieci obszarów i obiektów chronionych;

· wdrożenie zasad ochrony i powiększania różnorodności biologicznej w lasach oraz poprawa zdrowotności i odporności
drzewostanówna obszarze Nadleśnictwa (Program Ochrony PrzyrodyNadleśnictwa) i w lasach prywatnych;

– wyznaczeniegranicy polno-leśnej oraz zwiększanie lesistości gminy,

– renaturyzacja i poprawa stanu najcenniejszych,zniszczonych ekosystemów i siedlisk, szczególnie wodno-błotnychw
dolinach rzek,

– poprawa stanu zdrowotności drzew— pomników przyrody.

„Wdrożenie programów rolno-środowiskowychw zakresie ochronybioróżnorodności”

· zachowanie tradycyjnych praktyk gospodarczych na terenach przyrodniczo cennych, jako narzędzia ochrony i
zrównoważonegowykorzystania zasobów biologicznych;

· ochrona starych, tradycyjnychodmian roślin i ras zwierząt hodowlanychmającychznaczenie dla ochrony różnorodności
biologicznej, poprzez stworzenie i utrzymanie niezbędnychwarunków technicznychdo takiej ochrony;

„Podnoszenie świadomości ekologicznejspołeczeństwa”

Podniesieniepoziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa przez promowanie zagadnień różnorodności biologicznejw
ramach zajęć dydaktycznych,szkoleń i kampanii informacyjnych.

Kierunki ochrony walorów przyrodniczych gminy powinny obejmować racjonalne gospodarowanie wszystkimi z wyżej
wymienionych form użytkowania terenu. Gospodarowanie zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju powinno być
nakierowane na zachowanie całości dziedzictwa naturalnego i utrzymanie lub przywracanie podstawowych funkcji
ekosystemów.

Uwarunkowania wynikające z wdrażania europejskich systemów i programów z zakresu ochrony różnorodności
biologicznej

W związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej władze na szczeblu krajowym zostały zobowiązane do
opracowania propozycji do europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000. Zasady projektowania i obowiązki
wynikającez wyznaczaniaostoi przyrody o randze europejskiej zawarte są przede wszystkimw dwóchDyrektywachRady:

Dyrektywie94/43/EWG — o ochronie naturalnych siedlisk oraz dzikiej fauny i flory,

Dyrektywie74/409/EWG — o ochronie dzikich ptaków.

Wojewódzkizespół pracujący nad projektami obszarów chronionych w myśl DyrektywyHabitatowej i Dyrektywy Ptasiej
nie wyznaczyłna terenie gminy korytarzy o znaczeniumiędzynarodowymoraz w sieci ekologicznejECONET-POLSKA.

Ochrona różnorodności przyrodniczej w rolnictwie wiąże się z tzw. programami rolno-środowiskowymi,które są obecnie
tworzone na mocy dwóch rozporządzeń:

Rozporządzenie Rady (WE) 1257/1999 w sprawie wsparcia rozwoju wsi przez Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji
Rolnej (EFOIGR), (art. 22–24)

Rozporządzenie Komisji (KE) 445/2002 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania Rozporządzenia Rady (WE) nr
1257/1999 (art. 13–21).

Programy rolno-środowiskowe zachęcają rolników do stosowania zabiegów uprawy roli i zarządzania gospodarstwem,
zgodnie z wymogami ochrony środowiska Za swoją działalność, która jest traktowana jako pewnego rodzaju usługa na
rzecz ochrony środowiska, uzyskują odpowiednieświadczenia.

Wsparcie finansowe będzie obejmować sposoby użytkowania gruntów rolnych zgodne z ochroną i przywracaniemwartości
środowiska przyrodniczego i struktury krajobrazu, zasobów naturalnych, gleby i różnorodności zasobów genetycznych:

1. Ekstensyfikacjędziałalności rolniczej i zachowanie ekstensywnejgospodarki pastwiskowej;

2. Ochronę wszystkichwalorów przyrodniczychterenów rolnych, które są zagrożone;

3. Utrzymanie krajobrazów i historycznychcech obszarów rolniczych;
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4. Tworzenieplanów ochrony środowiska w działalności rolniczej.

Wsparcie powinno równoważyć utracone dochody w wyniku przestawienia gospodarki na metody produkcji rolniczej
przyjazne środowisku, zrekompensować dodatkowe poniesione koszty. Podczas decydowania o tytułach płatności
obowiązuje tu istotna zasada, iż mogą być one udzielane tylko za te działania, które wykraczają poza podstawowe zasady
dobrej praktyki rolniczej. Określenie, które formy dobrej praktyki rolniczej są płatne, a które mają być realizowane jako
warunek uczestnictwaw programach należy do kraju członkowskiego.

KrajowyProgram Rolno-środowiskowyskłada się z czterech schematów (podprogramów):

Schemat I „Ochrona różnorodności biologicznej obszarów rolnych” — będzie wdrażany na terenie geograficznie
wydzielonychstref, tzw. obszarów przyrodniczowrażliwych (OPW), które obejmują obszary rolnicze o
wybitnychwalorach przyrodniczych;

Schemat II „Ochrona środowiska przyrodniczego i krajobrazu” — o zasięgu horyzontalnym, ze wskazaniem
obszarów priorytetowych w każdym województwie, który obejmie około 5% powierzchni użytków
rolnychwojewództwa;

Schemat III „Rolnictwo ekologiczne” — schemat ogólnokrajowy, którego celem będzie promocja rolnictwa
ekologicznego;

Schemat IV „Ochrona zasobów genetycznychw rolnictwie”— schemat ogólnokrajowy,którego celem jest ochrona
zasobów genetycznych zgromadzonych w tradycyjnych odmianach roślin uprawnych i sadowniczych
oraz rasach zwierząt gospodarskich.

Na terenie gminy w pierwszej kolejności będzie możliwe wdrażanie schematów II i IV, których zasięg jest ogólnokrajowy.
Działanie władz gminnych powinno się skupić na prowadzeniu akcji informacyjnychwśród rolników oraz inwentaryzacji
obszarów rolnych pod kątemmożliwościwdrożenia programów rolno-środowiskowych.

9.2. Uwarunkowania wynikające z wdrażania strategii UE. Strategie i
programy ochrony środowiska

Polityka Ekologiczna Państwa postuluje umocnienie samorządu terytorialnego jako ogniwa władzy ekologicznej m.in.
poprzez wprowadzenie procedur umożliwiających gminie występowanie w charakterze inicjatora lub strony w sprawach
pozostającychw kompetencjiwładz wojewódzkichi centralnych.

Realizacja zrównoważonego rozwoju ma nastąpić poprzez poprawę środowiska i jakości życia obywateli. Do głównych
działań wymienianychw polityce ekologicznejpaństwa związanychz ochroną przyrody zaliczono:

· znacznywzrost lesistości; w Polsce zakłada się wzrost lesistości z 28,5% (2001 r.) do 30% (do roku 2020), a w dalszej
perspektywienawet do 32-33%;

· utworzenie europejskiej sieci ekologicznej NATURA 2000 obejmującej dotychczas ok. 15% powierzchni państw
członkowskichUnii Europejskiej;

· ochronę terenówwodno-błotnych;

Dla realizacji powyższych zadań konieczne jest m.in. wzmocnienie etatowe komórek ochrony środowiska i gospodarki
wodnej na szczeblu centralnym, regionalnym (zlewniowym), wojewódzkim, powiatowym i gminnym (lata 2011–2014 z
perspektywą do 2018 r.) oraz wzmocnienieetatowe i technicznekomórek organizacyjnychdo spraw ochronyprzyrody m.in.
w jednostkach samorządu terytorialnego,które będą zarządzały obszarami sieci Natura 2000;

Raporty jednostek samorządu terytorialnego z postępów w realizacji programów ochrony środowiska będą ocenianewedług
wskaźników stanu środowiska i zmiany presji na środowisko.

Wskaźniki bezpośrednio związane z ochroną różnorodności biologicznej i krajobrazowej to:

· wzrost lesistości, rozszerzenie renaturyzacji obszarów leśnych oraz wzrost zapasu i przyrost masy drzewnej, a także
wzrost poziomu różnorodności biologicznej ekosystemów leśnych i poprawa stanu zdrowotności lasów będących pod
wpływemzanieczyszczeńpowietrza, wody lub gleby;

· zahamowanie zaniku gatunków roślin i zwierząt oraz zaniku ich naturalnych siedlisk, a także pomyślne reintrodukcje
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gatunków;

· zmniejszenie negatywnej ingerencji w krajobrazie oraz kształtowanie estetycznego krajobrazu zharmonizowanego z
otaczającą przyrodą;

Konieczne jest przyjęcie na szczeblu krajowym następujących strategii: ochrony różnorodności biologicznej, ochrony
georóżnorodności, ochrony zasobów wodnych oraz ochrony przyrody. Strategie te powinny odegrać istotną rolę w
regionalnym kształtowaniu środowiska przyrodniczego, szczególnie na etapie sporządzania planów przestrzennego
zagospodarowania. Ze względu na to, iż potrzebna jest akceptacja społeczna dla działań na rzecz ochrony środowiska
przyrodniczego,dlatego konieczna staje się szeroko pojęta edukacja ekologiczna.

9.3. Krajowa strategia ochrony i umiarkowanego użytkowania
różnorodności biologicznej wraz z programem działań

Całokształt działań podejmowanych we wszystkich sferach działalności człowieka (gospodarczej, ekonomicznej,
naukowo-badawczej, prawnej i edukacyjnej) powinien służyć osiągnięciu celu nadrzędnego Strategii, jakim jest:
„Zachowanie całego rodzimego bogactwa przyrodniczego oraz zapewnienie trwałości i możliwości rozwoju wszystkich
poziomów jego organizacji (wewnątrz-gatunkowego,międzygatunkowegoi ponadgatunkowego).”

Strategia adresowana jest w pierwszym rzędzie do administracji rządowej różnych szczebli (w tym do jednostek im
podległych) oraz władz samorządowych organów władzy, które w bezpośredni sposób zarządzają zasobami przyrody w
Polsce lub zajmują się sferami, które mogą mieć znaczącywpływna jej stan.

Do zadań, za które odpowiedzialnesą między innymi samorządy lokalne zaliczono:

W działach „Rolnictwo. Rozwój wsi. Rynki rolne”

· Wdrażanie programu stymulowania, wprowadzania zadrzewień i zakrzaczeń śródpolnych. Jednostki
współodpowiedzialne: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Środowiska; jednostki uczestniczące
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Lasy Państwowe. Praca ciągła. Finansowanie: Fundusze
strukturalne. Część programu rolno-środowiskowego.

· Wdrażanie programów zwiększania retencji zlewni oraz renaturyzacja układów hydrologicznych, obejmujących m.in.
przywracanie naturalnych starorzeczy, odtwarzanie zanikłych oczek wodnych, ochronę przepływu wody pomiędzy
ekosystemami, ochronę torfowisk, bagien, zadrzewień i zakrzaczeń jako naturalnych obszarów retencji itp. Jednostki
współodpowiedzialne:MRiRW,MŚ, wojewodowie;jednostki uczestniczące: Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej,
ARiMR, Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, LP. Praca ciągła. Finansowanie: programy
rolno-środowiskowe,fundusze strukturalne Zadanie wspólne z działem „Gospodarka wodna”. Praca ciągła.

W dziale „Budownictwo,gospodarka przestrzenna i mieszkalna”

· Opracowanie i wdrażanie programów ochrony i rozwoju terenów zieleni w poszczególnych miastach i gminach, praca
ciągła w ramach miejscowychplanów i studium uwarunkowańi kierunkówzagospodarowania przestrzennego

· Wykonywanieanaliz uwzględniającychpotrzeby ochrony i racjonalnego użytkowania różnorodności biologicznej, jako
merytorycznejpodstawy opracowania koncepcji studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gmin i miejscowychplanów zagospodarowania przestrzennego.

Jednostki współodpowiedzialne:samorządy szczebla wojewódzkiego,RządoweCentrum Studiów Strategicznych.

Jednostki uczestniczące— jednostki planistyczne.

Realizacja z budżetów samorządóww ramach opracowań ekofizjograficznych.Praca ciągła.

W dziale „Oświata i wychowanie.Szkolnictwowyższe”

· Tworzenie i rozwijanie ośrodków edukacji ekologicznej w parkach narodowych, krajobrazowych, w wybranych
rezerwatach przyrody oraz w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych, a także w miarę możliwości przy
muzeach przyrodniczych,ogrodach zoologicznychi botanicznych.
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Jednostki współodpowiedzialne:Ministerstwo Środowiska, wojewodowie.

Jednostki uczestniczące: służby ochrony przyrody,Lasy Państwowe, ogrody zoologiczne i botaniczne, muzea przyrodnicze,
organizacje pozarządowe. Finansowanie z środków: Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
WFOŚiGW,Ekofunduszu, Lasów Państwowych.Praca ciągła.

W dziale „Transport”

Ponadto w Programie Działań do Strategii samorządy lokalne występują również w innych zadaniach jako „jednostki
uczestniczące”.

9.4. Strategia zarządzania środowiskiem

Za względu na wieloletni horyzont realizacji zadań, niezbędne jest zastosowanie systemu porządkującego i
hierarchizującego działania. System taki obejmuje wizje postawionych celów, strategie działania, taktykę realizacji
programu oraz poziom operacyjnyobejmującyorganizacje realizacji poszczególnychdziałań.

Wizja — definiuje dalekosiężne cele zgodne z hierarchią ważności. W obecnych warunkach dla obszaru objętego
opracowaniemprzyjęto, że zgodnie ze Strategią ZrównoważonegoRozwoju Polski do roku 2025 utrzymywanybędzie ok.
5% wzrost gospodarczy przy równoczesnymok. czterokrotnymzwiększeniu efektywnościwykorzystania surowców,paliw i
zasobów przyrody. Tak więc założono, że celem nadrzędnym jest rozwój regionu i poprawa standardu życia mieszkańców,
odwrócenie niekorzystnych mechanizmów migracji ludności i wykorzystania potencjału naukowego zgodnie ze Strategią
RozwojuWojewództwaŁódzkiego, przy równoczesnejpoprawie stanu środowiska.

Podstawowe założenia do sformułowaniawizji Programu Ochrony Środowiska:

· redukcjawpływuczłowiekana środowisko zwłaszcza BOP i kreowanieproekologicznegowizerunku regionu,

· zwiększenieodporności ekosystemówna antropopresję— zwiększanie pojemności ekologicznejśrodowiska

Strategia — to planowy sposób organizowania działań dla osiągnięcia celu zdefiniowanegow wizji. Dla obszaru objętego
Programem fundamentalnym jest określenie na podstawie istniejących danych problemów ekologicznych i hierarchii ich
rozwiązywania. Za podstawowe uznano jak najszybsze osiągnięcie stanu środowiska określonego za docelowy
w dziedzinach o największych zaległościach inwestycyjnych w stosunku do uwarunkowań prawnych związanych z
integracją Polski ze strukturą Unii Europejskiej. Na pierwszy plan wysuwają się programy inwestycyjnew zakresie ochrony
wód powierzchniowych,uporządkowania gospodarki odpadowej i ochronyprzed powodzią.

Taktyka— polega na organizowaniuprzedsięwzięć zgodnie z zasadą pozytywnychsprzężeń zwrotnych— poprawa stanu
środowiska powinna stymulować rozwój ekonomiczny,przynoszący dodatkowe fundusze na ochronę środowiska.

Podstawą dla realizacji nowych inwestycji będzie postępowanie zgodnie z Artykułem 174 ust. 2 Traktatu o Wspólnocie
Europejskiej formułującymzasady ochrony środowiska w Unii Europejskiej:

· zapewnieniewysokiegopoziomu ochrony środowiska z uwzględnieniemróżnorodności sytuacji w różnych regionach,

· zasada prewencji z regułą przezorności,

· zasada „zanieczyszczającypłaci”

· zasada likwidacji szkód (zanieczyszczeń)u źródła.

Taktyka opiera się na założeniach stanowiska negocjacyjnego Polski w obszarze „Środowisko” umożliwiające dostęp do
funduszy akcesyjnychUnii Europejskiej.

Poziom operacyjny— decydującyo skuteczności działania i wdrażania Programu. Opiera się on na wykorzystaniunarzędzi
osiągania „stanu docelowego” do rozwiązywania zdefiniowanych problemów ekologicznych. Poziom operacyjny definiuje
strukturę organizacyjna wdrażania programu pozwalającą na elastyczne reagowanie na zmiany w systemie
społeczno-gospodarczym oraz postęp naukowo-techniczny w dziedzinie ochrony środowiska. Jako narzędzie realizacji
Programu przyjęto Adaptatywną Ocenę i Zarządzanie Środowiskiem.

Czym jest Adaptatywna (przystosowawcza)Ocena i Zarządzanie Środowiskiem?
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Podstawowym założeniem Przystosowawczej Oceny i Zarządzania Środowiskiem
(ang. Adaptive Environmental Assesment and Management — AEAM) jest nowe podejście do zarządzania systemami
naturalnymi w dużej skali. Otaczające nas środowisko i zmiany w nim zachodzące są wynikiem oddziaływania na siebie
dwu systemów; systemu społeczno-gospodarczego i systemu ekologicznego.Podlegają one stałej ewolucji i dlatego też, nie
można bazować na sztywno określonychwieloletnichprojektach realizacyjnych.

Jak wiadomo na aktualny stan środowiska nakładają się procesy rozwoju ekosystemów i społeczeństw.Podejście statyczne
do zarządzania zasobami naturalnymi nie jest adekwatne do ciągłych zmian systemu, dlatego ludzie muszą dostosowywać
rozwiązania do zmieniającego się układu w relacji człowiek – otaczające go środowisko. Dlatego też, sztywne realizowanie
programów bez oceny ich efektywnościmoże powodowaćdalszą degradację środowiska, bądź nieefektywnewykorzystanie
środków finansowych.Do tej pory działania środowisk naukowychograniczały się w większości przypadków wyłącznie do
zrozumienia procesów rządzących ekosystemami, jednak obecne wyzwania zmuszają do podjęcia odpowiedzialności
zarówno zapoznanie jak i zarządzanie ekosystemami. Obecnie wyłącznie zintegrowane podejście może zagwarantować
zrównoważonegospodarowanie zasobami środowiska (Zalewski, 1994).

Dlatego, AEAM nie opiera się wyłącznie na analizie systemu przed podejmowaniem określonych decyzji, jest to
zintegrowana wiedza – program działania jakim dysponujemy w trakcie zarządzania środowiskiem poprzez stały
monitoring efektywności podejmowanych działań pozwalający na dostosowywanie rozwiązań na bazie uzyskanych
doświadczeń (Gunderson, 1998).

Podstawowe elementyskładające się na zintegrowanąwiedzęw procesie AEAM.

Zalecana przez przystosowawczezarządzanie, zintegrowanawiedza o zlewni bazująca na eksperymentachjest niezbędna do
ograniczenia ekologicznych,społecznych i ekonomicznychkosztów programu.

Działania w zakresie powyższych czterech poziomów realizacji Programu Ochrony Środowiska powinny być
podporządkowanenastępującym regułomujętymw dokumentachUnii Europejskiej i OECD:

· długoterminowegoplanowania — bez odpowiedniegoplanowania działań często dochodzi do marnowania środków w
wynikudziałań doraźnie podejmowanychi wzajemniesprzecznych,

· polityki cenowej (pricing)— ceny działań powinnyodzwierciedlaćw pełni koszty i zyski dla społeczeństwa, gdyż w ten
sposób eliminują tendencjedo nadmiernej degradacji i eksploatacji zasobów,

· dobra publicznego — wiele z działań ze strony organizacji zarządzających przyczynia się do rozwoju sfery tzw. dobra
publicznego np. badania podstawowe, informacja, zdrowie, edukacja. Stąd, jeśli program generuje powyższe pozytywne
oddziaływania na społeczeństwo, ma prawo i powinien być wspierany przez fundusz centralny danego Państwa i
fundusze europejskie.

· optymalizacji wskaźnika koszty/efektywność— strategia powinna być tak kształtowana, aby minimalizować koszty a
maksymalizowaćkorzyści,

· efektywności ekologicznej, zawiera w sobie dwa pojęcia: regeneracji — odnawialnych zasobów (np. doczyszczanie
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wody w systemach biofiltrujących) substytutów — zasoby nieodnawialne powinny być eksploatowane w minimalnym
stopniu i zastępowane przez odnawialne,

· asymilacji — uwalnianie toksycznych substancji do środowiska nie powinna przekraczać zdolności ich asymilowania
przez dany ekosystem,

· unikania nieodwracalności procesów — powodowanie nieodwracalnych zmian w cyklach biogeochemicznych i
hydrologicznychpowinnybyć ograniczane,

· integracji działań w zakresie strategii i taktyk — podział zadań na sektory ekonomia, prawo, ekologia wiedzie do
rozproszenia efektów,

· zapobiegania — dotyczy działań zapobiegających przekroczeniu wartości krytycznych dla zdolności regeneracyjnych
środowiska,

· współpracy międzynarodowej — udział specjalistów z rożnych krajów sprzyja wymianie doświadczeń i zwiększa
szansę na uniknieciebłędów,

· jawności podejmowanych decyzji i działań (Transparency) — informowanie społeczeństwa o działaniach i
potencjalnychkonsekwencjachjest podstawa społecznej akceptacji.

Zgodnie z teorią podejmowania decyzji, każda strategia aby osiągnęła zamierzone cele powinna posiadać dwa komponenty:
minimalizacje zagrożeń i maksymalizacje szans. Zasada ta odnosi się zarówno do strategii zrównoważonego rozwoju, lecz
przede wszystkimwskazuje na konieczność integracji procesów ekologicznych,ekonomicznychi socjologicznych.

Realizowanepowinnybyć w pierwszej kolejności następujące zadania:

· przeciwdziałaniepowodziomoraz retencja wody,
· inwentaryzacjazbiorników bezodpływowychi terenów podmokłych,
· wyznaczenieterenów zalewowych,
· program renaturyzacji dolin rzecznych,
· zmniejszenieemisji niskiej,
· działania na rzecz edukacji ekologicznej.

9.5. Edukacja ekologiczna

Zjawiska takie jak eksplozja demograficzna oraz konsumpcyjnymodel życia powodują, iż następuje stopniowa degradacja
środowiska przyrodniczego. Zachodzi więc konieczność zmiany relacji między gospodarką człowieka a środowiskiem, na
rzecz rozwoju zrównoważonego. Potrzeba stosowania zasady ekorozwoju powinna być szeroko rozpowszechniona wśród
wszystkich grup społeczeństwa. Bardzo ważnym jest podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców Polski, co jest
warunkiemzapewniającymnaszemu krajowiwłaściwemiejscew zjednoczonejEuropie.

Edukacja ekologiczna jako podstawowy instrument krzewienia zasad ekorozwoju jest realizowana w oparciu o Narodową
Strategię Edukacji Ekologicznej (NSEE), której programem wykonawczymma być znajdujący się w toku opracowania
Narodowy Program Edukacji Ekologicznej, wskazujący zadania edukacyjne oraz podmioty odpowiedzialne za ich
realizację. Jednym z podstawowych celów NSEE jest tworzenie m.in. gminnych programów edukacji ekologicznej,
ujmującychpropozycjewnoszone przez poszczególne podmioty realizujące projekty edukacyjnedla lokalnej społeczności.

Realizacja programu edukacyjnego dotyczącego ochrony środowiska i ekologii powinna być finansowana ze środków
powiatowych i gminnych funduszy zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku — Prawo ochrony
środowiska (Dz. U. Nr 92, poz. 880), art. 406–408.

Ze względu na zróżnicowany poziom wiedzy społeczeństwa na temat problemów ochrony środowiska oraz ekologii,
prowadzenie programu edukacyjno-informacyjnegopowinno być przeprowadzane na różnych poziomach zaawansowania
wiedzyoraz dla poszczególnychgrup wiekowych.

Wobecpowyższego odbiorcami programu edukacyjnegosą:

· dzieci (przedszkola, szkoły podstawowe) i młodzież (gimnazja, szkoły średnie wszystkich typów),

· nauczyciele,

· dorośli mieszkańcy w następujących grupach zawodowych: urzędnicy administracji państwowej, przedstawiciele
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biznesu,

· pozostali dorośli mieszkańcy.

Prawidłowe i efektywne przeprowadzenie procesu edukacji, w celu uzyskania optymalnych osiągnięć, wymaga stosowania
różnorodnych form przekazu:

· materiały drukowane: ulotki, wkładki prasowe, broszury, obwieszczenia, powiadomienia służb komunalnych,
publikacje w prasie (artykuły, komentarze, stałe rubryki), plakaty, biuletyny, raporty, materiały kształceniowe (np.
autorskie programy nauczania) okolicznościowe pamiątki (znaczki, kalendarzyki, długopisy i in.); broszury i inne
drukowanemateriały informacyjnenależą do najczęściej używanych środków promocji i edukacji, ze względu na niską
cenę oraz fakt, że przemawiają do odbiorcy równocześniepoprzez tekst jak i obraz,

· audiowizualne: wywiady dla radia i telewizji, pokazy foliogramów, krótkich filmów wideo i programów
komputerowychoraz wystawynp. fotograficzne lub plastyczne o tematyce ekologicznej,

· imprezy promocyjne, m.in.: konferencje prasowe, zebrania mieszkańców, imprezy specjalne (festiwale, akcje),
warsztaty, seminaria i konferencje.

Często stosuje się łączenie różnych form przekazu, np. na dużych imprezach promocyjnych można oprócz referatów
przedstawić krótkie filmy (tzw. pętle filmowe) czy zorganizowaćwystawęplakatu lub fotografii albo też wystawę rysunków
dzieci przedszkolnych
i z młodszych klas szkół podstawowych.Duże imprezy promocyjne są też doskonałymmiejscem rozpowszechniania ulotek
i broszur.

Niezmiernie ważną rolę w procesie edukacji spełniają również modele (wśród nich foliogramy, jako modele
wyobrażeniowe). Modele w procesie nauczania pełnią rolę poznawczą i ilustratywną, a także odgrywają dużą rolę w
procesie modelowania, który jest cennymbezpośrednim sposobem poznawania rzeczywistości przez odbiorców w procesie
edukacyjnym.Każdemumodelowipowinien odpowiadać jakiś obiekt, przedmiot, proces lub stan rzeczy.

Programy komputerowe podobnie jak filmy spełniają także istotną rolę w procesie kształcenia ekologicznego. Jednak
wprowadzenie do procesu nauczania tego typu środków dydaktycznych wymaga zakupienia odpowiedniego sprzętu
komputerowegoi wyposażenia.

Dostępne programy edukacyjne dotyczące problematyki przyrody i ochrony środowiska to m. in.: Expolorer’s Club US
EPA (www. epa.gov/region5/kids/index.htm), a w nim „Klub Odkrywców”, który jest specjalną, edukacyjną stroną
internetową EPA, przeznaczoną dla dzieci w wieku od 5 do 12 lat, dotyczy ona grupy problemów ekologicznych: woda,
powietrze, odpady i recykling,znajdują się tam również interaktywnegry, animacje i quizy związane z daną tematyką.

Pomoc specjalistycznych instytucji i organizacji w edukacji ekologicznej

W realizacji tego przedsięwzięcia powinno się korzystać z pomocy organizacji i instytucji, zajmujących się edukacją
ekologiczną.Wykazwszystkich fundacji w dziedzinie ochrony środowiska nadzorowanychprzez ministra ds. Środowiska i
funkcjonującychna terenie kraju znajduje się pod adresem internetowym:

www.mos.gov.pl/publikac/Raporty_opracowania/fundacje/zal_1.htm.

Natomiast pod adresem internetowym: free.ngo.pl/kat_poe/dane/poe/80.htmmożna odnaleźć informacje nt. sfery działania
organizacji, fundacji i instytutów zajmującychsię ochroną środowiska.

Wskazówki dla edukacji ekologicznej mieszkańców gminy

Dla dzieci w wieku przedszkolnym poleca się zorganizowanie tzw. ścieżki dydaktycznej (wycieczki) do Parków
Krajobrazowych lub w pobliże pomników przyrody. Przed przystąpieniem do zorganizowania ścieżki dydaktycznej należy
przeprowadzić pogadankę na temat ochrony różnych gatunków roślin i zwierząt na terenie parku, zasad zachowania się
i postępowania na terenach objętych ochroną itp., a po powrocie ze ścieżki dydaktycznej dzieci uczestniczą w konkursie
plastycznym, poprzedzonymomówieniemwrażeń z wycieczki.

W młodszych klasach szkoły podstawowej (kl. I–III), na zajęciach nauczania zintegrowanego, proponuje się stworzenie
podobnej ścieżki dydaktycznejoraz przygotowanieprzedstawień i konkursów z dziedzinyochronyprzyrody.

Program edukacyjny i informacyjny dla starszych uczniów szkół wszystkich typów oprócz realizowania treści
ekologicznychzawartychw programach nauczania będzie polegał na:
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· przeprowadzaniu pogadanek przez nauczycieli i specjalistów ds. ochrony środowiska wraz z rozpropagowaniemulotek,
broszur, kalendarzyków,planów lekcji i innychmateriałów reklamowych,

· cykliczne powtarzanie tematów dotyczących prawidłowego postępowania z odpadami oraz zasad zachowania się i
postępowania na terenach objętych ochroną itp.

W ramach zajęć dodatkowychproponuje się:

· wykonanie przez uczniów filmów o tematyce ekologicznej przy użyciu kamery amatorskiej w ramach działalności kół
zainteresowań,

· przeprowadzanie konkursów fotograficznych,plastycznych,

· udział w konkursach o charakterze ponadregionalnymi krajowym,

· wykonanie broszur, ulotek i plakatów o tematyce ekologicznej przez uczniów na zajęciach kółka plastycznego czy
informatycznego;

· wykonanie foliogramów przez uczniów, np. na zajęciach kółka plastycznego czy w ramach zajęć z podstaw
informatyki,

· przeprowadzanie prostych ćwiczeńpraktycznychw ramach kółka chemicznego,

· organizowanie sesji filmów dydaktycznych oraz wprowadzanie gier komputerowych w celu uatrakcyjnienia zajęć
dodatkowycho tematyce gospodarki odpadami i ochrony środowiska.

Nauczyciele stanowią najbardziej specyficzną grupę dorosłych, która kształtuje postawy ekologiczne dzieci i młodzieży
oraz pośrednio postawy rodziców. Wobec powyższego proponuje się przeprowadzenie warsztatów ekologicznych dla
nauczycieli, obejmujących zagadnienia z dziedziny ekologii, ochrony powietrza, wód i ziemi oraz gospodarki odpadami.
Zachęca się także nauczycieli do tworzenia programów autorskich oraz wprowadzania pojedynczych lekcji w ramach
kształcenia szkolnego z zakresu gospodarki odpadami, a także nawiązywania kontaktów międzyszkolnych w formie
przedstawień, konkursów,olimpiad i in.

Sposobem zbliżania rodziców do problemów edukacji ekologicznej jest ich udział w zajęciach otwartych o tematyce
ekologicznej, pogadankach ekologicznych połączonych z projekcją przeźroczy i krótkich filmów, prowadzenie gazetek
ekologicznych,udział w akcjach sprzątania świata i innychdziałań związanychz ekologią itp.;

Dla grupy dorosłych mieszkańców celowe jest rozpowszechnianie ulotek, broszur czy plakatów o tematyce ekologicznej,
urządzanie konkursów i festynów, konferencji i innych imprez masowych o tematyce ekologicznej, czy udzielanie
profesjonalnychporad z zakresy rolnictwa ekologicznego,gospodarstw agroturystycznych.

Zadania z zakresu edukacji ekologicznej na terenie gminy Strzelce Wielkie powinny być realizowane poprzez:

· uczestnictwo uczniów w olimpiadach, konkursach i programach ekologicznycho charakterze regionalnym, krajowym i
międzynarodowym,

· „Sejmiki ekologiczne” — spotkania ekologiczne połączone z konkursami wiedzy ekologicznej, testami, konkursami
plastycznymi,

· „Dzień Ochrony Środowiska”—– organizowanyw czerwcu:konkursy,prelekcje,występy,

· corocznykonkurs ekologicznyorganizowanyprzez szkoły o zasięgu gminnym,

· program GLOBE — międzynarodowy program edukacyjno-naukowy— uczniowie z terenu gminy Strzelce Wielkie
mogą badać powietrze atmosferyczne,

· ponadprogramową edukację w zakresie ekologii i ochrony środowiska w szkołach, w ramach godzin pozalekcyjnych,
wycieczekkrajoznawczych,kół zainteresowań i kół ekologicznych,

· uczestnictwow Rajdach Krajoznawczycho tematyce ekologicznej,

· zaangażowanie uczniów i szkół w akcjach sprzątania terenu gminy, sadzenia drzew i pielęgnacji zieleni, opieki nad
zwierzętami, zbierania surowcówwtórnych.

Przedsięwzięcia edukacyjne i promocyjno-informacyjnedotyczące ochrony środowiska podejmowane powinny być przez
władze samorządowe przy współpracy jednostek komunalnych oraz pracowników Nadleśnictwa Radomsko. Pewne
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zagadnienia związane z ochroną środowiska, rolnictwem ekologicznym czy agroturystyką poruszane są w ramach szkoleń
prowadzonychdla rolników przez WojewódzkiOśrodek Doradztwa Rolniczego.

Mimo podjęcia przez władze samorządowe oraz instytucje działające na terenie gminy szeregu działań o charakterze
edukacyjnym można dostrzec jednak jeszcze wiele braków. Na pierwszy plan wysuwa się nadal niski poziom edukacji
starszych grup społeczeństwa, oraz mała wiedza społeczeństwa w zakresie problematyki ochrony środowiska i
rozwiązywaniaproblemów ekologicznychw Polsce i Unii Europejskiej.

10. ANALIZAGMINY W ZAKRESIE ZWIĄZANYM Z OCHRONĄ
I GOSPODAROWANIEMŚRODOWISKIEM

Mocne strony:

· Posiadanie przez gminę i miasto stosunkowo czystego i mało zmienionego środowiska naturalnego o bogatej
bioróżnorodności.

· Posiadanie dosyć dobrychwarunkówglebowychi klimatycznych.

· Dobre skomunikowaniez aglomeracjamibędącymipotencjalnie źródłem ruchu turystycznego.

· Brak przemysłu uciążliwegodla środowiska

Słabe strony:

· Jakość wodyw rzece Pisi przepływającejprzez gminę.

· Słabe skanalizowaniegminy.

· Niewielkibudżet gminy.

· Stałe powolne pogarszanie się stanu lasów.

· Zagrożenie zanieczyszczeniemwód podziemnych.

· Niezbyt silna infrastruktura turystyczna.

· Słaby poziom edukacji ekologicznej.

Szanse zewnętrzne:

· Możliwość pozyskania funduszy zewnętrznychnp. z UE.

· Zainteresowanie inwestorów szczególnie indywidualnychterenami atrakcyjnymiprzyrodniczo.

· Bliskość dużych aglomeracji z potencjalnymiturystami.

Zagrożenia zewnętrzne:

· Bliskość dużych aglomeracjimiejskich.

· Możliwość przenoszenia skażeń spoza obszaru gminy.

11. HARMONOGRAM REALIZACJI PRAC

W poniższych tabelach zestawiono zadania Programu ochrony środowiska i gospodarki odpadami wraz z szacunkowymi
kosztami oraz wskazaniemźródeł ich finansowania.W tabeli oznaczono:

W zadania własne (realizatorem jest Gmina— pozycja musi być zapisana w budżecie gminy,Gmina ponosi koszty W i
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występuje o zewnętrznedofinansowanie),

Ws zadania wspierane (Gmina uczestniczy finansowo w miarę możliwości, lecz nie jest podmiotem odpowiedzialnymza
realizacjęwspólnie z partnerami),

K zadania koordynowane(Gmina jest współrealizatorem, ale nie finansuje zadań),

X okres realizacji (zadania mogą być realizowane: do końca roku 2014, w perspektywie długoterminowejdo 2018, lub
w jednymi drugim interwale czasowym).
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Lp.

Cel

Priorytet

Zadania
W /
Ws /
K

do
2014

do
2018

Szacunkowa
wielkość
nakładów
niezbędnych
do realizacji

przedsięwzięcia

Źródła
finansowania

Partnerzy

1. Zachowanie i wzbogacenie walorów przyrodniczo-krajobrazowych gminy

1.1. Zachowanie różnorodności biologicznej, w tym siedlisk naturalnych i półnaturalnych,
odtworzenie korytarzy ekologicznych
i lokalnych ostoi przyrodniczych

1.1.1. Wspieranie działań
mającychna celu
odtwarzanie
buforowychstref
roślinnychwzdłuż
cieków wodnych

Ws + + b.d.

Fundusze
celowe w miarę
posiadanych
środków

PFOŚiGW,
WFOŚiGW,
administratorzy
cieków

1.1.2. Wspieranie działań
mającychna celu
restytucję siedlisk
mokradłowych
i renaturyzacjędolin
niewielkich cieków

Ws + + b.d. jw. jw.

1.2. Rozwój turystyki zgodny z pojemnością środowiska na terenach cennych przyrodniczo i
krajobrazowo

1.2.1 Inspirowanie i
opiniowanie zapisów
do opracowań
ekofizjograficznychi
planów
zagospodarowania
przestrzennego gminy

W + + b.d. Budżet gminy Powiat

1.3. Wypracowanie spójnej koncepcji przestrzennego zagospodarowania gminy uwzględniającej
założenia programu rolno-środowiskowego, wielkoprzestrzennego systemu ochrony przyrody,
oraz sieci ekologicznych NATURA2000

1.3.1. Waloryzacja
przyrodnicza gminy,
agroturystyka,
rolnictwo ekologiczne

W + + 30.000 zł/rok Budżet gminy,
środki własne
inwestora

PFOŚiGW

Zbiorcze zestawienie przewidywanychzadań i środków finansowych na
realizację zadań w zakresie ochrony środowiska z wyszczególnieniem źródeł i
mechanizmów do roku 2014 w perspektywie
do roku 2018 Gminy Strzelce Wielkie

Tabela nr 10
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2. Przywrócenie równowagi przyrodniczej na obszarach rolniczych

2.1. Wdrażanie modelu rolnictwa zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju, w tym
rolnictwa integrowanego
i ekologicznego

2.1.1. Upowszechnianie
społecznej wiedzyna
temat zawartości i
celów programu
rolno-środowiskowego

W/Ws + + b.d.

Budżet gminy,
PFOŚiGW

Udział w
realizacji
programu
rolno-środow.

2.1.2. Promowanie i
dofinansowaniezadań
mającychna celu
zachowanie
różnorodności
biologicznej siedlisk
półnaturalnych

W/Ws + + 10.000

Budżet gminy,
PFOŚiGW

jw.

2.1.3. Promowanie i
dofinansowaniezadań
mającychna celu
przywracanie stref
buforowych
(ekotonów) na granicy
terenów użytkowanych
rolniczo

W/Ws + + 10.000

Budżet gminy,
PFOŚiGW

jw.

2.1.4. Wspieranie
przedsięwzięć
mającychna celu
tworzenie i rozwój
gospodarstw
ekologicznych

W + + 30.000

Budżet gminy,
PFOŚiGW

WFOŚiGW

2.1.5. Promowanie i
dofinansowaniezadań
mającychna celu
zwiększanie udziału
trwałychużytków
zielonych— w tym
łąk, pastwisk i
zadrzewień
śródpolnych

W + + 30.000

Budżet gminy,
PFOŚiGW

WFOŚiGW

2.1.6. Wapnowaniegleb na
obszarach gminy

W + + 30.000
Budżet gminy,
rolnicy

Użytkownicy,
właściciele gr.

3. Ochrona powierzchni ziemi i rekultywacja terenów zdegradowanych

3.1. Przeciwdziałanie erozji gleb i stepowaniu terenów

3.1.1. Zalesianie gruntów
rolnychnajniższych
klas bonitacji według
zasady finansowania
procesu oraz wypłaty
ekwiwalentu,
opracowanie planu
zalesienia dla gminy

W/Ws + + b.d.

Budżet gminy,
PFOŚiGW,
WFOŚiGW

Udział w
realizacji
programu
rolno-środ. dla
zlewni rzeki

3.2. Bieżąca rekultywacja terenów po eksploatacji surowców mineralnych

3.2.1. Rekultywacjaterenów W + + wg planu gosp. Gmina PFOŚiGW,
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po dzikich
składowiskach
odpadów

odpadami WFOŚiGW

3.2.2. Opracowanie
programów dla
rekultywacjiwyrobisk
po eksploatacji złóż
surowcówmineralnych

W/Ws + +

50.000 zł Gmina PFOŚiGW,
WFOŚiGW

4. Poprawa bilansu hydrologicznego gminy

4.1. Odbudowa hydrologicznej zabudowy rzek w zakresie zwiększenia retencji korytowej i dennej

4.1.1. Pełne rozeznanie
potrzeb i uzupełnienie
dokumentacjiw
zakresie melioracji

Ws + + b.d. Gmina Powiat

5. Poprawa jakości wód powierzchniowych oraz zachowanie zasobów wód podziemnych

5.1. Kanalizacja obszarów wiejskich nadążająca za ich wodociągowaniem

5.1.1. Budowa kanalizacji
sanitarnej w
miejscowości Strzelce
Wielkieo długości 4,5
km

W + +

sieć
kanalizacyjna
ok. 6 mln zł

Gmina,
WFOŚiGW
w Łodzi

Urząd
Marszałkowski
w Łodzi,
ARMiR,
w Łodzi

5.1.2. Wspieranie budowyz
oczyszczalni
przydomowychna
terenach nie
przewidzianych
do kanalizacji

Ws + + b.d.
Środki własne
inwestorów

Gmina

5.2. Ograniczanie powierzchniowego dopływu zanieczyszczeń do rzek, potoków i rowów
melioracyjnych

5.2.1. Propagowanie zasad
nawożenia gruntów
w zgodzie z kodeksem
dobrych praktyk
rolniczych

Ws + + b.d.

Stowarzyszenia
rolnicze,
budżet gminyw
miarę
posiadanych
środków

WODR, grupy
produkcyjne,
Izba Rolnicza

5.3. Wyeliminowanie zagrożeń dla wód podziemnych i powierzchniowych ze strony odpadów

Realizacja zadań: patrz plan gospodarki odpadami

5.4. Ochrona i racjonalne gospodarowanie zasobami wód podziemnych

5.4.1. Stopniowa eliminacja
nieszczelnych
zbiorników do
gromadzenia
nieczystości (szamb)
w miarę rozwoju sieci
kanalizacyjnych

K + – b.d.

Środki własne
inwestora

Gmina

5.4.2. Uzupełnienie stref
ochronnychujęć wód
podziemnych

W + + b.d.

Właściciele
i dysponenci
instalacji,
spółki wodne

Gmina

6. Poprawa jakości powietrza
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6.1. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza ze źródeł stacjonarnych na terenie gminy

6.1.1. Zmniejszenie emisji
zanieczyszczeńz
indywidualnych
systemówgrzewczych
i lokalnychkotłowni
(poprzez
termorenowację
budynków
oświatowychoraz
stosowanie
odnawialnychźródeł
energii)

W – + b.d.

Środki własne
dysponentów,
gmina

PFOŚiGW,
WFOŚiGW

6.1.2. Budowa nowych
obiektów źródeł
energii odnawialnej—
elektrowniewiatrowe

K + + b.d.

Inwestorzy
indywidualni

Gmina

7. Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy i promocja walorów przyrodniczych

7.1. Rozwój form edukacji ekologicznej dla wszystkich grup wiekowych i zawodowych

7.1.1. Opracowanie i
upowszechnienie
materiałów
informacyjnychna
temat zasad
korzystaniaz
publicznie dostępnych
informacji o
środowisku

W/Ws + + 1.000 zł/rok
Budżet gminy,
PFOŚiGW

PFOŚiGW,
WFOŚiGW

7.1.2. Promowanie edukacji
ekologicznej— szkoła

W + + 3.000 zł/rok
Budżet gminy,
PFOŚiGW

PFOŚiGW,
WFOŚiGW

7.1.3. Informacjena temat
zasad i możliwości
termorenowacji
budynkóworaz
informacja na temat
możliwości
oszczędzania wody
w gospodarstwach
domowych

W + + 1.000 zł/rok
Budżet gminy,
PFOŚiGW

PFOŚiGW,
WFOŚiGW

8. Poprawienie klimatu akustycznego gminy

8.1. Ograniczanie uciążliwości akustycznej hałasu komunikacyjnego

8.1.1. Sytuowanienowej
zabudowyw
bezpiecznej odległości
od dróg
komunikacyjnych

K + + b.d. Gmina Powiat

9. Minimalizacja zagrożeń ze strony promieniowania elektromagnetycznego

9.1. Ograniczanie skali zagrożeń i uciążliwości ze strony pól elektromagnetycznych

9.1.1. Sformułowanie
wskazań do
miejscowychplanów
zagospodarowania
przestrzennego

K + + b.d. – Gmina
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(w związku z
zagrożeniem dla ludzi)

9.1.2. Przestrzeganie zasad
analizywpływuna
środowisko nowych
obiektów emitujących
pola
elektromagnetyczne
oraz zobowiązywanie
inwestorów do
pomiarów
rzeczywistego
rozkładu
promieniowania
niejonizującego

K + + –
Operator sieci
komórkowej

Gmina

10. Zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego gminy

10.1. Budowa systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach ekologicznych, z wykorzystaniem
Internetu

10.2. Zmniejszenie zagrożenia powodziowego

10.2.1. Niedopuszczenie do
wprowadzenia nowej
zabudowy
mieszkaniowej i
gospodarczej
w obrębie terenów
podtapialnych

K + + –

Opracowujący
projekt zmian
planów
zagospodarow.
przestrz.

Gmina

11. Inne przedsięwzięcia
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12. ZARZĄDZANIE REALIZACJĄPROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA
GMINY STRZELCE WIELKIE

12.1. Instrumenty prawne, strukturalne i naukowo-techniczne

Niezbędne jest wzmocnienie kadrowe Urzędu celem należytego wykonania zadań związanych z ochrona środowiska i
zrównoważonymrozwojem.Można to osiągnąć na dwa sposoby:

1. Stworzenie odpowiedniego stanowiska w Urzędzie zajmującego się monitoringiem, wdrażaniem programu ochrony
środowiska i planu gospodarki odpadami, oraz dbaniem o przestrzeganie zasady zrównoważonegorozwoju.

2. Ewentualne skorzystanie z umowy „outsourcingowej” i podpisanie umowy z firmą, która będzie te same zadania
wykonywaładla urzędu na zlecenie.

Instrumenty realizacji Powiatowego i Gminnego Programu Ochrony Środowiska na podstawie Programu Ochrony
Środowiska dla województwa Łódzkiego

Ocena realizacji Programu polega przede wszystkim na monitorowaniu czyli obserwacji zmian w wielu wzajemnie ze sobą
powiązanychsferach funkcjonowaniadanego obszaru (ekonomicznej,społecznej, ekologicznej itp.).

Analogicznie jak na poziomiewojewódzkimzostał określony „system monitoringu i ocenyproponujemystworzenie:

a) systemu zbierania i selekcjonowaniainformacji,

b) systemu oceny i interpretacji zgromadzonychdanych.

Procesy te powinny być analogiczne na poziomie Gminy i Województwa. Proponowany więc system monitoringu
dla Gminy Strzelce Wielkie powinien zawierać działania określone w Programie Operacyjnym Województwa i
porządkować je w następujący sposób:

· systematyczne zbieranie danych liczbowych oraz informacji dotyczących realizacji poszczególnych zadań Programu;
wynikiemtych działań będzie materiał empirycznystanowiący podstawę do analiz i ocen,

· uporządkowanie, przetworzenie i analiza danych empirycznych; otrzymany materiał będzie służył przygotowaniu
raportów,

· przygotowanie raportów z realizacji zadań ujętychw Programie

· analiza porównawcza osiągniętych wyników z założeniami Programu; określenie stopnia wykonania zapisów
przyjętego Programu oraz identyfikacjaewentualnychrozbieżności,

· analiza przyczyn odchyleń oraz określenie działań korygujących polegających na modyfikacji dotychczasowych oraz
ewentualnewprowadzenienowych instrumentówwsparcia,

· przeprowadzenie zaplanowanychdziałań korygujących.

13. MONITORING REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA
WRAZ Z PROPONOWANYMIWSKAŹNIKAMI

Zbudowanie takiego systemu monitoringu i prowadzenie opisanych działań pozwoli na bieżące monitorowanie realizacji
Programu. Podstawą dla sprawnego zbierania danychmonitoringu jest opracowanyzestaw mierników.

13.1. Mierniki (wskaźniki) ekorozwoju

Niemożność mierzenia i monitorowania wszystkiego i związane z tym koszty narzucają konieczność stosowania specjalnie
do tego celu opracowanej listy wskaźników ekorozwoju, jakimi zamierzamy posługiwać się przy ocenie postępów w
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realizacji idei ekorozwoju.Odpowiadają na pytanie: jaki jest stan i jak mierzyćpostęp oraz efekty ekorozwoju?

Mierniki ekorozwoju oznaczają nowe podejście do określania znaczenia środowiska dla jakości życia człowieka. Przyjęcie
koncepcji ekorozwoju jako podstawowej filozofii rozwoju w perspektywie XXI wieku wymaga jednak podjęcia nowych
wyzwań, a zwłaszcza:

· szczegółowegoprzeglądu istniejącychbaz danych, nowychform administrowania nimi,

· zaangażowania pewnych sił i środków do regularnegowyliczania i zestawiania wskaźników,a także do opracowywania
i analizowania nowychmierników.

Należy przypomnieć, że istota ekorozwojumoże być wyrażana jako zbiór cech, celów,zasad i jako ład zintegrowany,oparty
na wzajemnym przenikaniu i harmonizacji pięciu ładów dziedzinowych: ekologicznego, społecznego, gospodarczego,
przestrzennego i polityczno-instytucjonalnego. Wyznacza to różne, uzupełniające się podejścia do konstruowania
wskaźnikówpomiaru wprowadzania tej koncepcji na poziomie globalnym, krajowym, regionalnymi lokalnym.

Koniecznośćich tworzenia wynika z tego, że:

· społeczność światowa oraz społeczności regionalne i lokalnemają prawo do informacji o efektach ekorozwoju,

· istnieje potrzeba precyzyjnego kontrolowania postępu w realizacji ekorozwoju na każdym poziomie, tzn. globalnym,
krajowym, regionalnymi lokalnym,

· posługiwanie się powszechnie zaakceptowanymi wskaźnikami stwarza możliwość dokonywania wiarygodnych
porównań międzynarodowych, międzyregionalnych i osiągnięć społeczności lokalnych we wprowadzaniu w życie
koncepcji zrównoważonegorozwoju,

· praca nad wskaźnikami to dobra okazja do uporządkowania i udoskonalenia istniejących baz danych o środowisku i
systemu sprawozdawczości statystycznej z punktu widzeniawymogówtrwałego i zrównoważonegorozwoju,

· opracowanie oryginalnychwskaźników odpowiednich dla danego kraju pozwala uwypuklić i wyjaśnić jego specyfikę,
np. w okresie transformacji gospodarczej,

· wprowadzenie na szczebel lokalny oraz regionalny wskaźników ekorozwoju jest istotnym bodźcem rozwoju lokalnej
demokracji i samorządności.

Zasadniczym zadaniem wskaźników ekorozwoju jest wymierne zobrazowanie stopnia realizacji zasad i celów
przyjmowanychw Programie zrównoważonegorozwoju.

Przyjęte w konkretnychwarunkachwskaźniki ekorozwojupowinny:

· ułatwiać władzom danego obszaru (kraju, regionu, powiatu, gminy) i jego mieszkańcom ocenę stopnia realizacji idei
ekorozwoju,

· uświadamiać tempo realizacji ekorozwoju i istniejące problemy,

· pobudzać do większej aktywnościw działaniach na rzecz ekorozwoju,

· weryfikowaćobowiązującekierunki polityki i przyjęte wcześniej cele rozwojoweoraz strategie ich osiągania.

Wybór, zaprojektowanie i uzgadnianie wskaźników ekorozwoju nie jest sprawą prostą. W odniesieniu do konkretnych
wskaźników doprowadzenie do pełnej zgodności poglądów w odniesieniu do metodyki ich konstrukcji, własności i
zakresów stosowania nie jest obecnie możliwe. Przy obecnym stanie wiedzy brak jednoznacznej odpowiedzi na pytanie,
które wskaźniki i ich systemy są bardziej przydatne i pożyteczne od pozostałych.

Proponowane w ostatnich latach przez organizacje międzynarodowe systemy wskaźników nie zawsze spełniają postulat
harmonizacji ładów dziedzinowych (ekonomicznego, społecznego i ekologicznego). Systemy takie zostały m.in.
opracowane przez agendyONZ, OECD, Bank Światowy,IUCN i Europejską Agencję ds. Ochrony Środowiska (EEA).

Najczęściejwskaźniki dzielą się na:

· wskaźniki presji/przyczyny,
· wskaźniki stanu,
· wskaźniki reakcji.

Schematy: presja <-> stan <-> działanie, mogą być stosowane jako punkt wyjścia dla programowania ekorozwojuw każdej
skali, globalnej, kontynentalnej, narodowej, regionalnej i lokalnej. Podział na powyższe trzy grupy wskaźników
środowiskowychwynika z elementarnychpytań dotyczącychśrodowiska przyrodniczego:
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· Jaki jest stan środowiska?
· Co determinujeaktualny stan środowiska?
· Jakie działania są podejmowaneaby ten stan poprawić?

Ostateczne wskaźniki dla Programu Ochrony Środowiska gminy Strzelce Wielkie powinny zostały opracowane zgodnie z
Polityką Ekologiczną Państwa, Programem Ochrony Środowiska Województwa Łódzkiego — z uwzględnieniem
określonych w tych Programach wymogów sprawozdawczych. Istotnym w tym zakresie może być również wskazanie
wymogówdotyczącychsporządzanych co 2 lata Raportów z realizacji Programu Ochrony Środowiska.

Poniżej przedstawiono jako punkt wyjścia dla Gminy— do rozważenia propozycjewskaźnikówna różnych poziomach.

13.2. Wskaźniki ekorozwoju w Unii Europejskiej

Unia Europejska nie przyjęła jeszcze jednoznacznieokreślonego zestawu wskaźników.Próby opracowania takiego zestawu
wskaźników podjęte zostały przez Europejską Agencję Środowiska (EEA), która w roku 2000 zaproponowała ujęcie
wskaźników ekorozwoju w cztery grupy: wskaźniki społeczno-ekonomiczne, środowiskowe, wskaźniki wydajności
ekologicznej i wskaźniki efektywności realizowanych polityk. Jednocześnie EEA wspólnie z Komisją Europejską zaczęła
stosować w praktyce komplet 32 wskaźników, tzw. TERM (Transport and Environment Reporting Mechanism) publikując
w grudniu 1999 roku we współpracy z Eurostatem pierwszy ich zestaw.

Również w 1999 roku ukazał się zestaw wskaźników dotyczącychpolityki energetycznejUE przygotowany przez Komisję
Europejską. Obejmował on 65 wskaźników ujętych w pięć grup: podaż energii, zużycie energii, środowisko, przemysł
energetycznyi rynki energetyczne.

Z kolei w roku 2000 ukazał się dokument przedstawiający zbiór wskaźników dotyczącychkwestii środowiska weWspólnej
Polityce Rolnej. Na samym początku roku 2001 DyrekcjaGeneralna ds. Gospodarki (Enterprise) — powstała z połączenia
Dyrekcji Generalnej ds. Przemysłu i DG ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw — podjęła kroki zmierzające do
opracowania zestawu wskaźników ekorozwoju w polityce przemysłowej. W raporcie opracowanym na jej zlecenie przez
konsorcjum utworzone na Uniwersytecie Sussex zatytułowany „Indicators for Monitoring Integration of Environment and
Sustainable Development in Enterprise Policy” proponuje się używanie trzech grup wskaźników: głównych (headline),
wskaźników integracji oraz wskaźnikówodnoszącychsię do procesu.

Główne wskaźniki powinny odzwierciedlać najważniejsze trendy ekonomiczne, społeczne i środowiskowe. Zaliczono do
nich np. procent populacji z dostępem do internetu (sfera społeczna), dzienną produkcję odpadów (sfera środowiskowa) i
procent dochodu narodowegobrutto przeznaczany na badania i rozwój (sfera ekonomiczna).

Zadaniem drugiej grupy — wskaźników integracji — jest wskazanie połączeń między polityką gospodarczą a
ekorozwojem. Zaliczono tu takie parametry jak np. liczba nowo tworzonych firm, które oferują usługi związane ze
środowiskiem oraz ilość odpadów wytwarzanych przez przemysł na jednostkę wartości dodanej. Natomiast ostatnia grupa
wskaźników — odnoszących się do procesów — ma umożliwić śledzenie procesów zachodzących wewnątrz instytucji
administracyjnych i w przedsiębiorstwach. Pojawiły się tu takie parametry jak procent wydatków publicznych, do których
stosowano kryteria środowiskowe, oraz liczba przedsiębiorstw, które produkują choć jeden produkt oznaczony etykietą EU
Eco-Label.

European Environmental Bureau, przygotowało własny zestaw 10 wskaźników, mogących służyć do oceny realizacji
polityki ekologicznejKomisji Europejskiej. Są to:

· emisja do powietrza czterech rodzajów zanieczyszczeń(SOx, NOx, NH3, LZO),

· procentowyudział czystychwód powierzchniowych,

· całkowita emisja CO2 i pięciu innych gazów cieplarnianych (CH4, N2O, typu HFC
i PFC oraz SF6),

· indeks uwolnionych do środowiska substancji niebezpiecznych, ważony względem toksyczności dla ludzi i
ekotoksyczności,

· udział obszarów zabudowanychw ogólnej powierzchni;

· indeks różnorodności biologicznej oparty na zróżnicowaniu na poziomie genetycznym i siedliskowym (nie przyjęto
jeszcze dokładnej definicji),
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· całkowite zużyciewody i procentowyudział naturalnego uzupełniania jej zasobów,

· całkowite zużycie surowców i ogólna ilość wytworzonych odpadów, w tym udział materiałów wykorzystywanych
wtórnie lub uzyskanychz recyklingu,

· całkowita liczba przejechanychpasażerokilometrów (pkm) i tonokilometrów(tkm) oraz całkowite zużycie energii;

· zużycie pestycydów(w tonach czynnegoskładnika, ważonewzględemtoksyczności dla ludzi i ekotoksyczności).

13.3. Mierniki według Polityki Ekologicznej Państwa

Do szczególnieważnychmiernikówrealizacji polityki ekologicznejzaliczono:

· stopień zmniejszenia różnicy (w %) między faktycznym zanieczyszczeniem środowiska a naukowo uzasadnionym
dopuszczalnym(ładunkiemkrytycznym),

· ilość zużywanej energii, materiałów, wody oraz ilość wytwarzanych odpadów i emitowanych zanieczyszczeń w
przeliczeniu na jednostkę dochodu narodowego lub wielkość produkcji (wyrażoną w wielkościach fizycznych lub
wartością sprzedaną),

· stosunek kosztów do uzyskiwanych efektów ekologicznych (dla oceny Programów i projektów inwestycyjnych w
ochronie środowiska),

· techniczno-technologiczne charakterystyki materiałów, urządzeń produktów (np. zawartość rtęci w bateriach,
jednostkowa emisja węglowodorów przy eksploatacji samochodu, poziom hałasu w czasie pracy samochodu itd.),
zgodnie z zasadą dostępu do informacji dane te powinny być ujawniane na metkach lub dokumentach technicznych
produktu.

Powyższewskaźniki powinnybyć gromadzone i wykorzystywanedo ocen realizacji polityki ekologicznejpaństwa w dwóch
przekrojach: terytorialnym (do zakładu włącznie) i branżowym. Poza wymienionymi wyżej miernikami stosowane będą
również wskaźniki:

a) wskaźniki społeczno-ekonomiczne:

– utrzymanie systematycznegowzrostu PKB oraz systematycznegowzrostu poziomu życia obywateli,

– poprawę stanu zdrowia obywateli, mierzoną przy pomocy takich mierników jak długość życia, spadek umieralności
niemowląt, spadek zachorowalności na obszarach, w których szkodliwe oddziaływania na środowisko i zdrowie
występują w szczególnie dużymnatężeniu (obszary najsilniej uprzemysłowionei zurbanizowane),

– zmniejszenie zużycia energii, surowców i materiałów na jednostkę produkcji oraz zmniejszenie całkowitych
przepływówmateriałowychw gospodarce,

– wzrost dochodówz rolnictwa dzięki wykorzystaniupotencjału biologicznegogleb,

– zmniejszenie tempa przyrostu obszarów wyłączanych z rolniczego i leśnego użytkowania dla potrzeb innych
sektorów produkcji i usług materialnych,

– corocznyprzyrost netto miejsc pracy w wyniku realizacji przedsięwzięćochrony środowiska;

b) wskaźniki stanu środowiska i zmiany presji na środowisko:

– zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych do wód lądowych i morskich, poprawę jakości wód
płynących, stojących i wód podziemnych, a szczególnie głównych zbiorników wód podziemnych, poprawę jakości
wody do picia oraz spełnienie przez wszystkie te rodzaje wód wymagań jakościowych obowiązujących w Unii
Europejskiej:

zmniejszenieemisji zanieczyszczeńpowietrza (zwłaszcza zanieczyszczeńszczególnie szkodliwychdla zdrowia i
zanieczyszczeńwywierającychnajbardziej niekorzystnywpływ na ekosystemy,a więc przede wszystkim metali
ciężkich, trwałych zanieczyszczeń organicznych, substancji zakwaszających, pyłów i lotnych związków
organicznych)oraz poprawę jakości powietrza;

zmniejszenie uciążliwości hałasu, przede wszystkim poziomu hałasu na granicy własności wokół obiektów
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przemysłowych,hałasu ulicznegow miastach oraz hałasu wzdłuż tras komunikacyjnych;

zmniejszenie ilości wytwarzanych i składowanych odpadów oraz rozszerzenie zakresu ich gospodarczego
wykorzystania;

ograniczenie degradacji gleb, zmniejszenie powierzchni obszarów zdegradowanych na terenach
poprzemysłowych, w tym likwidacja starych składowisk odpadów, zwiększenie skali przywracania obszarów
bezpośrednio lub pośrednio zdegradowanych przez działalność gospodarczą do stanu równowagi ekologicznej,
ograniczenie pogarszania się jakości środowiska w jednostkach osadniczych i powstrzymanie procesów
degradacji zabytków

wzrost lesistości kraju, rozszerzenie renaturyzacji obszarów leśnych oraz wzrost zapasu i przyrost masy
drzewnej, a także wzrost poziomu kultury; różnorodności biologicznej ekosystemów leśnych i poprawa stanu
zdrowotności lasów będącychpod wpływemzanieczyszczeńpowietrza, wody lub gleby;

zahamowanie zaniku gatunków roślin i zwierząt oraz zaniku ich naturalnych siedlisk, a także pomyślne
reintrodukcjegatunków;

zmniejszenie negatywnej ingerencji w krajobrazie oraz kształtowanie estetycznego krajobrazu
zharmonizowanegoz otaczającą przyrodą.

c) wskaźniki aktywności państwa i społeczeństwa:

– kompletność i stabilność regulacji prawnych,

– spójność i efekty działań w zakresie monitoringu i kontroli,

– zakres i efekty działań edukacyjnych,

– opracowywaniei realizowanieprzez grupy i organizacjepozarządowe projektów na rzecz ochrony środowiska.

13.4. Mierniki szczegółowe na poziomie powiatu i gminy

Istotnym dla Programu Ochrony Środowiska jest zestaw miernikówpozwalającychna ilościowąocenę realizacji zadań:

· Ilość odprowadzanych ścieków komunalnych i przemysłowych wymagających oczyszczenia w hm3, w tym
oczyszczonych;

· % ludności obsługiwanej przez oczyszczalnie ścieków;

· Długość sieci kanalizacyjnej;

· Długość sieci wodociągowej.

· Redukcja zanieczyszczeńw ściekach;

· Ilość odpadów wytworzonychw ciągu roku w tys. ton, w tym niebezpiecznych;

· Ilość wykorzystywanychodpadów;

· Ilość unieszkodliwianychodpadów niebezpiecznych;

· Oszczędzanie zasobów naturalnych poprzez wtórne wykorzystywaniesurowcówpochodzenia odpadowego;

· Oszczędzanie pojemności składowiska;

· Ilość odbieranych odpadów zielonych— procentowy udział powierzchni zagospodarowanych rolniczo, w tym na cele
leśne (dot. gruntów zdewastowanychi zdegradowanych);

· Powierzchnia terenów nie zdegradowanychi zwartych terenów rolnych;

· Ilość gospodarstw agroturystycznychi prowadzącychprodukcję ekologiczną;

· Emisja zanieczyszczeńpyłowychw tys. ton;

· Emisja zanieczyszczeńgazowychw tys. ton;

· Wzrost zużycia paliw ekologicznych;
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· Pełny i konsekwentnyzakaz wypalania traw, spalania odpadów na powierzchni ziemi;

· Unowocześnienieukładu komunikacyjnego;

· Obniżenie poziomu dźwiękuw środowisku;

· Modernizacja dróg miejskichpoprzez zmianę struktury nawierzchni (asfalty porowate, „ciche asfalty”);

· Utrzymanie ruchu tranzytowegopoza terenamimieszkaniowymii terenami atrakcyjnymikrajobrazowo;

· Rozbudowa istniejących oraz budowa nowych parkingów prowadzona z utrzymaniem standardów ochrony przed
hałasem;

· Wzrost procentowypowierzchniobszarów chronionychw Gminie;

· Wzrost ilości gatunków flory, fauny i zbiorowisk roślinnychzwiązanychz renaturyzacją środowiska;

· Przebudowa drzewostanów;

· Zwiększenie lesistości Gminy;

· Porównawczepomiarymonitoringu środowiskowego;

· Nowe funkcje rekreacyjnew historycznymukładzie zabytkowegozespołu zieleni;

· Wzrost świadomości ekologicznejdzieci i młodzieży;

· Większa dostępność lepszych pozycji metodycznychzwiązanychz ekologią;

· Usuwanie złych nawyków takich jak: traktowanie rzek, potoków i lasów jako wysypisk śmieci;

· Prawidłowepostępowanie z pestycydami, szczególniew małych gospodarstwach;

· Produkcja żywności dobrej jakości;

· Wzrost liczby gospodarstw ekologicznych.

13.5. Instrumenty prawne i strukturalne

Podstawowymi,na szczeblu regionalnym,instrumentami prawnymi o charakterze reglamentacyjnymi prewencyjnymsą:

· plany zagospodarowania przestrzennego,

· koncesje geologiczne,

· ocenyoddziaływaniana środowisko i przeglądy ekologiczne,

· raporty bezpieczeństwa,

· decyzje zatwierdzająceprogramy gospodarki odpadami,

· pozwolenia na korzystanie ze środowiska i wprowadzenie do środowiska energii i substancji (w tym także pozwolenia
zintegrowane),

· monitoring środowiska (kontrola i sterowanie),

· uprawnienia ograniczającedziałalność gospodarczą,

· uprawnienia do kreowania niektórych elementówsystemu prawnej ochronyprzyrody ożywionej i nieożywionej,

· egzekwowaniaodpowiedzialnościza niedotrzymywaniewymogówprawa ochrony środowiska,

· stymulowaniepostępu w ochronie środowiska (z zastosowaniemnarzędzi finansowychi społecznych).

Do zasadniczych instrumentów strukturalnych umożliwiającychrealizacjęGminnego Programu Ochrony Środowiska są:

· strategia rozwoju gospodarczego Powiatu (jest zatwierdzona 2003 r.),

· strategie sektorowe (gospodarcze— konieczne ich dostosowanie do programu ochrony środowiska),

· plany zagospodarowania przestrzennego (wojewódzki— zatwierdzony,gminne oraz miejscoweplany w opracowaniu),

· programy kierunkowepozwalające na spójną realizacje celów szczegółowych,
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13.6. Instrumenty społeczne

Nowoczesna ochrona środowiska opiera się na społecznym udziale w realizacji zamierzeń zawartych w Programie co
zwiększa tzw. efektywnośćekologicznąpodejmowanychdziałań. Dlatego też niezbędne jest na etapie wdrażania „Programu
Ochrony Środowiska” zagwarantowanie zgody społecznej poprzez budowę zaufania społecznego i akceptacji
realizowanych zadań. Ponadto elementem kluczowym do osiągnięcia założonych celów ekologicznych jest prowadzenie
szerokiej edukacji ekologicznej zarówno na poziomie szkolnym jak i poza szkolnym. Realizację zadań z zakresu edukacji
ekologicznejumożliwiąw znaczniejmierze fundusze strukturalne unii europejskiej.

Wśród wielu instrumentów społecznychszczególne znaczenie dla realizacji „Programu Ochrony Środowiska”mają:

· narzędzia kształtujące współdziałanie i partnerstwo w tym kształcenie profesjonalne
i systemy szkoleń specjalistycznych,

· współpraca sąsiadujących samorządówwiele zadań możliwychbędzie do zrealizowania z funduszy strukturalnych unii
wyłączniepoprzez ich łączeniew ponadlokalne zadania,

· interdyscyplinarnerozwiązywanieproblemów oraz kształtowanie rozwiązań,

· konsultacje społeczne (współudział w zarządzaniu),

· powszechnekampanie edukacyjne(kształtowanie świadomości ekologicznej),

· stała współpraca z pozarządowymiorganizacjamiekologicznymi,

· dostępność do informacji o środowisku i bieżące informowanieo stanie środowiska
(w formach ogólnodostępnych).

Instrumenty rynkowewłączonew realizację rozwoju zrównoważonego:

· kryteria ekologicznew procedurach przetargowych,

· opłaty, podatki, kary, grzywny(na rzecz środowiska),

· regulacje cenowe(taryfy,opłaty),

· regulacje użytkowania środowiska,

· ekologiczneoceny inwestycji (z udziałem społeczeństwa),

· środowiskowezalecenia do budżetowania,

· kary za nieprzestrzeganie prawa ochronny środowiska.

Instrumenty kreowania rozwoju zrównoważonegooraz oceny i monitorowania skutków jego osiągania:

· ustalenie sprecyzowanychcelów i uzyskiwaniedla nich akceptacji społecznych,

· okresoweoceny i bieżące monitorowanieefektywnościprocesów zarządzania rozwojemzrównoważonym,

· pakiet wskaźników równowagi ekologicznejoraz pakietu miernikówmonitoringu „Programu”,

· instrumenty integrujące i wdrażające polityki i programy środowiskowe,

· systemy zintegrowanegozarządzania środowiskiemi bezpieczeństwem.

13.7. Instrumenty naukowo-techniczne

Ważnym elementem zrównoważonego rozwoju Unii Europejskiej jest tworzenie społeczeństwa opartego na wiedzy a w
szczególności badaniach badawczo-rozwojowych wpierających realizację polityki i prawa oraz ograniczających
materiałochłonność i energochłonności wytwarzania jednostki PKB. Biorąc pod uwagę interdyscyplinarność ochrony
środowiska niezbędnym jest tworzenie interdyscyplinarnych zespołów naukowych powoływanych do rozwiązywania
określonychproblemów ekologicznychniezbędnychprzy realizacji regionalnego„Programu Ochrony Środowiska”

14. MOŻLIWOŚCI POZYSKIWANIADOFINANSOWANIA

Obecnie istnieje kilka możliwości pozyskiwania przez jednostki samorządowe dodatkowych środków na realizacje
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przedsięwzięć inwestycyjnych.Gmina przeanalizuje możliwości jej budżetu na inwestycje prośrodowiskowe przy pełnym
wykorzystaniu środków pomocowych i będzie na bieżąco reagowała w tym zakresie angażując posiadane środki gminne w
tym zakresie.

Poniżej zostaną przedstawione wybrane możliwości dofinansowania z koniecznością zagwarantowaniewkładu własnego w
przypadku wszelkich funduszy pomocowych. Istotnym byłoby stworzenie funduszu kapitałowego zdolnego do obsługi
funduszy pomocowych na inwestycje w zakresie ochrony środowiska, ponieważ środki te podlegają ogólnym zasadą
wcześniejszegowydatkowaniaa następnie ich zwrotu po zatwierdzeniukosztów kwalifikowanychprojektu.

Istota każdego programu pomocowegoUnii Europejskiej jest współfinansowanie zadań, które są dobre przygotowane pod
kątem merytorycznymi rokują pozytywnywpływ na lokalne środowisko i społeczności. Dlatego tak niezwykleważne jest,
aby projekty, które będą przedstawiane do dofinansowania były zaawansowane i dokładne nawet w drobnych szczegółach.
Ponadto powinnybyć spójne z innymi działaniami i programami realizowanymiprzez gminę

14.1. Fundusze Unii Europejskiej

W maju 2004 roku Polska stała się członkiem Unii Europejskiej i będzie wspierana finansowo środkami z Funduszy
Strukturalnych i z Funduszu Spójności. Ze względu na dużo niższy niż w UE poziom rozwoju ekonomicznego (PKB
wynoszące dużo poniżej średniej unijnej) wszystkie województwa i regiony naszego kraju będą kwalifikowały się do
pomocy w ramach tzw. celu I polityki strukturalnej UE. Celem tym jest wspieranie rozwoju i dostosowania strukturalnego
regionów słabiej rozwiniętych.

Kraj, który chcewykorzystać środki funduszy unijnych, jest zobowiązany do przedstawieniaKomisji Europejskiej kompletu
dokumentówprogramowych,które opisują ramy i systemywykorzystania instrumentów strukturalnych.W styczniu 2003 r.
Rada Ministrów RP przyjęła Narodowy Plan Rozwoju będący kompleksowym dokumentem, określającym strategię
społeczno-gospodarczą Polski w pierwszych latach członkostwa w UE. Dokument ten określa wielkość pomocy przyznanej
Polsce jako krajowi członkowskiemu UE na realizację celów określonych w NPR oraz wielkość środków krajowych na
współfinansowanie.

Obecnie w Unii Europejskiej funkcjonującztery fundusze strukturalne:

· Europejski Fundusz Społeczny (ESF) — został on utworzony w 1957 roku jako instrument wspólnotowej polityki
społecznej. Zakres jego działań obejmuje m.in.: wzmocnienie systemów edukacyjnych i szkoleniowych, wspieranie
równych szans na rynku pracy, integracje zawodowąmłodzieży i osób zagrożonychwyłączeniemz rynku pracy, itp. jest
to mechanizmdosyć elastycznego finansowania tam, gdzie powstają nowemiejsca pracy.

· Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EAGGF) — został utworzony w 1962 r. jako narzędzie polityki
rolnej EWG. Działania funduszu obejmują m.in.: podtrzymanie opłacalności gospodarstw rolnych na terenach górskich
i mniej dogodnych, początkową pomoc dla młodych rolników, poprawę efektywności produkcji i optymalizację
wielkości gospodarstw rolnych, agroturystykę, rozwój i eksploatację terenów leśnych i tzw. inżynierię finansową na
terenachwiejskich.

· Finansowy Instrument Wspierania Rybołówstwa (FIFG) — początkowo był częścią EAGGF, ale w 1993 r. uznano, że
zacofane regiony,w których dominuje rybołówstwo,mają specyficznedla siebie problemy i ich uwarunkowania.

· Fundusze strukturalne będą wdrażane wyłącznie na poziomie krajowym, w oparciu o Programy operacyjne i
dokumenty, stanowiące szczegółowe do nich uzupełnienia, tzw. Uzupełnienia Programów. Uzupełnienia Programów
Operacyjnych będą stanowiły najistotniejsze dokumenty, z punktu widzenia potencjalnych beneficjentów funduszy
strukturalnych, gdyż określają m.in. szczegółowe zasady wdrażania priorytetów, w tym rodzaje inwestycji, jakie będą
mogły starać się o dofinansowanie, typy beneficjentów oraz procedurę wyboru projektów. Uzupełnienie zawiera
również plan finansowy, przedstawiający podział środków przeznaczonych na realizację poszczególnych działań, z
podziałem na lata 2004–2006. W ramach Narodowego Planu Rozwoju zostały opracowane szczegółowe Programy
Operacyjne oraz wskazano instytucje nimi zarządzające. W Polsce instytucją koordynującą wykorzystanie środków
pomocowych UE w zakresie ochrony środowiska będzie Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej,
a Instytucją Płatniczą— Ministerstwo Finansów.

Kwestie ochrony środowiska w Unii Europejskiej traktuje się horyzontalnie, a aspekty oddziaływaniana środowisko muszą
być uwzględnione w każdej podejmowanej inicjatywie czy projektowanej inwestycji. Ze względu na tę zasadę, przy
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programowaniu środków strukturalnych nie powstał oddzielnysektorowyprogram ochrony środowiska.

Fundusz Spójności

Fundusz Spójności zaczął działać w 1993 roku jako dodatkowe narzędzie finansowe polityki strukturalnej Unii
Europejskiej. Pomoc z tego funduszu przeznaczana jest głównie na duże inwestycje (powyżej 10 mln euro), mogące
przyczynić się do rozwiązywania problemów infrastrukturalnych w skali całego kraju z zakresu transportu i ochrony
środowiska. Obejmuje on kraje, w których PKB na mieszkańca nie przekracza 90 % średniej unijnej, co oznacza, że Polska
po przystąpieniu do Unii Europejskiej zostanie objęta działaniem tego funduszu.

Fundusz Spójności — w przeciwieństwie do funduszy strukturalnych — finansuje konkretne projekty, a nie programy
operacyjne.Ponadto, różni się on od funduszy strukturalnych głównie krajowym, a nie regionalnymzasięgiem pomocy oraz
podejmowaniemdecyzji finalnej o przyznaniu środków przez Komitet Zarządzający Funduszem przy Komisji Europejskiej.
Środki z Funduszu Spójności kierowane są najpierw do państw członkowskich, a następnie przekazywane są na realizację
projektów do poszczególnych regionówpotrzebującychwsparcia.

Beneficjentami Funduszu Spójności są podmioty publiczne, czyli jednostki samorządu terytorialnego, związki gmin oraz
przedsiębiorstwa publiczne (komunalne). Ze względu na wielkość budżetu, Fundusz Spójności będzie zatem stanowić dla
Polski najważniejsze źródło finansowania inwestycjiw zakresie ochrony środowiska.

Poszczególne przedsięwzięcia będą mogły uzyskać wsparcie tylko jednego funduszu europejskiego. Przedsięwzięcia
wspierane przez Fundusz Spójności powinny być efektywnie ekonomiczne, co nie jest tożsame z opłacalnością finansową.
Projekty,które mają szansę uzyskać wsparcie z tego funduszu, nie muszą być opłacalne finansowo bez subwencji ze źródeł
publicznych. Jednakże przy uwzględnieniu subwencji wskaźniki finansowe (IRR i NPV) dla inwestora powinny
przekroczyć próg opłacalności, co jest warunkiem koniecznym, aby przedsięwzięcie mogło być zrealizowane. Należy też
wykazać płynność finansową projektu w okresie eksploatacji albo udokumentować, że inwestor będzie w stanie
sfinansować ewentualne deficyty przepływów pieniężnych. Zbyt wysoka rentowność finansowa przedsięwzięcia z punktu
widzenia inwestora może spowodować odrzucenie projektu lub zmniejszenie subwencji z Funduszu Spójności, gdyż będzie
oznaczała, że projekt może być sfinansowany ze źródeł komercyjnych.W każdym przypadku będzie analizowana zdolność
przedsięwzięciado generowaniaprzychodów.

Pomoc Funduszu Spójności może wynosić 80–85% kosztów kwalifikowanych danej inwestycji (projekty przynoszące
dochódmogą uzyskać niższy wskaźnik pomocy). Pozostałe co najmniej 15% kosztów inwestycjimusi zostać pokryte przez
samych wnioskodawców.Zarezerwowanie takiej kwoty w budżecie gminy może być trudne, dlatego w tym zakresie będzie
można uzyskać dodatkową pomoc w formie dotacji i subwencjonowanych pożyczek z Narodowego i Wojewódzkich
Funduszy Ochrony Środowiska. W przypadku przedsiębiorstw komunalnych część wydatków inwestycyjnych może
pochodzić z zysków lub funduszy amortyzacyjnych. Możliwe jest również uzyskanie wsparcia z niezależnych instytucji
finansowych tj.: Banku Ochrony Środowiska, Europejskiego Banku Inwestycyjnegoczy Europejskiego Banku Odbudowy i
Rozwoju.

Zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej oraz przyjętą „Strategią wykorzystania Funduszu Spójności”, pomoc z tego
Funduszu w sektorze środowiska ma być nakierowana głównie na wspomaganie wypełnienia przez Polskę zobowiązań
negocjacyjnych w obszarze „ochrona środowiska”. Priorytety środowiskowe proponowane do wsparcia z Funduszu
Spójności w ramachNPR zostały ujęte w czterech obszarach:

· poprawa jakości wód powierzchniowychoraz polepszenie jakości wody pitnej,
· racjonalizacja gospodarki odpadami,
· poprawa jakości powietrza,
· ochrona powierzchni ziemi,
· poprawa jakości wód powierzchniowychoraz polepszenie jakości wody pitnej.

Jednym z głównych celów realizacji części „środowiskowej” Funduszu Spójności będzie wsparcie dla budowy, rozbudowy
i/lub modernizacji systemów kanalizacji zbiorczej i oczyszczalni ścieków w aglomeracjach. Władze samorządowe muszą
zatem przywiązywać szczególne znaczenie do inwestycji w największychmiastach, gdzie efekt ekologiczny i ekonomiczny
tych inwestycji będzie największy. Dopuszcza się jednak, że również mniejsze aglomeracje będą objęte wsparciem
w  ramach projektów grupowych, szczególnie na obszarach, gdzie jakość wody jest niezadowalająca. Najpilniejszym
kierunkiem działania, wspieranym przez Fundusz Spójności w zakresie gospodarki wodno-ściekowej będzie osiągnięcie
poprawy czystości wód powierzchniowych ujmowanych przez wodociągi. Poważnym problemem w Polsce, szczególnie
w ostatnich latach, jest zagrożenie powodziowe na znacznych obszarach dolin rzecznych, dlatego dopuszczono również
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możliwośćwsparcia ze środków Funduszu Spójności działań przeciwpowodziowych.

Racjonalizacja gospodarki odpadami

Celem nadrzędnym polskiej polityki ekologicznej w zakresie gospodarowania odpadami jest zapobieganie powstawaniu
odpadów, rozwiązywanie problemu odpadów „u źródła”, poddawanie odpadów odzyskowi, w tym recyklingowi, a także
bezpieczne dla środowiska unieszkodliwienieodpadów, jeżeli nie udało się ich poddać odzyskowi. Zgodnie z dyrektywami
UE postulowanym kierunkiem działania jest dążenie do zastąpienia małych, niespełniających wymogów składowisk,
dużymi składowiskamio charakterze regionalnym.

Poprawa jakości powietrza

Głównym zadaniem władz samorządowych jest ograniczenie tzw. niskiej emisji w miastach. Dofinansowanie z Funduszu
Spójności będą więc mogły uzyskać inwestycje wspierające działania ochronne w najbardziej zanieczyszczonych
aglomeracjach miejsko-przemysłowych. Chodzi tu zwłaszcza o instalacje ochronne w miejskich przedsiębiorstwach
ciepłowniczych i energetycznych, służące ograniczeniu dwutlenku siarki, tlenków azotu oraz innych szkodliwych dla
zdrowia zanieczyszczeń.

Ochrona powierzchni ziemi

Działania w ramach tego priorytetu powinny koncentrować się na rekultywacji terenów zdegradowanych. Głównymi
przyczynami zanieczyszczenia gruntów są: górnictwo oraz oddziaływanie gazów i pyłów emitowanych przez przemysł i
źródła mobilne. Najtrudniejsza sytuacja w tym zakresie występuje na obszarach silnie rozwiniętego przemysłu i o wysokim
stopniu jego koncentracji. Zanieczyszczenia metalami ciężkimi występują w otoczeniu zakładów przemysłowych, na
terenach miast i aglomeracji, w pobliżu dużych ciągów komunikacyjnych oraz w rejonach składowisk odpadów
komunalnych i przemysłowych. W celu poprawienia tej sytuacji samorządy terytorialne i przedsiębiorstwa komunalne
powinnyprzygotowaćwnioski o dofinansowanieprojektów z zakresu rekultywacji terenów zdegradowanych.

Procedura aplikacyjna

Przygotowując wniosek o dofinansowanie projektu z Funduszu Spójności najpierw trzeba skontaktować się z właściwym
terytorialnieWojewódzkimFunduszemOchrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,gdzie należy wypełnić i złożyć wniosek
wstępny w postaci tzw. karty potencjalnego przedsięwzięcia. Po jego formalnej akceptacji wniosek przekazywany jest do
narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, który — na podstawie kryteriów szczegółowych — przeprowadza dalszą
ocenę projektu. Lista najlepszych projektów do finansowania z Funduszu Spójności będzie tworzona przez Ministerstwo
Środowiska we współpracy z NFOŚiGW. Przy Ministrze Środowiska powołany został Komitet Sterujący, który będzie
rekomendowałnajlepsze projekty do przygotowaniaAplikacji do Funduszu Spójności. Ze środków Funduszu będzie można
pokryć koszty przygotowania niektórych opracowań i analiz załączanych do Aplikacji. Ostateczna decyzja o przyznaniu
pomocy finansowej na dane przedsięwzięcie podejmowana jest przez Komisję Europejską. Opinie na temat naszych
projektów będą wyrażać kolejne Dyrekcje Generalne, w tym najistotniejsze będą oceny dwóch: Dyrekcji Generalnej ds.
Środowiska oraz DyrekcjiGeneralnej ds. Rozwoju Regionalnego.

Od momentu akcesji Polski do UE istnieje możliwość składania aplikacji w języku polskim. Należy się jednak spodziewać,
że takie postępowanie znacznie wydłuży procedurę po stronie Komisji Europejskiej, ze względu na konieczność ich
tłumaczenia.

Inne funduszepomocowe

Uzupełnianie środków własnych budżetu Gminy może być prowadzone m.in. przez pozyskiwanie środków z krajowych
funduszy ochrony środowiska w tym: Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi,
NarodowegoFunduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,EkoFunduszu.

W każdym z tych programów konieczne jest posiadanie wkładu własnego w wysokości minimum 25% kosztów
kwalifikowanych (ten wymóg nie dotyczy niektórych z reguły niewielkich grantów na zadania związane z ochroną
środowiska)

Istotnym ograniczeniemjest również to, że refundacja środków strukturalnych następuje dopiero po wykonaniu zadania, co
wiąże się jak to było powiedzianewcześniej z koniecznościązaciągania kredytów.
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Zasada refundacji ex post pociąga za sobą konieczność bardzo dokładnego planowania wydatków i ustalania hierarchii ich
ważności. Każda inwestycja musi być dokładnie zaplanowana i skoordynowana z innymi planami finansowymi. Tylko
wtedy fundusze strukturalne można wykorzystaćefektywniei bez ryzyka nadmiernegozadłużenia gminy.

14.2. Emisja obligacji komunalnych
Przed podjęciem decyzji o takiej formie pozyskania środków Gmina musi zdecydować, na jaki konkretny cel zamierza
przeznaczyć uzyskane środki, jaki będzie okres wykupu obligacji, jakie oprocentowanie (warunki ustalone zostaną w
przetargu) i, co najistotniejsze, kto jest potencjalnymnabywcą (np. banki, fundusze osoby fizyczne, inne podmioty). Koszt
pozyskania środków w ten sposób może być tańszy (pomimo konieczności opracowania memorandum finansowego i
kosztów emisji) od kosztu komercyjnegokredytu bankowego.

14.3. Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Inną metodą realizacji zadań Gminy może być rozważenie (zalecanego w rozporządzeniach unijnych) Partnerstwa
Prywato-Publicznego (PPP). Osiąganie poprawy jakości życia w zgodzie z zasadami kształtowania zrównoważonego,
lokalnego rozwoju uzależnione jest w znacznym stopniu od stanu oraz sprawności zarządzania systemami komunalnej
infrastruktury technicznej. Ich funkcjonowanie wpływa bezpośrednio na możliwości rozwoju przedsiębiorstw, a także
określa stopień zaspokojenia podstawowychpotrzeb o charakterze socjalnym.

Konieczność restrukturyzacji gospodarki komunalnej jest dziś jednym z głównych wyzwań stojących przed samorządami
polskich Gmin na drodze do osiągania standardów porównywalnych z krajami Unii Europejskiej. Doniosłość tej
problematyki znajduje swój wyraz między innymi w dokumentach Unii Europejskiej szacujących potrzeby Polski w tej
dziedzinie na około 3,3 miliarda euro. Według ocen ekspertów Banku Światowego, usunięcie wieloletnich zaniedbań nie
będzie jednak możliwe bez rozwinięcia skutecznych praktyk partnerstwa instytucji publicznych i prywatnych. Partnerstwo
takie — wzorem innych państw — jest bowiem sprawdzonym sposobem osiągania wysokiej jakości i efektywności
świadczenia usług komunalnych,a tym samym— skutecznymsposobem podnoszenia jakości życia mieszkańców.

Istota publiczno-prywatnego partnerstwa w sektorze usług komunalnych

Termin „prywatno-publiczne partnerstwo” (PPP) jest pojęciem ogólnym, które może oznaczać co najmniej kilka form
powierzania podmiotom prywatnym obowiązku świadczenia usług o charakterze publicznym. Poszczególne formy
partnerstwa różnią się między sobą stopniem ponoszonego ryzyka gospodarczego, podziałem odpowiedzialności za jakość
świadczenia, okresem świadczenia usług oraz charakteremwłasności majątku służącego do spełniania świadczeń..

Tego typu formy partnerstwa mogą stać się atrakcyjne jednak dopiero wtedy, gdy określone zostaną stabilne regulacje
prawne zapewniające równowagę pomiędzy interesami prywatnych podmiotów gospodarczych a interesami ich klientów,
warunkując tym samymmożliwościuzyskania zwrotu z inwestycjiprywatnego kapitału

Kluczową kwestią — w przypadku gdyby Gmina zdecydowała się na prywatyzowanie usług komunalnych— jest wybór
rozwiązania najlepiej dostosowanegodo lokalnychpotrzeb i możliwości.

15. POWIĄZANIAPROGRAMU Z AKTAMIPRAWNYMI

Wśród instrumentów prawnych szczególne miejsce mają plany zagospodarowania przestrzennego (prawo miejscowe).
Działania władz samorządowych,przedsiębiorstw i innychpodmiotów związane z ochroną środowiskamuszą być osadzone
w realiach obowiązującego planu wojewódzkiego i przygotowywanych planów miejscowych. Z drugiej strony, istotnym
elementem realizacji programu dla gminy powinno być wprowadzenie zaleceń sformułowanychw niniejszym dokumencie
do planów miejscowych.

Kompetencje władz gminy

W zakresie ochrony środowiska

Ustawa „Prawo ochronyŚrodowiska”:

· sporządzanie i uchwalanie programów ochrony środowiska. Z realizacji programu wójt gminy sporządza co 2 lata
raporty, które przedstawia radzie gminy,
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· udostępnianie każdemu informacji o środowisku i jego ochronie, znajdującychsię w posiadaniuwładz gminy,

· okresowe przedkładanie radzie gminy informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających
szczególne zagrożenie dla środowiska,

· przeprowadzanie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia
mogącegoznacząco oddziaływaćna środowisko,

· nakazywanie (w formie decyzjiwładz gminy) osobie fizycznej eksploatującej instalacje w ramach zwykłegokorzystania
ze środowiska lub eksploatującej urządzenie, wykonanie w określonym czasie czynności zmierzające do ograniczenia
ich negatywnegooddziaływaniana środowisko,

· wstrzymywanie użytkowania instalacji lub urządzenia, w drodze decyzji władz gminy, w razie naruszenia warunków
decyzji określającej wymagania dotyczące eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, prowadzonej
przez osobę fizycznąw ramach zwykłegokorzystania ze środowiska lub niedostosowania się do wymagań,

· wyrażanie, w drodze decyzji władz gminy, na wniosek zainteresowanego, zgody na podjęcie wstrzymanej działalności
po stwierdzeniu, iż ustały przyczyny wstrzymania działalności, lub oddania do eksploatacji obiektu budowlanego,
zespołu obiektów lub instalacji w przypadku zwykłegokorzystania ze środowiska przez osoby fizyczne,

· przyjmowaniewynikówpomiarów emisji prowadzonychprzez użytkownikówinstalacji,

· przyjmowanie zgłoszeń instalacji z której emisja nie wymaga pozwolenia lecz może negatywnie oddziaływać na
środowisko,

· sprawowanie, przez władze gminy, kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie
objętymwłaściwościąwładz szczebla gminnego.Do wykonywaniafunkcji kontrolnychwładze gminy mogą upoważnić
pracownikówurzędu gminy,

· występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego (wójt lub osoby przez niego upoważnione) w sprawach
o wykroczenieprzeciw przepisom o ochronie środowiska,

· występowanieprzez władze gminy do wojewódzkiegoinspektora ochrony środowiska o podjęcie odpowiednichdziałań
będącychw jego kompetencji, jeżeli w wynikukontroli stwierdzono naruszenie przez kontrolowanypodmiot przepisów
o ochronie środowiska lub występuje uzasadnione podejrzenie, że takie naruszeniemogło nastąpić.

Ustawa o Inspekcji Ochrony Środowiska:

· rozpatrywanie przez radę gminy,przynajmniej raz w roku, informacjiwojewódzkiegoinspektora ochrony środowiska o
stanie środowiska na obszarze województwa,

· przyjmowanie od wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska informacji o wynikach kontroli obiektów o
podstawowymznaczeniu dla danego terenu,

· wydawanie przez władze gminy, w przypadkach bezpośredniego zagrożenia środowiska, właściwemu organowi
Inspektoratu ochrony środowiska polecenia podjęcia działań zmierzającychdo usunięcia tego zagrożenia.

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

· sporządzanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, w którym uwzględnia się
uwarunkowanie wynikające z dotychczasowego uzbrojenia terenu, stanu środowiska, wielkości i jakości zasobów
wodnych, wymogów ochrony środowiska, infrastruktury technicznej w tym stopnia uporządkowania gospodarki
wodno-ściekowej,

· sporządzanie miejscowychplanów zagospodarowania przestrzennego.

Ustawa „Prawo energetyczne”

· opracowywaniei wdrażanie planów zaopatrzenia w energię

Ustawa o Utrzymaniu porządku i czystości w gminach
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· ustalanie w drodze uchwały szczegółowychzasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy,

· nadzorowanieutrzymania czystości i porządku w gminie i mieście.

W zakresie gospodarki odpadami

Ustawa o odpadach

· opiniowanieprogramów gospodarki odpadami niebezpiecznymiwytwarzanymiw ilości powyżej 0,1 Mg rocznie,

· opiniowanie wniosków o wydanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów, które powstają w związku z eksploatacją
instalacji (powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznychrocznie lub powyżej 5 000 Mg odpadów innych niż niebezpieczne
rocznie),

· opiniowaniewniosków posiadaczy odpadów w zakresie odzysku lub unieszkodliwianiaodpadów; w zakresie zbierania
lub transportu odpadów,

· nakazywanie posiadaczowi odpadów, w drodze decyzji władz gminy, usunięcia odpadów z miejsc nie przeznaczonych
do ich składowania lub magazynowania,ze wskazaniem sposobu wykonania tej decyzji,

· sporządzanie i uchwalanieplanów gospodarki odpadami. Z realizacji planu władze gminy sporządzają co 2 lata raporty,
które przedstawiają Radzie Gminy.

W zakresie ochrony przyrody

Ustawa o ochronie przyrody

· wykonywaniei popularyzacja ochronyprzyrody;

· wprowadzenie form ochrony przyrody (obszary chronionego krajobrazu, pomniki przyrody, użytki ekologiczne,
stanowiska dokumentacyjne,zespoły przyrodniczo-krajobrazowe),jeżeli wojewodanie wprowadził tych form;

· sporządzanie miejscowychplanów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów i obiektów poddawanych ochronie
przez radę gminy;

· umieszczanie tablic informujących o ograniczeniach i zakazach lub innych oznakowań o poddaniu pod ochronę na
obrzeżach ochranianychkompleksówprzyrodniczychi w pobliżu chronionychtworów przyrody;

· wydawaniezezwoleńna usunięcie drzew lub krzewów;

· naliczanie opłat za usunięcie drzew lub krzewów;

· wymierzanie administracyjnych kar pieniężnych za zniszczenie terenów zieleni, drzew lub krzewów oraz za ich
usuwanie bez wymaganegozezwolenia; 

W zakresie gospodarki wodnej

Ustawa „Prawo wodne”

· Nakazanie właścicielowigruntu przywrócenia stanu poprzedniegowód na tym gruncie

· Prowadzeniedziałań w zwalczaniu powodzi

· Ustalanie za odszkodowaniemprzejścia, przejazdu oraz miejsca przeznaczonych do stałego korzystania z gruntów dla
celów dostępu do wody, Wydawanie upoważnień do wstępu na cudzy teren w celu dokonania pomiarów, badań i
wierceń lub innychpodobnych czynności

· Rozstrzyganie sporów o przywróceniestosunków wodnychna gruntach,

· Zaopiniowanieprojektu korzystania z wód dorzecza
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Program ochrony środowiska dla gminy StrzelceWielkieopracowanyzostał na podstawie następujących aktów prawnych:

USTAWY

· Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 późniejszymi zmianami ), która
określa zakres merytorycznyniniejszegoopracowania,

· Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami),

· Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustaw — Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz
niektórych ustaw (Dz.U. Nr 100, poz. 1085),

· Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z
późniejszymi zmianami),

· Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92, poz. 880),

· Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. Nr 16, poz. 78, z późniejszymi zmianami,

· Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. nr 111, poz. 724 z późniejszymi zmianami).

· Ustawa z dnia 12 lipca 1995 r. o ochronie roślin uprawnych (Dz.U. nr 90, poz. 446 z późniejszymi zmianami).

· Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. nr 101, poz. 444 z późniejszymi zmianami)

· Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. Prawo wodne (Dz.U. Nr 267, poz. 2259 z późniejszymi zmianami).

· Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr
72, poz. 747 późniejszymi zmianami),

· Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. Nr 132, poz. 622 z
późniejszymi zmianami),

· Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity— Dz.U. Nr 106 z 2000 r. z późniejszymi zmianami,

· Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. Nr 9, poz. 43 z 1997 r., z późniejszymi zmianami),

· Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwaw
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływaniana środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 z pózn. zm.).

16. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM

Gmina Strzelce Wielkie jest gminą rolniczą o powierzchni 77,66 km2, użytki rolne stanowią. ok. 83,5%, lasy obejmują
9,5% powierzchnigminy.

Ludność liczy 4.851 osób.

Gmina StrzelceWielkie jest mało zasobna w wodę.Na południowejgranicy gminy przepływa rzeka Warta.

Brak obszarów Natura 2000.

Program zawiera diagnozę stanu środowiska i tendencje jego przekształcenia w Gminie StrzelceWielkie.

W programie uwzględniono wszystkie aspekty ochrony środowiska i zrównoważonego użytkowania jego zasobów — od
edukacji ekologicznej, poprzez ochronę gleb aż po problematykę bezpieczeństwa ekologicznego. Jednakże uwarunkowania
regionalne i lokalne powodują, że najistotniejsze zadania do rozwiązania w najbliższych latach koncentrują się głównie
wokół:

· poprawy bilansu hydrologicznego,

· ochronygleb i przestrzeni przyrodniczejw warunkach gospodarki rolnej,

· rozwiązania problemów gospodarki ściekowej,

· nadzorowanieprawidłowejeksploatacji licznychzłóż surowcównaturalnych

· nadzorowanieprawidłowej lokalizacji nowych inwestycji,w tym elektrowniwiatrowych.

Zadaniami, których rozwiązaniemw najbliższych latach winno stać się troską mieszkańców i władz gminy to:
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· budowa kanalizacji sanitarnej, w tym wmiejscowościStrzelceWielkie,

· zalesienie gruntów VI klasy,

· zwiększenie zaopatrzenia w energię cieplną ze źródeł odnawialnychoraz ekologicznych(gaz, oleje o niskiej zawartości
siarki, energia elektryczna),

· budowa nowychźródeł energii odnawialnej— elektrowniwiatrowych,

· podniesieniepoziomu świadomości ekologicznej lokalnego społeczeństwa,

· realizacja zadrzewieńdolinnych i śródpolnych,

· wyprzedzające opracowanie programów rekultywacji wyrobisk po eksploatacji złóż surowców mineralnych, aby były
one przygotowaneprzed upływemważności koncesji lub zakończenia eksploatacji złoża.

Uwzględniono także programy ogólnokrajowe realizowane na terenie powiatu pajęczańskiego (np. program zwiększania
lesistości kraju oraz program rolno-środowiskowy).

Zasadniczym zadaniem programu jest określenie zakresu zadań przewidzianych do realizacji na terenie gminy, nadających
się do finansowania ze środków zewnętrznych.
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