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1. WSTĘP  

1.1. Podstawy formalno-prawne opracowania dokumentu 

 

Niniejsza Strategiczna prognoza oddziaływania na środowisko dla dokumentu „Plan 

gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Strzelce Wielkie” (zwany też dalej „Planem…”) 

wykonana została na podstawie umowy z dnia 22.02.2016 r., zawartej pomiędzy Gminą 

Strzelce Wielkie, reprezentowaną przez Pana Marka Jedynaka – Wójta Gminy Strzelce Wielkie 

a Fundacją na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii w Katowicach, reprezentowaną 

przez Pana Szymona Liszkę – Prezesa. 

  

 

Podstawą prawną opracowania strategicznej prognozy oddziaływania na środowisko 

dla projektu dokumentu „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Strzelce Wielkie” (zwanej 

też dalej „Prognozą”) jest Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji  

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z późn. zm.), zwana dalej Ustawą. 

W świetle zapisów Artykułu 46 i 47 Ustawy, przeprowadzenia strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko wymagają projekty dokumentów strategicznych (m. in. polityk, 

strategii, planów, programów) „opracowywanych lub przyjmowanych przez organy 

administracji, wyznaczających ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko”.  

 

Przepisy Ustawy z dnia 3 października 2008 r. dokonują transpozycji do 

prawodawstwa polskiego postanowień następujących dyrektyw Unii Europejskiej: 

 Dyrektywa Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków 

wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko 

naturalne;  

 Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk 

przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory; 

 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001 r. 

w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko; 

 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/4/WE z dnia 28 stycznia 2003 r.  

w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska i uchylającej 

dyrektywę Rady 90/313/EWG; 

 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/35/WE z dnia 26 maja 2003 r. 

przewidująca udział społeczeństwa w odniesieniu do sporządzania niektórych planów 

i programów w zakresie środowiska oraz zmieniającej w odniesieniu do udziału 

społeczeństwa i dostępu do wymiaru sprawiedliwości dyrektywy Rady 85/337/EWG  

i 96/61/WE; 

 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/1/WE z dnia 15 stycznia 2008 r. 

dotycząca zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli; 
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 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. 

ustanawiająca ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego 

(dyrektywa ramowa w sprawie strategii morskiej). 

 

1.2. Cel i zakres Prognozy 

 

Prognoza jest dokumentem wspierającym proces decyzyjny i procedurę konsultacji. 

Wskazuje na możliwe negatywne skutki realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla 

Gminy Strzelce Wielkie” i przedstawia zalecenia dotyczące przeciwdziałania ewentualnym 

negatywnym skutkom oraz przedstawia sposoby ich minimalizacji. 

 

Zakres przedmiotowej Prognozy zgodny jest z wytycznymi zawartymi w Ustawie  

z dnia 3 października 2008 r. Na podstawie Art. 51 Ustawy prognoza oddziaływania na 

środowisko powinna: 

 

1. zawierać: 

a) informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego 

powiązaniach z innymi dokumentami, 

b) informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy, 

c) propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień 

projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania, 

d) informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko, 

e) streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym; 

 

2. określać, analizować i oceniać: 

a) istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku 

realizacji projektowanego dokumentu, 

b) stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem, 

c) istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji 

projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających 

ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, 

d) cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym 

i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, oraz sposoby,  

w jakich te cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas 

opracowywania dokumentu, 

e) przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, 

pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe  

i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot 

ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, a także na środowisko, 

a w szczególności na: 

 różnorodność biologiczną, 

 ludzi, 

 zwierzęta, 

 rośliny, 
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 wodę, 

 powietrze, 

 powierzchnię ziemi, 

 krajobraz, 

 klimat, 

 zasoby naturalne, 

 zabytki,  

 dobra materialne,  

z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i między 

oddziaływaniami na te elementy; 

 

3. przedstawiać: 

a) rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą 

negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji 

projektowanego dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru 

Natura 2000 oraz integralność tego obszaru,  

b) biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele i przedmiot ochrony 

obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru – rozwiązania alternatywne do 

rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich 

wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru albo 

wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych, w tym wskazania napotkanych 

trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy.1 

 

Ponadto uwzględniono uzgodniony zakres i stopień szczegółowości opracowania wynikający  

z pism: 

 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi nr WOOŚ-II.411.93.2016.AJa 

z dnia 11 marca 2016r. 

 Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi,  

nr PWIS.NSOZNS.9022.1.98.2016.AK z dnia 10 marca 2016 r.  

 

1.3. Informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu 

Prognozy 

 

Przy opracowywaniu Prognozy oddziaływania na środowisko dla dokumentu „Plan 

gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Strzelce Wielkie” posłużono się następującymi 

metodami: 

 oceniono komplementarność „Planu” z dokumentami strategicznymi wyższego 

szczebla (wspólnotowymi, krajowymi, wojewódzkimi), aby stwierdzić czy poddawany 

prognozie dokument zawiera elementy zapewniające ochronę środowiska  

z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju, 

                                                           
1 Art. 51 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) 
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 w bezpośrednim badaniu prognozy „Planu” oceniono wpływ proponowanych  

w opracowaniu działań na poszczególne komponenty środowiska naturalnego. 

Dokonując oceny istniejącego stanu środowiska na obszarze objętym projektem Planu 

gospodarki niskoemisyjnej oraz na obszarze, na który realizacja ustaleń może wywierać 

wpływ, wzięto pod uwagę istniejący system obszarów chronionych z uwzględnieniem 

wszystkich form ochrony występujących na terenie gminy Strzelce Wielkie. W trakcie 

opracowania korzystano z następujących dokumentów źródłowych:  

 

 Informacje dostępne w publikacjach WIOŚ w Łodzi (www.wios.lodz.pl): 

 Raport o stanie środowiska w województwie łódzkim w 2014 r., 

 Roczna ocena jakości powietrza w województwie łódzkim w 2014 r. 

 

 Informacje i wnioski zawarte w rozporządzeniach i uchwałach: 

 Rozporządzenie Nr 45/87 Wojewody Piotrkowskiego z dnia 15 grudnia 1987 r.  

w sprawie uznania za pomniki przyrody. 

 

Informacje i wnioski zawarte w innych opracowaniach: 

 „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Strzelce Wielkie” 

 „Strategia rozwoju gminy”,  

 „Plan rozwoju lokalnego” 

 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

 „Program ochrony środowiska w gminie”, 

 oraz mapy z portalu http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy. 

 

Przy opracowywaniu Prognozy zastosowano metodę macierzy interakcji. Przyjęta tu macierz 

jest wykresem siatki, w której w wierszach wpisano działania planowane do realizacji, a w 

kolumnach wpisano komponenty środowiska. Występowanie wzajemnego oddziaływania 

pomiędzy składnikami przeciwstawnych osi zaznaczono symbolem: 

 

PB PB  wpływ pozytywny bezpośredni  

PP PP  wpływ pozytywny pośredni  

N N  wpływ negatywny  

O 0  brak wpływu  

 

Dodatkowo, w osobnej tabeli szczegółowo opisano poszczególne działania, z wyjaśnieniami 

przewidywanych oddziaływań i skutków w podziale na: bezpośrednie, pośrednie, wtórne, 

skumulowane, krótkoterminowe, długoterminowe. 
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2. ZAKRES OCENIANEGO DOKUMENTU  

2.1. Wstęp 

„Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Strzelce Wielkie” ma na celu poprawę 

efektywności energetycznej i redukcję zużycia energii, zwiększenie udziału wykorzystania 

OZE oraz poprawę jakości powietrza w gminie Strzelce Wielkie i daje większe szanse na 

uzyskanie dofinansowania na działania proekologiczne w przyszłej perspektywie finansowej 

UE 2014-2020. Plan ma też na celu zaprezentowanie pod względem ekonomicznym oraz 

ekologicznym przedsięwzięć, których realizacja nastąpi w nowej perspektywie finansowej UE 

na lata 2014 – 2020.  

 

2.2. Projekt „Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Strzelce 

Wielkie” – analiza zawartości 

Ograniczenie emisji CO2 stało się jednym z najważniejszych zagadnień 

determinujących kierunki rozwoju gospodarki Polski i Europy. Związane z tym 

racjonalizowanie zużycia energii stwarza nowe szanse dla rozwoju struktur lokalnych. Gmina 

Strzelce Wielkie również aktywnie włącza się w działania związane z ograniczeniem emisji 

gazów cieplarnianych, zwiększeniem udziału odnawialnych źródeł energii, zmniejszeniem 

zapotrzebowania na energię finalną oraz z ograniczeniem niskiej emisji. Samorządy 

terytorialne ze względu na bliskość i znajomość problemów oraz potrzeb obywateli, przy 

jednoczesnym występowaniu wymagań stawianych przez nową Politykę Energetyczną Polski, 

stają się miejscem, w którym potrzeby poszczególnych zwykłych obywateli ścierają się  

z kierunkami globalnej polityki. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Strzelce Wielkie” 

stara się wychodzić naprzeciw tego typu problemom, stawiając trudny do osiągnięcia  

i jednocześnie szlachetny cel, polepszenia jakości życia lokalnej społeczności. 

 

2.2.1. Cele projektowanego dokumentu 

Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie zakresu działań możliwych do 

realizacji w związku z ograniczeniem zużycia energii finalnej oraz zmniejszeniem emisji 

zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych do atmosfery. Cel ten jest zbieżny  

z dotychczasową polityką energetyczną gminy Strzelce Wielkie, jego realizacja wpisuje się  

w dotychczasowe funkcje poszczególnych wydziałów Urzędu Gminy w Strzelcach Wielkich raz 

Jednostek Organizacyjnych gminy. Celem dokumentu jest przedstawienie wyników 

inwentaryzacji emisji zanieczyszczeń gazów cieplarnianych oraz analiza działań 

proponowanych do realizacji. 

 

Do celów szczegółowych należą:  

 ugruntowanie pozycji Gminy Strzelce Wielkie w grupie polskich gmin rozwijających 

koncepcję zrównoważonych energetycznie, wyróżniających się w zakresie koncepcji 

niskoemisyjnych obszarów gminnych, 

 rozwój planowania energetycznego oraz zarządzania energią w gminie, 
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 optymalizacja działań związanych z produkcją i wykorzystaniem energii na terenie 

gminy, 

 zmniejszenie zużycia energii w poszczególnych sektorach odbiorców energii, 

 zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza (w tym gazów cieplarnianych) związanej 

ze zużyciem energii na terenie gminy, 

 realizacja koncepcji „wzorcowej roli sektora publicznego” w zakresie racjonalnego 

gospodarowania energią, 

 zaangażowanie poszczególnych uczestników lokalnego rynku energii w działania 

ograniczające emisję gazów cieplarnianych. 

 

Niniejszy dokument rozważa realizację skutecznego monitorowania efektów 

podejmowanych działań, przedstawiając szereg możliwych do wykorzystania wskaźników 

oraz propozycję harmonogramu monitoringu. 

 

Opracowanie zawiera wszelkie elementy wyróżniające PGN spośród innych 

dokumentów planistycznych funkcjonujących w gminie, a w szczególności: 

 inwentaryzację emisji CO2 związaną z wykorzystaniem energii na terenie gminy 

Strzelce Wielkie, w tym inwentaryzację bazową dla roku 2014, 

 określa stan istniejący w zakresie racjonalnej gospodarki energetycznej, 

 wyznacza cel w postaci redukcji emisji możliwej do osiągnięcia w roku 2020, 

 wyznacza poszczególne działania pozwalające na osiągnięcie zakładanego celu oraz 

ich efektów środowiskowych i społecznych, 

 proponuje system monitoringu efektów wdrażania przedsięwzięć. 

 

2.2.2. Zawartość projektowanego dokumentu 

„Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Strzelce Wielkie” zawiera następujące informacje: 

 

1. Podstawy formalne opracowania. 

2. Polityka energetyczna na szczeblu międzynarodowym: 

 Polityka UE oraz świata. 

 Dyrektywy Unii Europejskiej. 

 Dokumenty związane z gospodarką niskoemisyjną. 

 Cel i zakres opracowania. 

3. Charakterystyka społeczno-gospodarcza Gminy Strzelce Wielkie: 

 Lokalizacja gminy. 

 Warunki naturalne. 

 Sytuacja społeczno–gospodarcza. 

 Uwarunkowania demograficzne. 

 Działalność gospodarcza. 

 Rolnictwo i leśnictwo. 

 Ogólna charakterystyka infrastruktury budowlanej. 

 Zabudowa mieszkaniowa. 

 Obiekty użyteczności publicznej. 

 Obiekty handlowe, usługowe, przedsiębiorstw. 
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4. Charakterystyka nośników energetycznych zużywanych na terenie Gminy 

Strzelce Wielkie: 

 Opis ogólny systemów energetycznych gminy. 

 System ciepłowniczy. 

 System gazowniczy. 

 System elektroenergetyczny. 

 System transportowy. 

5. Stan środowiska na obszarze gminy: 

 Charakterystyka głównych zanieczyszczeń atmosferycznych. 

 Ocena stanu atmosfery na terenie województwa łódzkiego oraz Gminy Strzelce 

Wielkie. 

 Emisja substancji szkodliwych i dwutlenku węgla na terenie Gminy Strzelce 

Wielkie. 

6. Metodologia opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej: 

 Struktura PGN. 

 Metodyka. 

 Informacje od przedsiębiorstw energetycznych. 

 Pozostałe źródła danych. 

7. Inwentaryzacja emisji CO2: 

 Podstawowe założenia. 

 Charakterystyka głównych sektorów odbiorców energii. 

 Obiekty użyteczności publicznej. 

 Obiekty mieszkalne. 

 Handel, usługi, przedsiębiorstwa. 

 Oświetlenie uliczne. 

 Transport. 

 Bazowa inwentaryzacja emisji CO2 - rok 2014. 

 Inwentaryzacja emisji CO2 – prognoza na rok 2030. 

 Założenia. 

 Zużycie energii oraz emisja CO2 w roku 2020 dla scenariusza BAU. 

 Inwentaryzacja emisji CO2 – podsumowanie. 

8. Plan gospodarki niskoemisyjnej: 

 Wizja i cele strategiczne. 

 Cele szczegółowe. 

 Obszary interwencji. 

 Lista przedsięwzięć. 

 Wskaźniki ekonomiczne przedsięwzięć. 

 Efekt energetyczny i ekologiczny. 

9. Realizacja planu: 

 Harmonogram działań. 

 Finansowanie przedsięwzięć. 

 Struktury organizacyjne. 

 System monitoringu i oceny – wytyczne. 

 Analiza ryzyka realizacji planu. 

10. Podsumowanie. 
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2.3. Powiązania z innymi dokumentami strategicznymi 

Projekt „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Strzelce Wielkie” został 

przygotowany w powiązaniu z innymi opracowaniami strategicznymi szczebla krajowego, 

wojewódzkiego oraz lokalnego. 

 

Dokumenty krajowe, międzynarodowe: 

 

Protokół z Kioto ustalony na forum Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych  

ds. Zmian Klimatu - prawnie wiążące porozumienie, w ramach którego kraje 

uprzemysłowione są zobligowane do redukcji ogólnej emisji gazów powodujących efekt 

cieplarniany.  

 

Pakiet klimatyczno-energetyczny, zawierający następujące cele dla UE: 

 zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 20% w 2020 r. w stosunku do 1990 r. 

przez każdy kraj członkowski, 

 zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych (OZE) do 20% w 2020 r., w tym 

osiągnięcie 10% udziału biopaliw, 

 zwiększenie efektywności energetycznej wykorzystania energii o 20% do roku 2020. 

 

Dyrektywa 2000/60/We Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 

2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki 

wodnej (Dz. U. UE L z dnia 22 grudnia 2000 r.), która kładzie nacisk na konieczność 

dalszego „integrowania ochrony i zrównoważonego gospodarowania wodą z innymi 

dziedzinami polityk wspólnotowych, takimi jak energetyka, transport, rolnictwo, rybołówstwo, 

polityka regionalna i turystyka”. 

 

Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku zawierająca długoterminową strategię 

rozwoju sektora energetycznego, prognozę zapotrzebowania na paliwa i energię oraz 

program działań. Dokument określa 6 podstawowych kierunków rozwoju polskiej energetyki 

- oprócz poprawy efektywności energetycznej, jest to m.in. wzrost bezpieczeństwa dostaw 

paliw i energii, które ma być oparte na zasobach własnych (szczególnie węgla kamiennego  

i brunatnego); co z kolei ma zapewnić uniezależnienie produkcji energii elektrycznej od 

importowanych surowców. Kontynuowane będą również działania związane ze 

zróżnicowaniem dostaw paliw do Polski oraz ze zróżnicowaniem technologii produkcji. 

Wspierany ma być także rozwój technologii pozwalających na pozyskiwanie paliw płynnych  

i gazowych z surowców krajowych. Polityka zakłada stworzenie stabilnych perspektyw dla 

inwestowania w infrastrukturę przesyłową i dystrybucyjną. Na operatorów sieciowych 

nałożony zostanie obowiązek opracowania planów rozwoju sieci, lokalizacji nowych mocy 

wytwórczych oraz kosztów ich przyłączenia. W taryfach zostaną wprowadzone zachęty do 

inwestowania w infrastrukturę przesyłową i dystrybucyjną. Program zakłada również 

ograniczenie wpływu energetyki na środowisko. 
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Koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju – Polska 2000 plus – 

raporty 1, 2, 3, 4 - podstawowy materiał studialny dotyczący polityki przestrzennej państwa, 

którego celem strategicznym jest efektywne wykorzystanie przestrzeni kraju i jej 

zróżnicowanych potencjałów rozwojowych do osiągnięcia: konkurencyjności, zwiększenia 

zatrudnienia i większej sprawności państwa oraz spójności społecznej, gospodarczej  

i przestrzennej w długim okresie. 

 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 – krajowy program 

wspierający gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska, przeciwdziałanie i adaptację do 

zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne. Środki unijne z programu 

przeznaczone zostaną również w ograniczonym stopniu na inwestycje w obszary ochrony 

zdrowia i dziedzictwa kulturowego. 

 

Polityka Ekologiczna Polski na lata 2007–2010 z perspektywą do roku 2016, której 

nadrzędnym, strategicznym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego kraju  

i tworzenie podstaw do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego. Istotne dla 

jakości powietrza w Polsce są następujące cele średniookresowe do 2016 r., określone w ww. 

dokumencie: 

 rozwijanie trwale zrównoważonej, wielofunkcyjnej gospodarki leśnej, 

 wzrost efektywności wykorzystania surowców, w tym zasobów wodnych  

w gospodarce, 

 zwiększenie efektywności energetycznej gospodarki, zaoszczędzenie 9% energii 

finalnej w ciągu 9 lat, do roku 2017, 

 wspieranie budowy nowych odnawialnych źródeł energii, tak by udział energii z OZE 

w zużyciu energii pierwotnej oraz w krajowym zużyciu energii elektrycznej brutto 

osiągnął w roku 2010 co najmniej 7,5% oraz utrzymanie tego udziału na poziomie nie 

niższym, w latach 2011-2017, przy przewidywanym wzroście konsumpcji energii 

elektrycznej w Polsce,  

 dalsze zwiększenie udziału biopaliw w odniesieniu do paliw używanych w transporcie, 

 spełnienie wymagań prawnych w zakresie jakości powietrza, 

 spełnienie standardów emisyjnych z instalacji, wymaganych przepisami prawa, 

 redukcja emisji z obiektów energetycznego spalania w kierunku pułapów emisyjnych 

określonych w Traktacie Akcesyjnym, 

 zwiększenie udziału odzysku, w tym w szczególności odzysku energii z odpadów, 

zgodnego z wymaganiami ochrony środowiska, 

 konsekwentne wdrażanie krajowych programów redukcji emisji, tak aby perspektywie 

długoterminowej osiągnąć redukcję emisji w odniesieniu do emisji w roku bazowym 

wynikającą z porozumień międzynarodowych. 

 

Krajowy plan działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych – przyjęty przez 

Radę Ministrów w dniu 7 grudnia 2010 r., określa krajowe cele w zakresie udziału energii ze 

źródeł odnawialnych zużyte w sektorze transportowym, sektorze energii elektrycznej, 

sektorze ogrzewania i chłodzenia w 2020 r., uwzględniając wpływ innych środków polityki 

efektywności energetycznej na końcowe zużycie energii oraz odpowiednie środki, które 

należy podjąć dla osiągnięcia krajowych celów ogólnych w zakresie udziału OZE  
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w wykorzystaniu energii finalnej. Dokument określa ponadto współpracę między organami 

władzy lokalnej, regionalnej i krajowej, szacowaną nadwyżkę energii ze źródeł odnawialnych, 

która mogłaby zostać przekazana innym państwom członkowskim, strategię ukierunkowaną 

na rozwój istniejących zasobów biomasy i zmobilizowanie nowych zasobów biomasy do 

różnych zastosowań. 

 

Strategia rozwoju energetyki odnawialnej (przyjęta przez Sejm 23 sierpnia 2001r.) 

zakłada wzrost udziału energii ze źródeł odnawialnych w bilansie paliwowo-energetycznym 

kraju do 7,5% w 2010 r. i do 14% w 2020 r., w strukturze zużycia nośników pierwotnych. 

Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE) ułatwi przede wszystkim osiągnięcie 

założonych w polityce ekologicznej celów w zakresie obniżenia emisji zanieczyszczeń 

odpowiedzialnych za zmiany klimatyczne. 

 

Polityka Klimatyczna Polski (przyjęta przez Radę Ministrów w listopadzie 2003 r.) zawiera 

strategię redukcji emisji gazów cieplarnianych w Polsce do roku 2020, określa m.in. cele  

i priorytety polityki klimatycznej Polski. 

 

Krajowy plan działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski, który 

zawiera opis planowanych środków poprawy efektywności energetycznej określających 

działania mające na celu poprawę efektywności energetycznej w poszczególnych sektorach 

gospodarki, niezbędnych dla realizacji krajowego celu w zakresie oszczędnego 

gospodarowania energią na 2016 r., a także środków służących osiągnięciu ogólnego celu  

w zakresie efektywności energetycznej rozumianego, jako uzyskanie 20 % oszczędności  

w zużyciu energii pierwotnej w Unii Europejskiej do 2020 r. 

 

Ustawa o efektywności energetycznej z dnia 15 kwietnia 2011 r., której celem jest 

stworzenie ram prawnych dla działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej oraz 

promocja innowacyjnych technologii zmniejszających szkodliwe oddziaływanie sektora 

energetycznego na środowisko. Głównym założeniem ustawy jest wprowadzenie systemu 

tzw. białych certyfikatów. Obowiązek uzyskania oszczędności nałożono na dwie grupy: 

przedsiębiorstwa energetyczne produkujące, sprzedające lub dystrybuujące energię, ciepło 

lub gaz oraz na jednostki samorządów terytorialnych.  
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Dokumenty wojewódzkie 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - 

jego zakres jest odpowiedzią na wyzwania rozwojowe, które zostały określone w głównych 

dokumentach strategicznych i uwzględnia te obszary interwencji, których realizacja 

przyniesie największe efekty. Będzie on realizowany poprzez następujące osie priorytetowe: 

 Oś priorytetowa I – Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy.  

 Oś priorytetowa II – Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka:  

W regionie wyzwaniami w zakresie innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki są: rozwój 

przedsiębiorczości i poprawa konkurencyjności wewnętrznej i zewnętrznej sektora MŚP, 

podniesienie innowacyjności firm należących do branż tradycyjnych oraz efektywne wsparcie 

MŚP przez instytucje otoczenia biznesu. 

 Oś priorytetowa III – Transport: 

Głównymi wyzwaniami w zakresie transportu są: wzmocnienie i rozwój powiązań drogowych 

układu regionalnego z krajowym i europejskim (z siecią TEN-T), poprawa jakości 

funkcjonowania transportu kolejowego, rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego oraz 

rozwój sektora usług logistycznych. 

 Oś priorytetowa IV – Gospodarka niskoemisyjna: 

Kluczowymi wyzwaniami województwa w zakresie gospodarki niskoemisyjnej są: efektywne 

wykorzystanie potencjału posiadanych zasobów i warunków do rozwoju energetyki 

niskoemisyjnej oraz wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii. 

 Oś priorytetowa V – Ochrona środowiska.  

 Oś priorytetowa VI – Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu.  

 Oś priorytetowa VII – Infrastruktura dla usług społecznych.  

 Oś priorytetowa VIII – Zatrudnienie.  

 Oś priorytetowa IX – Włączenie społeczne.  

 Oś priorytetowa X – Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie.  

 Oś priorytetowa XI – Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności. 

 

Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020 – przyjęta uchwałą 

Nr LI/865/2006 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 31 stycznia 2006 r.  

Misja: Podniesienie atrakcyjności województwa łódzkiego w strukturze regionalnej Polski  

i Europy, jako regionu sprzyjającego zamieszkaniu ludzi i gospodarce, przy dążeniu do 

budowy wewnętrznej spójności i zachowaniu różnorodności jego miejsc, poprzez: 

 Wzrost ogólnego poziomu cywilizacyjnego województwa, 

 Poprawę pozycji konkurencyjnej gospodarki województwa, 

 Stworzenie rzeczywistego regionu społeczno-ekonomicznego posiadającego własną 

podmiotowość kulturową i gospodarczą. 

Cel strategiczny: Zwiększanie dostępności gospodarczej regionu: 

 Budowa, modernizacja infrastruktury transportowej, komunikacyjnej i technicznej, 

 Rozwój transportu: drogowego, kolejowego, lotniczego, intermodalnego, miejskiego  

i zbiorowego, 

 Wzrost zastosowania technologii informatycznych w transporcie i komunikacji, 

 Dostosowanie infrastruktury technicznej i sieci energetycznej do zwiększonego 

zapotrzebowania ze strony gospodarki, 
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 Promowanie rozwoju środków transportu przyjaznych środowisku. 

Cel strategiczny: Poprawa warunków życia mieszkańców regionu poprzez poprawę jakości 

środowiska: 

 Ochrona i poprawa stanu środowiska oraz przeciwdziałanie zagrożeniom naturalnym  

i antropogenicznym, 

 Zrównoważony rozwój gospodarki zasobami naturalnymi, 

 Podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa. 

 

 

Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030 - 

głównym celem RSI jest analiza potencjału innowacyjnego województwa łódzkiego oraz 

wskazanie strategicznych kierunków rozwoju regionu, a tym samym wytyczenie ścieżki, która 

pozwoli osiągnąć, w założonym horyzoncie czasu, tj. do roku 2030, silną pozycję 

województwa łódzkiego w zakresie tworzenia innowacyjności i rozwoju przedsiębiorczości.  

W scenariuszach zapisano: „Nastąpi dywersyfikacja wykorzystywanych źródeł energii. Chcąc 

sprostać wyzwaniom związanym z redukcją emisji CO2 przedsiębiorstwa w branży zaczną 

wykorzystywać nowoczesne technologie i narzędzia pozwalające na ograniczenie emisji CO2. 

Zwiększy się udział innych niż węgiel źródeł energii”. 

 

Uchwała Nr LIII/945/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 

października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/690/13 Sejmiku 

Województwa Łódzkiego z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie programu 

ochrony powietrza dla strefy w województwie łódzkim w celu osiągnięcia 

poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego i poziomu docelowego 

benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10 oraz planu działań 

krótkoterminowych (nazwa strefy: strefa łódzka): 

a)  Przykładowe działania dla kierunku nr 1 – w zakresie ograniczania emisji 

powierzchniowej pochodzącej z sektora komunalno-bytowego: 

 Budowa lub rozbudowa centralnych systemów ciepłowniczych lub/i gazowych  

lub/i energetycznych, 

 Zmiana dotychczasowego sposobu zaopatrzenia w ciepło, polegająca na podłączeniu 

budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej lub wymianie przestarzałych konstrukcyjnie 

źródeł węglowych, 

 Stosowanie źródeł ciepła niskoemisyjnych lub bezemisyjnych źródeł energii 

odnawialnej, 

 Termomodernizacja budynków, 

 Instalowanie i stosowanie urządzeń do pomiarów zużycia energii cieplnej i zaworów 

termostatycznych grzejnikowych. 

b) Przykładowe działania dla kierunku nr 2 – w zakresie ograniczania emisji 

powierzchniowej pochodzącej z działalności gospodarczej: 

 Zmiana sposobu ogrzewania budynków na ogrzewanie z sieci ciepłowniczej lub 

wymiana przestarzałych konstrukcyjnie węglowych źródeł wytwarzania energii 

cieplnej i pary technologicznej na wysokosprawne źródła niskoemisyjne, 

 Termomodernizacja budynków, 
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 Wprowadzanie systemów efektywnego zarządzania energią, surowcami  

i środowiskiem, 

 Edukacja ekologiczna pracowników - kształtowanie i wdrażanie postaw 

proekologicznych. 

c) Przykładowe działania dla kierunku nr 3 – w zakresie ograniczania emisji liniowej 

(komunikacyjnej): 

 Opracowywanie i wdrażanie zintegrowanych systemów zarządzania transportem, 

ruchem, przepływem towarów i informacją, ułatwiających wykorzystanie 

infrastruktury i pojazdów, w tym transportu publicznego, 

 Rozwój systemu transportu publicznego, 

 Budowa obwodnic i dróg mających na celu odciążenie nadmiernego natężenia ruchu, 

 Tworzenie stref z ograniczeniem prędkości ruchu pojazdów 

 Budowa systemu tras rowerowych jako alternatywnego środka transportu, 

 Sukcesywna, planowa wymiana pojazdów wykorzystywanych w systemie transportu 

publicznego i służbach miejskich na niskoemisyjne. 

d) Przykładowe działania dla kierunku nr 4 – w zakresie ograniczania emisji punktowej 

pochodzącej z działalności gospodarczej: 

 Sukcesywne wprowadzanie technologii pozwalających na wytwarzanie energii 

elektrycznej i cieplnej w kogeneracji, 

 Wprowadzanie systemów efektywnego zarządzania energią, surowcami 

i środowiskiem,  

 Stosowanie instalacji i urządzeń o wysokiej sprawności i efektywności energetycznej, 

 Zwiększanie udziału energii ze źródeł odnawialnych w bilansie energii finalnej, 

 Stosowanie energooszczędnych technologii, 

 Termomodernizacja obiektów przemysłowych. 

e) Przykładowe działania dla kierunku nr 7 – w zakresie edukacji ekologicznej i reklamy: 

 Kształtowanie właściwych zachowań społecznych poprzez propagowanie metod 

oszczędzania energii cieplnej, elektrycznej i paliw oraz uświadamianie o szkodliwości 

spalania paliw niskiej jakości, 

 Uświadamianie społeczeństwa o korzyściach płynących z użytkowania 

scentralizowanej sieci cieplnej, termomodernizacji i innych działań związanych 

z ograniczeniem emisji niskiej, 

 Promocja nowoczesnych, niskoemisyjnych kotłów o wysokim wskaźniku efektywności 

energetycznej oraz źródeł energii odnawialnej, 

 Propagowanie budownictwa pasywnego i energooszczędnego. 
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Dokumenty lokalne 

 

 „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Strzelce Wielkie” 

 

 „Plan Rozwoju Lokalnego” 

 

 „Program ochrony środowiska w gminie” 

 

 „Program usuwania azbestu z terenu gminy Strzelce Wielkie.” 
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3. STAN ŚRODOWISKA  
 

Ocena istniejącego stanu środowiska na terenie gminy dokonana została w oparciu  

o informacje zawarte w dokumencie „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Strzelce 

Wielkie” oraz innych dokumentach, takich jak:  

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Strzelce Wielkie” 

  „Plan Rozwoju Lokalnego”,  

 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

  „Program Ochrony Powietrza dla strefy w województwie łódzkim w celu 

osiągnięcia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego i poziomu docelowego 

benzo(a)piernu zawartego w pyle zawieszonym PM10 oraz plan działań 

krótkoterminowych” 

 „Program Ochrony Środowiska dla województwa łódzkiego 2012 do roku 2015  

w perspektywie do 2019”, 

 oraz mapy z portalu http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy. 

 

3.1. Położenie geograficzne 

 

Gmina Strzelce Wielkie  położona jest w południowej części województwa łódzkiego 

w powiecie pajęczańskim. Gmina graniczy z pięcioma gminami. Są to: 

 gmina miejsko-wiejska Pajęczno, 

 gmina wiejska Sulmierzyce, 

 gmina miejsko-wiejska Pajęczno, 

 gmina wiejska Nowa Brzeźnica, 

 gmina wiejska Lgota Wielka, 

 gmina wiejska Ładzice. 

 

Gmina Strzelce Wielkie składa się z 14 sołectw: 

 Antonina, 

 Dębowiec Mały, 

 Dębowiec Wielki,  

 Górki, 

 Marzęcice, 

 Pomiary, 

 Skąpa, 
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 Strzelce Wielkie, 

 Wiewiec, 

 Wistka, 

 Wola Jankowska, 

 Wola Wiewiecka, 

 Zamoście – Kolonia, 

 Zamoście. 

 

Gmina Strzelce Wielkie jest najmniejszą gminą powiatu pajęczańskiego. Powierzchnia 

gminy wynosi 7 800 ha, natomiast liczba mieszkańców 4 700 (GUS, 2014 r.). 

 

 
źrodło: www.gminy.pl 

Rysunek 1. Położenie gminy Strzelce Wielkie na tle powiatu pajęczańskiego  

 

Gmina Strzelce Wielkie posiada umiarkowanie rozwiniętą sieć dróg. Przez teren gminy 

przebiega droga wojewódzka nr 483 relacji Łask – Częstochowa oraz odcinki dróg 

powiatowych: Pajęczno - Radomsko, Strzelce Wielkie – Janki, Strzelce Wielkie – Sulmierzyce, 

Wistka – Ładzin. Ponadto w okolicach gminy znajdują się drogi krajowe nr 1, 42, 74 oraz 91. 
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Rysunek 2. Mapa Gminy Strzelce Wielkie 

źródło: www.google.pl 

 

3.2. Klimat  

Klimat Gminy Strzelce Wielkie odznacza się podobnymi cechami, jak klimat środkowej Polski, 

kształtujący się pod wpływami Atlantyku. Średnia roczna temperatura powietrza wynosi 7 °C. 

Najcieplejszym miesiącem jest lipiec, najzimniejszym - luty. Duży wpływ na warunki 

termiczne wywiera również zachmurzenie. Największe średnie miesięczne zachmurzenie 

występuje najczęściej w listopadzie i grudniu, a najmniejsze we wrześniu. Średnia roczna 

suma opadów wynosi ok. 400 – 500 mm. Opady są nierównomiernie rozłożone  

w poszczególnych miesiącach – największe natężenie opadów można zaobserwować jesienią 

i zimą, nieco mniejsze wiosną i latem. Rozkład kierunków wiatrów rozpatrywanego rejonu 

wskazuje na zdecydowaną przewagę wiatrów z kierunków: zachodniego, południowo-

zachodniego i wschodniego. Najmniejszy jest udział wiatrów z kierunków północnego  

i północno-wschodniego. Średnie roczne prędkości wiatru mieszczą się w zakresie wartości 

charakterystycznych dla tego obszaru i wynoszą 3-4 m/s. 

Okres wegetacyjny jest wystarczający dla rozwoju większości roślin uprawnych i trwa  

ok. 210 - 220 dni.  

 

3.3. Powierzchnia, krajobraz, budowa geologiczna  

Gmina Strzelce Wielkie położona jest na granicy dwóch dużych jednostek 

regionalnych Monokliny Przedsudeckiej i Niecki Łódzkiej. Zajmuje północno-wschodni 

skrawek Monokliny Przedsudeckiej i południowo-wschodni Niecki Łódzkiej. W związku 

z położeniem gminy na granicy dwóch jednostek regionalnych pod nadkładem czwartorzędu 

w części zachodniej obszaru występują utwory jurajskie, natomiast w części wschodniej 

http://www.google.pl/
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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 gminie wynosi 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 gminy wynoszą ca 20 m. 

 
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 lodowcowej odkryto  

w 12 punktach, występują na terenie całej gminy i są to piaski różnoziarniste, pylaste, 

 w których zawartość frakcji żwirowej waha się od 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 mniejszej  

od 2,5 mm wynosi 100%, a pyłów mineralnych - 2%. Utwory piaszczysto-żwirowe akumulacji 

lodowcowej występują na obszarze gminy w formie gniazd wśród piasków moreny czołowej. 

Zarejestrowano jedno odsłonięcie w Woli Wiewieckiej. Zawartość ziaren o średnicy mniejszej 

od 2,5 mm wynosi 46 %, a pyłów mineralnych 3%. Surowce ilaste w formie gliny zwałowej 

zarejestrowano w jednym odsłonięciu w Zamościu Kolonii. Reasumując gmina Strzelce 

Wielkie jest dość uboga pod względem ilości wystąpień kruszywa mineralnego, których 

łącznie zarejestrowano 14. Łączne zasoby tych surowców okruchowych w roku badań 

wynosiły 5139 m2. Surowce te w latach minionych były w różnym stopniu eksploatowane na 

potrzeby budownictwa, obecnie ich wydobycia nie 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 udokumentowanych zasobów 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 geologicznymi poszukiwania, 

rozpoznawania i wydobywania ropy naftowej i gazu ziemnego. 
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3.4. Gleby 

W świetle podziału fizjograficznego gmina Strzelce Wielkie położona jest na Wyżynie 

Bełchatowskiej, 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 

wytworzone z 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, 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 większych kompleksach 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, Woli Wiewieckiej, 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-mineralne klasy V i VI i występuje w obniżeniach terenu oraz dolin 

rzecznych. 

 

3.5. Wody  

Wody podziemne 

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 poziom wodonośny 

Do utworów wodonośnych tego poziomu należą piaski drobne, średnio i gruboziarniste, żwiry 

oraz niekiedy rumosze i otaczaki. Warstwy wodonośne 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 przepuszczalnych glin i mułków. Warstwy wodonośne 

czwartorzędowe są o znacznej przepuszczalności. 
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2) trzeciorzędowy poziom wodonośny 

Na obszarze gminy występuje 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 studziennych S3 i S4. 

3) górnokredowy i górnojurajski poziom wodonośny 

Strop utworów górnokredowych występujących 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 podziemnych jest 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 krzemionkowych astartu na głębokości 37–44 m, wydajność tego piętra 

wynosi kilkadziesiąt m3/h. 

 

Wody powierzchniowe 

Obszar gminy Strzelce Wielkie jest stosunkowo ubogi w powierzchniowe wody 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 dopływ Warty; 

2) rzeka Pichna — przez Dębowiec Mały 1,2 km; Zamoście 2,7 km, która w Strzelcach 

Wielkich łączy się z rzeką Pisią. 

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

dopływ rzeki Pisi. 

Poziomy wód są niskie, w okresach letnich wody Pichny i cieku A 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 Wędkarskiego Oddział w Częstochowie. Wiele 

stawów obecnie jest wyschniętych, zarastających, bez wody, w tym 1,61 ha w Woli 

Wiewieckiej. 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 gruntowych będzie się dalej obniżał. Ochrona 

istniejących obecnie zasobów tych wód wymaga, aby ich czystości nie pogarszać, chronić 

przed wylewaniem nieczystości i spływem zanieczyszczeń z wodami. 
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3.6. Powietrze 

Emisja zanieczyszczeń składa się głównie z dwóch grup: zanieczyszczenia lotne stałe 

(pyłowe) i zanieczyszczenia gazowe (organiczne i nieorganiczne). Do zanieczyszczeń 

pyłowych należą np. popiół lotny, sadza, związki ołowiu, miedzi, chromu, kadmu i innych 

metali ciężkich. Zanieczyszczenia gazowe są to tlenki węgla (CO i CO2), siarki (SO2) i azotu 

(NOx), amoniak (NH3) fluor, węglowodory (łańcuchowe i aromatyczne) oraz fenole.  

Do zanieczyszczeń energetycznych należą: dwutlenek węgla – CO2, tlenek węgla - CO, 

dwutlenek siarki – SO2, tlenki azotu - NOX, pyły oraz benzo(α)piren. W trakcie prowadzenia 

różnego rodzaju procesów technologicznych dodatkowo, poza wyżej wymienionymi, do 

atmosfery emitowane mogą być zanieczyszczenia w postaci różnego rodzaju związków 

organicznych, a wśród nich silnie toksyczne węglowodory aromatyczne. 

Natomiast głównymi związkami wpływającymi na powstawanie efektu cieplarnianego 

są dwutlenek węgla odpowiadający w około 55% za efekt cieplarniany oraz metan CH4  

– w 20%. Dwutlenek siarki i tlenki azotu niezależnie od szkodliwości związanej  

z bezpośrednim oddziaływaniem na organizmy żywe są równocześnie źródłem kwaśnych 

deszczy. 

Zanieczyszczeniami widocznymi, uciążliwymi i odczuwalnymi bezpośrednio są pyły  

w szerokim spektrum frakcji. 

Najbardziej toksycznymi związkami są węglowodory aromatyczne (WWA) posiadające 

właściwości kancerogenne. Najsilniejsze działanie rakotwórcze wykazują WWA mające więcej 

niż trzy pierścienie benzenowe w cząsteczce. Najbardziej znany wśród nich jest 

benzo(α)piren, którego emisja związana jest również z procesem spalania węgla zwłaszcza  

w niskosprawnych paleniskach indywidualnych. 

Żadne ze wspomnianych zanieczyszczeń nie występuje pojedynczo, niejednokrotnie 

ulegają one w powietrzu dalszym przemianom. W oddziaływaniu na organizmy żywe 

obserwuje się występowanie zjawiska synergizmu, tj. działania skojarzonego, wywołującego 

efekt większy niż ten, który powinien wynikać z sumy efektów poszczególnych składników. 

O wystąpieniu zanieczyszczeń powietrza decyduje ich emisja do atmosfery, natomiast 

o poziomie w znacznym stopniu występujące warunki meteorologiczne. Przy stałej emisji – 

zmiany stężeń zanieczyszczeń są głównie efektem przemieszczania, transformacji i usuwania 

zanieczyszczeń z atmosfery.  

Stężenie zanieczyszczeń zależy również od pory roku: 

 sezon zimowy, charakteryzuje się zwiększonym zanieczyszczeniem atmosfery, głównie 

przez niskie źródła emisji, 

 sezon letni, charakteryzuje się zwiększonym zanieczyszczeniem atmosfery przez 

skażenia wtórne powstałe w reakcjach fotochemicznych. 

Czynniki meteorologiczne wpływające na stan zanieczyszczenia atmosfery w zależności od 

pory roku przedstawiono w poniższej tabeli. 
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Tabela 1. Czynniki meteorologiczne wpływające na stan zanieczyszczenia atmosfery 

Zmiany stężeń 

zanieczyszczenia 

Główne zanieczyszczenia 

Zimą: SO2, pył zawieszony, CO Latem: O3 

Wzrost stężenia 

zanieczyszczeń 

Sytuacja wyżowa: 

wysokie ciśnienie 

spadek temperatury poniżej 0oC 
spadek prędkości wiatru poniżej  

2 m/s 
brak opadów 

inwersja termiczna 
mgła 

Sytuacja wyżowa: 

wysokie ciśnienie 

wzrost temperatury powyżej 25oC 
spadek prędkości wiatru poniżej  

2 m/s 
brak opadów 

promieniowanie bezpośrednie 
powyżej 500 W/m2 

Spadek stężenia 

zanieczyszczeń 

Sytuacja niżowa: 

niskie ciśnienie 

wzrost temperatury powyżej 0oC 
wzrost prędkości wiatru powyżej  

5 m/s 
opady 

Sytuacja niżowa: 

niskie ciśnienie 

spadek temperatury 
wzrost prędkości wiatru powyżej  

5 m/s 
opady 

źródło: analizy własne FEWE 

 

Ocenę stanu atmosfery na terenie województwa i gminy przeprowadzono w oparciu  

o dane z „Rocznej oceny jakości powietrza w województwie łódzkim w 2014 roku” oraz 

„Programu ochrony powietrza dla strefy łódzkiej”.  

Na terenie województwa łódzkiego zostały wydzielone 2 strefy zgodnie  

z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 sierpnia 2012 w sprawie stref, w których 

dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz. U. z 2012r., poz. 914). Strefy te zostały 

wymienione poniżej i przedstawione na rysunku 2: 

• aglomeracja łódzka, 

• strefa łódzka. 

 

Wg powyższego podziału gmina Strzelce Wielkie przynależy do strefy łódzkiej. 
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źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie łódzkim w 2014 r. 

Rysunek 3. Podział stref w województwie łódzkim 

 

Dla wszystkich substancji podlegających ocenie, poszczególne strefy województwa 

łódzkiego zaliczono do jednej z poniższych klas: 

 klasa A: jeżeli stężenia zanieczyszczenia na jej terenie nie przekraczały odpowiednio 

poziomów dopuszczalnych, poziomów docelowych, poziomów celów 

długoterminowych, 

 klasa C: jeżeli stężenia zanieczyszczenia na jej terenie przekraczały poziomy 

dopuszczalne lub docelowe powiększone o margines tolerancji, w przypadku gdy ten 

margines jest określony, 

 klasa D1: jeżeli stężenia ozonu w powietrzu na jej terenie nie przekraczały poziomu 

celu długoterminowego, 

 klasa D2: jeżeli stężenia ozonu na jej terenie przekraczały poziom celu 

długoterminowego. 

 

Na terenie strefy łódzkiej, w której znajduje się gmina Strzelce Wielkie, klasę C 

określono dla następujących substancji: 

• pył zawieszony PM10, 

• pył zawieszony PM2.5, 

• benzoalfapiren – B(a)P. 
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Na poniższych rysunkach przedstawiono emisję podstawowych zanieczyszczeń ze źródeł 

punktowych na terenie województwa łódzkiego. 

 

 

źródło: ”Roczna ocena jakości powietrza w województwie łódzkim w 2014 r.” 

Rysunek 4. Obszary przekroczeń średnich stężeń rocznych wartości poziomu docelowego 

stężenia benzo(a)pirenu w pyle PM10 w południowej części strefy łódzkiej 

 

 

źródło: ”Roczna ocena jakości powietrza w województwie łódzkim w 2014 r.” 

Rysunek 5. Obszary przekroczeń średniej rocznej wartości poziomu dopuszczalnego 

stężenia pyłu PM10 w południowej części strefy łódzkiej 
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źródło: ”Roczna ocena jakości powietrza w województwie łódzkim w 2014 r.” 

Rysunek 6. 3 Obszary przekroczeń średniej rocznej wartości poziomu dopuszczalnego 

powiększonego o margines tolerancji stężenia pyłu PM2,5 w południowej części strefy 

łódzkiej 

 

Zgodnie z Uchwała Sejmiku Województwa Łódzkiego nr XXXV/690/13 z dnia  

26 kwietnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Powietrza dla strefy łódzkiej” 

z późniejszymi zmianami (a w szczególności zgodnie z uchwałą Uchwała Sejmiku 

Województwa Łódzkiego nr LIII/945/14 z dnia 28 października 2015 r roku w sprawie zmiany 

uchwały nr XXXV/690/13 z dnia 26 kwietnia 2013 r) teren gminy Strzelce Wielkie został 

objęty programem ochrony powietrza. 

 

Jedną z przyczyn zaistniałych przekroczeń stężeń zanieczyszczeń powietrza jest 

emisja zanieczyszczeń ze źródeł ciepła budynków mieszkalnych, jednorodzinnych, co 

znajduje potwierdzenie na rysunku 6. Większość gospodarstw domowych na terenie gminy 

korzysta z indywidualnych kotłowni na paliwo stałe, co jest główną przyczyną wysokich 

stężeń zanieczyszczeń powietrza w okresie sezonu grzewczego i składa się na problem niskiej 

emisji. Emisja z tych źródeł jest szczególnie uciążliwa ze względu na niskie kominy i małe 

rozproszenie zanieczyszczeń. W nieefektywnych urządzeniach grzewczych spala się niskiej 

jakości węgiel, a często także różnego rodzaju materiały odpadowe i odpady komunalne.  

W indywidualnym ogrzewnictwie funkcjonują urządzenia o przestarzałej konstrukcji jak kotły 

komorowe tradycyjne, bez regulacji i kontroli ilości podawanego paliwa do paleniska oraz bez 

regulacji i kontroli powietrza wprowadzanego do procesu spalania, o średniorocznej 

sprawności do 65%. Przeważająca część infrastruktury mieszkaniowej pochodzi z przed roku 
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1990, charakteryzuje się wiec większą energochłonnością, co wiąże się z większym zużyciem 

paliw i większą emisją. 

 

Udział punktowych, rozproszonych i liniowych źródeł w całkowitej emisji 

poszczególnych substancji do atmosfery przedstawia poniższy rysunek.  

 

 

   

  

 

źródło: analizy własne FEWE 

Rysunek 7. Udział rodzajów źródeł emisji w całkowitej emisji poszczególnych 

zanieczyszczeń do atmosfery w Gminie Strzelce Wielkie w 2014 roku 

 

Tak duży udział emisji ze źródeł rozproszonych emitujących zanieczyszczenia  

w wyniku bezpośredniego spalania paliw na cele grzewcze i socjalno-bytowe  

w mieszkalnictwie oraz w sektorze handlowo-usługowym nie powinien być wielkim 

zaskoczeniem. Rodzaj i ilość stosowanych paliw, stan techniczny instalacji grzewczych oraz, 

co zrozumiałe, brak układów oczyszczania spalin, składają się w sumie na wspomniany efekt. 

Należy także pamiętać, że decydujący wpływ na wielkość emisji zastępczej ma ilość 

emitowanego do atmosfery benzo(α)pirenu, którego wskaźnik toksyczności jest kilka tysięcy 
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razy większy od tego samego wskaźnika dla dwutlenku siarki. Wynika stąd, że wszelkie 

działania zmierzające do poprawy jakości powietrza w Gminie Strzelce Wielkie powinny  

w pierwszej kolejności dotyczyć kontynuacji programów związanych z ograniczeniem niskiej 

emisji.  

Ograniczenie emisji ze źródeł powierzchniowych może być osiągnięte dzięki 

zmniejszeniu zapotrzebowania na ciepło poprzez termomodernizację, wymianę 

dotychczasowych kotłów węglowych o niskiej sprawności na kotły retortowe lub wymianę 

dotychczasowych kotłów węglowych na kotły gazowe oraz ogrzewanie elektryczne. 

 

 

3.7. Przyroda 

 

Gmina Strzelce Wielkie nie wyróżnia się specyficznymi cechami flory stycznymi. Najbardziej 

naturalną formacją roślinną są lasy, które zajmują powierzchnię 741 ha w tym 171 ha 

należące do osób prywatnych, 600 ha stanowią lasy państwowe, które nadzorowane są przez 

Nadleśnictwo Radomsko. 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. 
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3.8. Formy ochrony przyrody 

Spośród form ochrony przyrody wymienionych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 

ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627) na terenie Gminy Strzelce Wielkie występują: 

 użytek ekologiczny 

 pomnik przyrody. 

 

Pomniki przyrody 
 

To pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej 

wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz 

odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, 

okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, 

wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie. Na terenach niezabudowanych, 

jeżeli nie stanowi to zagrożenia dla ludzi lub mienia, drzewa stanowiące pomniki przyrody 

podlegają ochronie aż do ich samoistnego, całkowitego rozpadu (www.gdos.gov.pl). 

 

Na terenie gminy Strzelce Wielkie znajduje się 1 pomnik przyrody. Jest to skupisko 2 wiązów 

szypułkowych, ustanowionych Rozporządzeniem Nr 4/96 Wojewody Piotrowskiego z dnia 4 

listopada 1996 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody. 

 

Użytki ekologiczne 
 

Są to zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania 

różnorodności biologicznej - naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, 

kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, 

starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska 

rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz miejsca 

rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania(www.gdos.gov.pl). 

Na terenie Gminy Strzelce Wielkie występuje jedynie użytek ekologiczny – Wolskie Bagno, 
utworzony w 1996 roku obejmujący bagno powierzchni 0,79 ha, położony w sołectwie 
Wiewiec. 

 

3.9. Zabytki 

 

Na terenie Gminy Strzelce Wielkie występują obiekty zabytkowe 

 Cmentarz ewangelicki nieczynny 2 poł. XIX w. Janów k/ Zamościa 

 Cmentarz rzymsko-katolicki 1938 r. Strzelce Wielkie 

 Cmentarz rzymsko-katolicki rodowy XIX/XX w. Strzelce Wielkie  

 Cmentarz rzymsko-katolicki 1861 r. Wiewiec 

 Cmentarz rzymsko-katolicki przykościelny  XIII w. Wiewiec 

http://www.gdos.gov.pl/
http://www.gdos.gov.pl/
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3.10.  Potencjalne zmiany środowiska w przypadku odstąpienia 

od realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy 

Strzelce”  

 
Zaopatrzenie w energię jest podstawowym czynnikiem niezbędnym dla egzystencji 

ludności, jednak użytkowanie energii wywiera największy szkodliwy wpływ na środowisko 

spośród wszystkich rodzajów aktywności człowieka na Ziemi. Jest to wynikiem zarówno 

ogromnej ilości użytkowanej energii, jak i istoty przemian energetycznych, którym energia 

musi być poddawana w celu dostosowania do potrzeb odbiorców. 

 

Opracowanie „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Strzelce Wielkie” wyznacza 

cele szczegółowe w zakresie poprawy efektywności energetycznej oraz jakości powietrza na 

terenie miasta, poprzez realizację następujących działań: 

 

1. Przygotowanie lub aktualizacja dokumentów strategicznych związanych z ochroną 

środowiska i energetyką. 

2. Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej. 

3. Poprawa efektywności energetycznej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 

w budynkach użyteczności publicznej - pozostałe budynki. 

4. Monitoring zużycia paliw i nośników energii w budynkach użyteczności publicznej, 

system zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej. 

5. Wdrażanie systemu zielonych zamówień/zakupów publicznych. 

6. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy. 

7. Organizacja kampanii społecznej związanej z ograniczeniem emisji, efektywnością 

energetyczną oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. 

8. Termomodernizacja budynków mieszkalnych. 

9. Program wymiany źródeł ciepła oraz instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych. 

10. Budowa sieci gazowniczej na terenie gminy wraz z podłączeniem nowych odbiorców. 

11. Działania edukacyjne dla przedsiębiorstw/akcje dla przedsiębiorców dotyczące 

zagadnień związanych z ograniczeniem zużycia energii/ograniczaniem emisji. 

12. Poprawa efektywności energetycznej, wykorzystanie OZE oraz wysokosprawnej 

kogeneracji w grupie handel, usługi, przedsiębiorstwa. 

13. Wsparcie mobilności rowerowej. 

14. Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii społecznych związanych z efektywnym i 

ekologicznym transportem. 

15. Modernizacja oraz utrzymanie infrastruktury drogowej na terenie gminy. 

16. Uwzględnianie w planach zagospodarowania przestrzennego zapisów mogących 

wpływać na ograniczenie emisji zanieczyszczeń. 

 

Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych jest przedmiotem porozumień 

międzynarodowych. Ramowa Konwencja Klimatyczna UNFCCC, ratyfikowana przez 192 

państwa, stanowi podstawę prac nad światową redukcją emisji gazów cieplarnianych. 

Pierwsze szczegółowe uzgodnienia są wynikiem trzeciej konferencji stron (COP3) w 1997 r.  

w Kioto. Na mocy postanowień Protokołu z Kioto kraje, które zdecydowały się na jego 
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ratyfikację, zobowiązują się do redukcji emisji gazów cieplarnianych średnio o 5,2% do 

2012r. Ograniczenie wzrostu temperatury o 2-3oC wymaga jednak stabilizacji stężenia gazów 

cieplarnianych w atmosferze (w przeliczeniu na CO2) na poziomie 450–550 ppm. Oznacza to 

potrzebę znacznie większego ograniczenia emisji. Od 2020 r. globalna emisja powinna 

spadać w tempie 1-5% rocznie, tak aby w 2050 r. osiągnąć poziom o 25-70% niższy niż 

obecnie. Ponieważ sektor energetyczny odpowiada za największą ilość emitowanych przez 

człowieka do atmosfery gazów cieplarnianych (GHG) w tym obszarze musimy intensywnie 

ograniczać emisję CO2. Takie ograniczenie można osiągnąć poprzez: poprawę efektywności 

energetycznej, zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii oraz czystych technologii 

energetycznych w bilansie energetycznym i ograniczenie bezpośredniej emisji z sektorów 

przemysłu emitujących najwięcej CO2 (w tym energetyki). Rozwiązania w zakresie poprawy 

efektywności energetycznej, czyli ograniczenia zapotrzebowania na energię są często 

najtańszym sposobem osiągnięcia tego celu. 

W ostatnich latach zauważalna jest też realizowana globalnie polityka w zakresie 

ochrony jakości powietrza atmosferycznego. Szczególna uwaga i dbałość o stan powietrza 

Unii Europejskiej wyrażona jest w Dyrektywie 2008/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 

z 21 maja 2008 r. (dyrektywa CAFE). Dokument ten zawiera regulacje dotyczące głównie 

drobnego pyłu zawieszonego PM2,5, ale konsoliduje również inne dyrektywy i przepisy 

odnoszące się do obecności w powietrzu, takich substancji jak: benzen, dwutlenek azotu, 

tlenki azotu, dwutlenek siarki, ołów, pył zawieszony PM10, tlenek węgla oraz ozon. 

Jakość powietrza w dużej mierze wpływa na stan zdrowia mieszkańców 

zanieczyszczonych terenów. Należy podejmować więc starania, co do minimalizowania 

wpływu działalności człowieka na środowisko. Odstąpienie od realizacji Programu wpłynie na 

zdrowie obywateli, szczególnie tam, gdzie gęstość zaludnienia jest duża i kumulują się 

zanieczyszczenia ze wszystkich źródeł, takich jak: transport, gospodarka komunalna, 

przemysł. Skutki zanieczyszczenia nie są łatwe do oszacowania, jednak wiele prac 

naukowych powstałych w tej tematyce, wskazuje na wzrost częstości zachorowań  

(m.in. na choroby układu oddechowego, astmę, alergie, zawały serca) i przedwczesne zgony. 

Zwracana jest również uwaga wpływu zanieczyszczeń na podwyższone koszty leczenia oraz 

koszty społeczne (np. niezdolność do pracy).  

Niedotrzymanie norm jakości powietrza może także spowodować nałożenie kar 

finansowych za przekroczenie określonych w pozwoleniach ilości lub rodzaju gazów lub 

pyłów wprowadzanych do powietrza. Nie zwalnia to jednak z obowiązku podjęcia działań 

naprawczych.  

W przypadku braku realizacji wytyczonych celów potencjalne zmiany stanu 

środowiska będą przede wszystkim związane z utrzymaniem obecnego lub pogorszeniem 

stanu powietrza atmosferycznego na terenie miasta, gdyż brak działań w grupie budynków 

mieszkalnych wielorodzinnych oraz bardzo niski stopień termomodernizacji przyczyniają się 

do powstawania, głównie w sezonie grzewczym, uciążliwej dla mieszkańców emisji 

zanieczyszczeń rozprzestrzeniającej się w najbliższej okolicy. Podobna sytuacja występuje  

w grupie budynków mieszkalnictwa indywidualnego, która to jest najbardziej odpowiedzialna 

za powstawanie emisji zanieczyszczeń ze źródeł tzw. emisji niskiej. 
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Podsumowując, w przypadku odstąpienia od realizacji projektowanego dokumentu 

mogą wystąpić negatywne zmiany, takie jak: 

 Brak zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, a nawet jej zwiększenie w przypadku 

braku jakichkolwiek działań w tym zakresie, będzie skutkować nasileniem wpływu 

człowieka na zmiany klimatyczne; 

 Brak działań zmierzających do zmniejszenia/racjonalizacji zużycia energii będzie 

skutkować jej nadmiernym zużyciem, a tym samym presją na środowisko – większe 

wydobycie kopalin, większa emisja zanieczyszczeń (do powietrza, gleby i wód), 

większa emisja gazów cieplarnianych; 

 Brak działań zmierzających do transportu zrównoważonego, jak najmniej szkodliwego 

dla środowiska, będzie oznaczać zwiększoną emisję zanieczyszczeń, hałas i wibracje 

wynikające ze złego stanu nawierzchni dróg, spadek dynamiki i zakresu prac 

procesów związanych z modernizacją istniejącej infrastruktury drogowej; 

 Brak promocji i rozwoju transportu alternatywnego transportu – ścieżki rowerowe, 

komunikacja miejska, sprawi, że społeczeństwo nadal będzie korzystać  

z samochodów, a tym samym zwiększone będzie zużycie paliw oraz zwiększy się 

emisja zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych z transporty drogowego;  

 Brak technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii sprawi, że nadal będą 

eksploatowane złoża paliw kopalnych celem zaspokojenia potrzeb energetycznych; 

 Brak przeprowadzenia działań edukacyjnych sprawi, że nie zwiększy się świadomość 

społeczeństwa, co spowoduje brak zmiany zachowań prowadzących do zmniejszenia 

emisji, zwiększenia efektywności energetycznej, zwiększenia wykorzystania 

odnawialnych źródeł energii. 

 

Wprawdzie niezależnie od realizacji dokumentu poddanego niniejszej ocenie, regulacje 

prawne w zakresie standardów jakości środowiska oraz prowadzony monitoring środowiska 

przyczyniać się będą do sukcesywnej poprawy jakości powietrza oraz zmniejszania emisji 

cieplarnianych. Niemniej jednak, działania przewidziane do realizacji w ramach „Planu 

gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Strzelce Wielkie” powinny wspomóc ten proces  

i w znacznym stopniu przyspieszyć zmniejszenie antropopresji na środowisko. Brak realizacji 

niniejszego dokumentu spowolni te procesy.   
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4. PRZEWIDYWANE ODDZIAŁYWANIE NA 

ŚRODOWISKO W WYNIKU REALIZACJI 

ZAPISÓW „PLANU GOSPODARKI 

NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY STRZELCE 

WIELKIE” 

4.1. Stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym 

znaczącym oddziaływaniem na środowisko 

Z punktu widzenia ocenianego dokumentu do najważniejszych problemów 

wymagających rozwiązania należy zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz 

ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza w celu dotrzymania norm jakości powietrza  

w strefach, w których zostały one przekroczone.  

Po analizie celów i zadań ujętych w „Planie gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy 

Strzelce Wielkie”, zidentyfikowano rodzaje działań mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko i przedstawiono je w tabeli 2 oraz 3. Wszystkie planowane przedsięwzięcia 

charakteryzują się ograniczonym terytorialnie oddziaływaniem na środowisko. Zasięg 

oddziaływania inwestycji to oddziaływanie krótkoterminowe związane z budową lub 

modernizacją danej infrastruktury. Finalne oddziaływanie będzie skutkowało poprawą stanu 

środowiska. 

 

Dokonując analizy istniejącego stanu środowiska na obszarach objętych 

przewidywanym znaczącym oddziaływaniem, zwrócono szczególną uwagę na obszary 

podlegające ochronie prawnej na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody. Na terenie gminy są to: pomnik przyrody oraz użytek ekologiczny. 

 

Takie położenie miasta, czyli na obszarach cennych przyrodniczo, objętych ochroną 

na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody może wiązać się  

z potencjalnymi problemami, zagrożeniami, utrudniającymi lub uniemożliwiającymi realizację 

zapisów zawartych w Planie. Szczególnie parki narodowe, rezerwaty i obszary natura 2000 

mają rygorystyczne wymogi, co do inwestycji na ich terenie lub w najbliższym sąsiedztwie. 

Odstępstwo możliwe jest jedynie dla inwestycji liniowych celu publicznego, z zastrzeżeniem, 

że realizacja inwestycji może mieć miejsce tylko w przypadku braku rozwiązań 

alternatywnych. 

 

Z uwagi na fakt, iż oceniany dokument ma charakter dokumentu strategicznego  

i określa cele i kierunki działań, w związku z tym na etapie sporządzania niniejszej Prognozy 

nie ma możliwości dokonania analizy i oceny stanu środowiska na obszarach objętych 

przewidywanym znaczącym oddziaływaniem, gdyż brakuje szczegółowych danych 

pozwalających określić zasięg potencjalnych oddziaływań. Stan środowiska na obszarach 

objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem będzie możliwy do 
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określenia, na etapie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 

konkretnych projektów inwestycyjnych, na podstawie której wydawane będą decyzje  

o środowiskowych uwarunkowaniach.  

 

Stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem na 

środowisko został opisany w Rozdziale 3 niniejszego dokumentu.  

 

4.2. Przewidywane znaczące oddziaływania na środowisko,  

w tym na obszary Natura 2000 

„Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Strzelce Wielkie” nie jest dokumentem, 

który szczegółowo określa zakres obszarów inwestycji, na których przewiduje się określone 

oddziaływania. Zasięgiem działań objęto administracyjny teren gminy Strzelce Wielkie. Stan 

środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem na 

środowisko został opisany w Rozdziale 3 niniejszego dokumentu. 

 

Zidentyfikowane oddziaływania na środowisko w odniesieniu do poszczególnych 

aspektów środowiskowych przedstawiono w poniższej tabeli.  
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Tabela 2. Zidentyfikowane znaczące oddziaływania na środowisko 

Legenda     

PB wpływ pozytywny bezpośredni (+) 

PP wpływ pozytywny pośredni (+/-) 

N wpływ negatywny (-) 

0 brak wpływu (0) 

 

Lp. 
Działanie zaproponowane  

w Planie gospodarki niskoemisyjnej  

dla Gminy Strzelce Wielkie 

Komponenty środowiska 
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m
a
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a
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o
b

s
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a

ry
  

N
a

tu
ra

 2
0

0
0

  

1. 
Przygotowanie lub aktualizacja dokumentów 
strategicznych związanych z ochroną środowiska  

i energetyką 

0 PB 0 0 0 PB 0 0 PP 0 

B
ra

k
 o

b
sz

a
ró

w
 N

a
tu

ra
 2

0
0
0
 

2. 
Poprawa efektywności energetycznej w budynkach 

użyteczności publicznej 
PP PP N PP PP PB N 0 PB PP 

3. 
Poprawa efektywności energetycznej oraz wykorzystanie 
odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności 

publicznej - pozostałe budynki 

PP PP N PP PP PB N 0 PB PP 

4. 

Monitoring zużycia paliw i nośników energii w budynkach 

użyteczności publicznej, system zarządzania energią  
w budynkach użyteczności publicznej 

0 PB 0 0 0 PB 0 0 PP 0 

5. 
Wdrażanie systemu zielonych zamówień/zakupów 
publicznych 

0 PP 0 0 0 PB 0 0 PB 0 
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Lp. 
Działanie zaproponowane  

w Planie gospodarki niskoemisyjnej  

dla Gminy Strzelce Wielkie 

Komponenty środowiska 

ró
ż
n

o
ro

d
n

o
ś
ć
  

b
io

lo
g

ic
z
n

a
 

lu
d

z
ie

 

z
w

ie
rz

ę
ta

 

ro
ś
li

n
y

 

w
o

d
a

 

p
o

w
ie

tr
z
e

  

i 
k

li
m

a
t 

p
o

w
ie

rz
c
h

n
ia

  

z
ie

m
i 

k
ra

jo
b

ra
z
 

z
a

s
o

b
y
 

n
a

tu
ra

ln
e

 

z
a

b
y
tk

i 
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m
a
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a
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o
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N
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 2
0

0
0

  

6. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy PP PB PP PP PP PB PP 0 PB PP 

B
ra

k
 o

b
sz

a
ró

w
 N

a
tu

ra
 2

0
0
0
 

7. 

Organizacja kampanii społecznej związanej  

z ograniczeniem emisji, efektywnością energetyczną oraz 
wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii 

PP PP PP PP PP PB 0 0 PP 0 

8. Termomodernizacja budynków mieszkalnych PP PP N PP PP PB N 0 PB PP 

9. Program instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych 0 PB PP PP PP PB 0 0 PB PP 

10. 
Budowa sieci gazowniczej na terenie gminy wraz  
z podłączeniem nowych odbiorców 

PP PB N N N PB N 0 PB PP 

11. 
Działania edukacyjne dla przedsiębiorstw/akcje dla 
przedsiębiorców dotyczące zagadnień związanych  

z ograniczeniem zużycia energii/ograniczaniem emisji 

PP PP PP PP PP PB 0 0 PP 0 

12. 

Poprawa efektywności energetycznej, wykorzystanie OZE 

oraz wysokosprawnej kogeneracji w grupie handel, 

usługi, przedsiębiorstwa` 

PP PP PP PP PP PB 0 0 PP 0 

13. Wsparcie mobilności rowerowej PP PB N N PP PB N PP PP PP 
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Lp. 
Działanie zaproponowane  

w Planie gospodarki niskoemisyjnej  

dla Gminy Strzelce Wielkie 

Komponenty środowiska 
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0

0
0

  

14. 
Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii społecznych 

związanych z efektywnym i ekologicznym transportem 
PP PP PP PP PP PB 0 0 PP 0 

B
ra

k
 o

b
sz

a
ró

w
 N

a
tu

ra
 2

0
0
0
 

15. 
Modernizacja oraz utrzymanie infrastruktury drogowej na 
terenie gminy 

PP PB N N N PB N N PP PP 

16. 
Uwzględnianie w planach zagospodarowania 
przestrzennego zapisów mogących wpływać na 

ograniczenie emisji zanieczyszczeń 

0 PB 0 0 0 PB 0 0 PP 0 
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Oddziaływanie na różnorodność biologiczną, rośliny oraz zwierzęta - realizacja 

działań wynikających z wyznaczonych celów Planu, w sposób pośredni lub bezpośredni 

będzie w większości oddziaływała pozytywnie, a jedynie sporadycznie negatywnie (głównie 

na etapie prowadzonych prac, w ich bezpośrednim sąsiedztwie).  

Oddziaływanie na ludzi – pomimo uciążliwości na etapie prowadzonych inwestycji  

(np. hałas, pylenie) realizacja postanowień Planu będzie mieć pozytywny wpływ na życie 

ludzi. Mniejsza emisja zanieczyszczeń spowoduje mniej zachorowań spowodowanych złym 

stanem powietrza, lepsza infrastruktura spowoduje polepszenie warunków życia.  

Oddziaływanie na wodę – wszelkie inwestycje związane z infrastrukturą drogową bądź 

przesyłową na etapie prac budowlanych stanowią zagrożenie dla wód. Jest to związane  

z koniecznością wykopów, uzbrojenia terenu itp., co skutkuje możliwością skażenia wód – 

głównie węglowodorami ropopochodnymi i metalami ciężkimi. Spodziewanym efektem 

końcowym jest jednak poprawa jakości wód ze względu na zmniejszenie emisji 

zanieczyszczeń.  

Tzw. Dyrektywa Wodna, kładzie nacisk na konieczność dalszego „integrowania ochrony  

i zrównoważonego gospodarowania wodą z innymi dziedzinami polityk wspólnotowych, 

takimi jak energetyka, transport, rolnictwo, rybołówstwo, polityka regionalna i turystyka”.  

Oddziaływanie na powietrze – po dokonaniu inwestycji prognozuje się poprawę jakości 

powietrza. Negatywne oddziaływanie będzie miało miejsce głównie na etapie prowadzenia 

prac budowlanych, spowodowane pracą maszyn budowlanych i środków transportu 

emitujących zanieczyszczenia powstające ze spalania paliw w silnikach spalinowych (tlenki 

azotu, benzen, tlenek węgla, węglowodory alifatyczne i aromatyczne). Dodatkowo dojdzie do 

emisji pyłów podczas prac ziemnych i w czasie ruchu pojazdów po nawierzchniach 

nieutwardzonych, a także emisji węglowodorów podczas układania nawierzchni 

bitumicznych. Emisja tych zanieczyszczeń będzie miała charakter lokalny i ograniczony do 

dość krótkiego okresu czasu. Dlatego też nie będzie powodować znacznych uciążliwości  

i kumulacji w środowisku.  

Oddziaływanie na powierzchnię ziemi - oddziaływanie negatywne będzie wiązać się  

z realizacją wszystkich planowanych działań na skutek fazy budowy. Praca ciężkiego sprzętu 

mechanicznego może doprowadzić do zmiany struktury gleby. Może także dojść do 

zanieczyszczenia środowiska glebowego substancjami niebezpiecznymi pochodzącymi  

z niewłaściwie prowadzonych prac budowlanych (np. wycieki płynów eksploatacyjnych  

z pojazdów i maszyn, niewłaściwe gromadzenie odpadów niebezpiecznych) lub zdarzeń 

drogowych z udziałem pojazdów przewożących materiały niebezpieczne. Docelowo,  

w wyniku przeprowadzonych inwestycji prognozuje się jednak poprawę stanu czystości gleb 

ze względu na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń. 

Oddziaływanie na krajobraz - realizacja celów Planu nie będzie miała negatywnego 

wpływu na krajobraz. Jedynie działania związane z realizacją infrastruktury komunikacyjnej 

mogą wpłynąć na jego zmianę. 

Oddziaływanie na klimat – realizacja Planu będzie mieć pozytywny wpływ na klimat 

poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych oraz zwiększenie 

wykorzystania odnawialnych źródeł energii.  
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Oddziaływanie na klimat akustyczny – wzmożony hałas będzie emitowany jedynie 

podczas prowadzonych prac budowlanych, np. praca maszyn, ruch pojazdów ciężarowych/ 

budowlanych.  

Oddziaływanie na zasoby naturalne - realizacja Planu będzie mieć pozytywny wpływ, 

gdyż wiele jego działań zakłada racjonalne korzystanie z zasobów naturalnych w oparciu  

o zasadę zrównoważonego rozwoju.  

Oddziaływanie na zabytki - poprawa jakości powietrza = mniej zanieczyszczeń, sadzy  

i kwaśnych deszczy - w dużej mierze będzie mieć też pozytywny wpływ na zabytki miasta.  

Oddziaływanie na obszary Natura 2000 – na terenie gminy Strzelce Wielkie nie 

występują obszary Natura 2000.  
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Tabela 3. Przewidywane znaczące oddziaływania „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Strzelce Wielkie” 

Lp. Kierunek działań 
Przewidywane 

oddziaływania 
Oddziaływanie na środowisko 

1. 

Przygotowanie lub 

aktualizacja dokumentów 

strategicznych związanych  

z ochroną środowiska  

i energetyką 

Bezpośrednie 

Oddziaływanie dodatnie - kontrola nad stanem środowiska i zużyciem energii, w celu szybkiego 
reagowania na niepokojące zmiany. 

Umożliwienie mieszkańcom oraz podmiotom (interesariuszom) uczestnictwa w procesie 

planowania oraz zarządzania energią, a także informowanie o planowanych do realizacji 
zadaniach inwestycyjnych w mieście - dokumenty są publicznie dostępne i konsultowane 

społecznie (w sposób zwyczajowo przyjęty). 

Pośrednie Poprawa efektywności energetycznej, poprawa jakości powietrza, mniejsza emisja zanieczyszczeń  
i gazów cieplarnianych, dzięki realizacji postanowień dokumentów. 

Wtórne Poprawa jakości powietrza - dodatni efekt ekologiczny. 

Skumulowane Poprawa jakości powietrza - dodatni efekt ekologiczny. 

Krótkoterminowe Poprawa jakości powietrza - dodatni efekt ekologiczny. 

Długoterminowe Poprawa jakości powietrza - dodatni efekt ekologiczny. 

2. 

Poprawa efektywności 

energetycznej w budynkach 

użyteczności publicznej - 

oświata, kultura i 

administracja publiczna 

Bezpośrednie 

Oddziaływanie dodatnie pozytywne: 
- zmniejszenie presji antropogenicznej na środowisko powodowanej spalaniem węgla, 

- poprawa jakości powietrza dzięki zmniejszonemu zapotrzebowaniu budynku na energię 
uzyskiwaną ze spalania paliw kopalnych; zmniejszenie emisji gazów i pyłów, 

- zmniejszenie wydobycia paliw kopalnych ze względu na obniżone zapotrzebowanie na nie dzięki 

przeprowadzonej termomodernizacji budynku, 
- poprawa funkcjonowania ekosystemów dzięki lepszej jakości powietrza, 

- zmniejszenie zachorowań ludzi dzięki lepszej jakości powietrza, 
- zmniejszenie antropopresji na ekosystemy wodne, gleby, zabytki dzięki lepszej jakości 

powietrza. 
Oddziaływanie negatywne, głównie na etapie prac: 

- istnieje zagrożenie zniszczenia lub zamurowania siedlisk ptaków lub nietoperzy podczas 

termomodernizacji,  
- powstawanie odpadów wielkogabarytowych w wyniku prac budowlanych, 

- możliwe jest zniszczenie powierzchni ziemi w bezpośrednim rejonie prac 
termomodernizacyjnych, 

- w czasie prac hałas z maszyn budowlanych i terenu budowy. 

Pośrednie 
Poprawa jakości powietrza, racjonalizacja wykorzystania energii, mniejsze zapotrzebowanie na 
paliwa kopalne - dodatni efekt ekologiczny. 
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Lp. Kierunek działań 
Przewidywane 

oddziaływania 
Oddziaływanie na środowisko 

Wtórne 
Poprawa jakości powietrza, racjonalizacja wykorzystania energii, mniejsze zapotrzebowanie na 
paliwa kopalne - dodatni efekt ekologiczny. 

Skumulowane 
Poprawa jakości powietrza, racjonalizacja wykorzystania energii, mniejsze zapotrzebowanie na 

paliwa kopalne - dodatni efekt ekologiczny. 

Krótkoterminowe 
Poprawa jakości powietrza, racjonalizacja wykorzystania energii, mniejsze zapotrzebowanie na 

paliwa kopalne - dodatni efekt ekologiczny. 

Długoterminowe 
Zwiększenie komfortu cieplnego w budynkach miejskich, polepszenie jakości usług danych 
jednostek użyteczności publicznej, ugruntowanie pozycji sektora publicznego jako lidera  

w racjonalnym gospodarowaniu energią oraz zasobami finansowymi. 

3. 

Poprawa efektywności 

energetycznej oraz 
wykorzystanie odnawialnych 

źródeł energii w budynkach 
użyteczności publicznej - 

pozostałe budynki 

Bezpośrednie 

Oddziaływanie dodatnie pozytywne: 
- zmniejszenie presji antropogenicznej na środowisko powodowanej spalaniem węgla, 

- poprawa jakości powietrza dzięki zmniejszonemu zapotrzebowaniu budynku na energię 
uzyskiwaną ze spalania paliw kopalnych; zmniejszenie emisji gazów i pyłów, 

- zmniejszenie wydobycia paliw kopalnych ze względu na obniżone zapotrzebowanie na nie dzięki 

przeprowadzonej termomodernizacji budynku, 
- poprawa funkcjonowania ekosystemów dzięki lepszej jakości powietrza, 

- zmniejszenie zachorowań ludzi dzięki lepszej jakości powietrza, 
- zmniejszenie antropopresji na ekosystemy wodne, gleby, zabytki dzięki lepszej jakości 

powietrza. 
 

Oddziaływanie negatywne, głównie na etapie prac: 

- istnieje zagrożenie zniszczenia lub zamurowania siedlisk ptaków lub nietoperzy podczas 
termomodernizacji,  

- powstawanie odpadów wielkogabarytowych w wyniku prac budowlanych, 
- możliwe jest zniszczenie powierzchni ziemi w bezpośrednim rejonie prac 

termomodernizacyjnych, 

- w czasie prac hałas z maszyn budowlanych i terenu budowy. 

Pośrednie 
Poprawa jakości powietrza, racjonalizacja wykorzystania energii, mniejsze zapotrzebowanie na 

paliwa kopalne - dodatni efekt ekologiczny. 

Wtórne 
Poprawa jakości powietrza, racjonalizacja wykorzystania energii, mniejsze zapotrzebowanie na 
paliwa kopalne - dodatni efekt ekologiczny. 

Skumulowane 
Poprawa jakości powietrza, racjonalizacja wykorzystania energii, mniejsze zapotrzebowanie na 

paliwa kopalne - dodatni efekt ekologiczny. 
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Lp. Kierunek działań 
Przewidywane 

oddziaływania 
Oddziaływanie na środowisko 

Krótkoterminowe 
Poprawa jakości powietrza, racjonalizacja wykorzystania energii, mniejsze zapotrzebowanie na 
paliwa kopalne - dodatni efekt ekologiczny. 

Długoterminowe 
Zwiększenie komfortu cieplnego w budynkach miejskich, polepszenie jakości usług danych 

jednostek użyteczności publicznej, ugruntowanie pozycji sektora publicznego jako lidera  
w racjonalnym gospodarowaniu energią oraz zasobami finansowymi. 

4. 

Monitoring zużycia paliw  
i nośników energii  

w budynkach użyteczności 

publicznej, system 
zarządzania energią  

w budynkach użyteczności 
publicznej 

Bezpośrednie Zmniejszenie zużycia energii i wody - dodatni efekt ekologiczny 

Pośrednie Poprawa jakości powietrza, racjonalizacja wykorzystania zasobów wodnych - dodatni efekt 
ekologiczny 

Wtórne Poprawa jakości powietrza, racjonalizacja wykorzystania zasobów wodnych - dodatni efekt 

ekologiczny 

Skumulowane Poprawa jakości powietrza, racjonalizacja wykorzystania zasobów wodnych - dodatni efekt 
ekologiczny 

Krótkoterminowe Poprawa jakości powietrza, racjonalizacja wykorzystania zasobów wodnych - dodatni efekt 
ekologiczny 

Długoterminowe 
Zwiększenie komfortu cieplnego w budynkach miejskich, polepszenie jakości usług danych 

jednostek użyteczności publicznej, ugruntowanie pozycji sektora publicznego jako lidera w 
racjonalnym gospodarowaniu energią oraz zasobami finansowymi. 

5. 

Wdrażanie systemu 

zielonych 

zamówień/zakupów 

publicznych 

Bezpośrednie Racjonalizacja zużycia energii. 

Pośrednie Zmniejszenie zużycia energii, poprawa jakości powietrza - dodatni efekt ekologiczny. 

Wtórne Zmniejszenie zużycia energii, poprawa jakości powietrza - dodatni efekt ekologiczny. 

Skumulowane Zmniejszenie zużycia energii, poprawa jakości powietrza - dodatni efekt ekologiczny. 

Krótkoterminowe Zmniejszenie zużycia energii, poprawa jakości powietrza - dodatni efekt ekologiczny. 

Długoterminowe 
Pełnienie wzorowej roli dla innych podmiotów. Sygnał dla innych usługobiorców i konsumentów 
dotyczący możliwości zamawiania usług i produktów także w oparciu o kryteria ekologiczne  

(a także ekonomiczne, lecz ze skutkami długofalowymi). 

6. 
Modernizacja oświetlenia 

ulicznego na terenie gminy 

Bezpośrednie Zmniejszenie zużycia energii na oświetlenie. 

Pośrednie Zmniejszenie zużycia paliw przeznaczonych do produkcji energii. 

Wtórne Poprawa jakości powietrza, zmniejszenie zużycia paliw i energii. 

Skumulowane Poprawa jakości powietrza, zmniejszenie zużycia paliw i energii. 

Krótkoterminowe Poprawa jakości powietrza, zmniejszenie zużycia paliw i energii. 
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Lp. Kierunek działań 
Przewidywane 

oddziaływania 
Oddziaływanie na środowisko 

Długoterminowe 

Postrzeganie przez mieszkańców systemów miejskich jako przyjazne i ekologiczne. Zwiększenie 
komfortu wykorzystania przestrzeni publicznej, zwiększenie bezpieczeństwa poruszania się w 

obrębie gminy, ugruntowanie pozycji sektora publicznego jako lidera  
w racjonalnym gospodarowaniu energią oraz zasobami finansowymi. 

7. 

Organizacja kampanii 

społecznej związanej z 

ograniczeniem emisji, 

efektywnością energetyczną 

oraz wykorzystaniem 

odnawialnych źródeł energii 

Bezpośrednie 
Zwiększenie ekologicznej świadomości użytkowników budynków (w tym dzieci i młodzieży), 

zmniejszenie zużycia energii i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, zaangażowanie użytkowników 
budynków w działania proekologiczne. 

Pośrednie 
W wyniku przeprowadzenia działania poprawi się stan powietrza, zmniejszy się zużycie energii - 

dodatni efekt ekologiczny. 

Wtórne 
W wyniku przeprowadzenia działania poprawi się stan powietrza, zmniejszy się zużycie energii - 

dodatni efekt ekologiczny. 

Skumulowane 
W wyniku przeprowadzenia działania poprawi się stan powietrza, zmniejszy się zużycie energii - 
dodatni efekt ekologiczny. 

Krótkoterminowe 
W wyniku przeprowadzenia działania poprawi się stan powietrza, zmniejszy się zużycie energii - 

dodatni efekt ekologiczny. 

Długoterminowe 
Oddziaływanie dodatnie - spełnienie wymagań krajowych i unijnych dotyczących jakości 

powietrza. 

8. 
Termomodernizacja 

budynków mieszkalnych 
Bezpośrednie 

Oddziaływanie dodatnie pozytywne: 
- zmniejszenie presji antropogenicznej na środowisko powodowanej spalaniem węgla, 

- poprawa jakości powietrza dzięki zmniejszonemu zapotrzebowaniu budynku na energię 

uzyskiwaną ze spalania paliw kopalnych; zmniejszenie emisji gazów i pyłów,  
- zmniejszenie wydobycia paliw kopalnych ze względu na obniżone zapotrzebowanie na nie dzięki 

przeprowadzonej termomodernizacji budynku, 
- poprawa funkcjonowania ekosystemów dzięki lepszej jakości powietrza, 

- zmniejszenie zachorowań ludzi dzięki lepszej jakości powietrza, 
- zmniejszenie antropopresji na ekosystemy wodne, gleby, zabytki dzięki lepszej jakości 

powietrza. 

Oddziaływanie negatywne: 
- istnieje zagrożenie zniszczenia lub zamurowania siedlisk ptaków lub nietoperzy podczas 

termomodernizacji,   
- powstawanie odpadów wielkogabarytowych w wyniku prac budowlanych, 

- możliwe jest zniszczenie powierzchni ziemi w bezpośrednim rejonie prac 

termomodernizacyjnych, 
- w czasie prac hałas z maszyn budowlanych i terenu budowy. 
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Lp. Kierunek działań 
Przewidywane 

oddziaływania 
Oddziaływanie na środowisko 

Pośrednie Poprawa jakości powietrza, racjonalizacja wykorzystania energii, mniejsze zapotrzebowanie na 
paliwa kopalne - dodatni efekt ekologiczny. 

Wtórne Poprawa jakości powietrza, racjonalizacja wykorzystania energii, mniejsze zapotrzebowanie na 

paliwa kopalne - dodatni efekt ekologiczny. 

Skumulowane Poprawa jakości powietrza, racjonalizacja wykorzystania energii, mniejsze zapotrzebowanie na 

paliwa kopalne - dodatni efekt ekologiczny. 

Krótkoterminowe Poprawa jakości powietrza, racjonalizacja wykorzystania energii, mniejsze zapotrzebowanie na 
paliwa kopalne - dodatni efekt ekologiczny. 

Długoterminowe Zwiększenie komfortu cieplnego w budynkach wielorodzinnych, racjonalne gospodarowanie 

energią oraz zasobami finansowymi. 

9. 

Program instalacji źródeł 

OZE w budynkach 

mieszkalnych 

Bezpośrednie 

Zwiększenie ekologicznej świadomości użytkowników budynków (w tym dzieci i młodzieży), 

zmniejszenie zużycia energii i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, zaangażowanie użytkowników 

budynków w działania proekologiczne, zwiększenie wykorzystania OZE  
(w tym: zmniejszenie zużycia paliw kopalnych, mniejsza emisja zanieczyszczeń, zmniejszenie 

antropopresji na środowisko). 

Pośrednie W wyniku przeprowadzenia działania poprawi się stan powietrza, zmniejszy się zużycie energii - 

dodatni efekt ekologiczny 

Wtórne W wyniku przeprowadzenia działania poprawi się stan powietrza, zmniejszy się zużycie energii - 
dodatni efekt ekologiczny 

Skumulowane W wyniku przeprowadzenia działania poprawi się stan powietrza, zmniejszy się zużycie energii - 

dodatni efekt ekologiczny 

Krótkoterminowe W wyniku przeprowadzenia działania poprawi się stan powietrza, zmniejszy się zużycie energii - 

dodatni efekt ekologiczny 

Długoterminowe 
Bezpośredni wpływ na jakość życia mieszkańców (zmniejszenie emisji pyłów), zwiększenie 
ekologicznej świadomości mieszkańców, zaangażowanie mieszkańców w działania 

proekologiczne. Zachęcenie mieszkańców do korzystania z niskoemisyjnych rozwiązań. 

10. 

Budowa sieci gazowniczej 

na terenie gminy wraz  

z podłączeniem nowych 

odbiorców 

Bezpośrednie 

Bezpośredni wpływ na jakość życia mieszkańców (zmniejszenie emisji pyłów), zwiększenie 
ekologicznej świadomości mieszkańców, zaangażowanie mieszkańców w działania proekologiczne 

Oddziaływanie ujemne na etapie prac budowlanych:  
- istnieje zagrożenie zniszczenia siedlisk roślin i zwierząt podczas prac 

- powstawanie odpadów wielkogabarytowych w wyniku prac budowlanych 

- możliwe jest zniszczenie powierzchni ziemi w bezpośrednim rejonie prac budowlanych 
- możliwe jest przedostawanie się do gleby i wód substancji ropopochodnych lub płynów 
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Lp. Kierunek działań 
Przewidywane 

oddziaływania 
Oddziaływanie na środowisko 

eksploatacyjnych z maszyn i urządzeń budowlanych 
- emisja hałasu przez maszyny w czasie prac 

- wpływ na powietrze – negatywny wpływ występuje wyłącznie na etapie budowy w wyniku 
emisji spalin i pyłów z maszyn i urządzeń budowlanych oraz środków transportu 

- wpływ na warunki życia i zdrowie ludzi na etapie budowy (hałas, pylenie). 

Pośrednie Racjonalizacja zużycia energii cieplnej i paliw wykorzystywanych do jej produkcji 

Wtórne Poprawa jakości powietrza - dodatni efekt ekologiczny 

Skumulowane Poprawa jakości powietrza - dodatni efekt ekologiczny 

Krótkoterminowe Poprawa jakości powietrza - dodatni efekt ekologiczny 

Długoterminowe Umożliwienie wykorzystywania paliwa gazowego przez przedsiębiorców w celach grzewczych czy 

produkcyjnych zwiększy atrakcyjność inwestycyjną na terenie gminy. 

11. 

Działania edukacyjne dla 

przedsiębiorstw/akcje dla 

przedsiębiorców dotyczące 

zagadnień związanych z 

ograniczeniem zużycia 

energii/ograniczaniem emisji 

Bezpośrednie Kształtowanie norm dla energooszczędnych zachowań, zaangażowanie przedsiębiorców  
w działania miasta. 

Pośrednie W wyniku przeprowadzenia działania poprawi się stan powietrza, zmniejszy się zużycie energii - 

dodatni efekt ekologiczny. 

Wtórne W wyniku przeprowadzenia działania poprawi się stan powietrza, zmniejszy się zużycie energii - 

dodatni efekt ekologiczny. 

Skumulowane W wyniku przeprowadzenia działania poprawi się stan powietrza, zmniejszy się zużycie energii - 
dodatni efekt ekologiczny. 

Krótkoterminowe W wyniku przeprowadzenia działania poprawi się stan powietrza, zmniejszy się zużycie energii - 

dodatni efekt ekologiczny. 

Długoterminowe Oddziaływanie dodatnie - spełnienie wymagań krajowych i unijnych dotyczących jakości 

powietrza. 

12. 

Poprawa efektywności 

energetycznej, 

wykorzystanie OZE oraz 

wysokosprawnej 

kogeneracji w grupie 

handel, usługi, 

przedsiębiorstwa 

Bezpośrednie 
Kształtowanie norm dla energooszczędnego biznesu ukierunkowanego na zrównoważone 
wykorzystanie zasobów, polepszenie warunków prowadzenia działalności gospodarczej oraz 

pracy. 

Pośrednie W wyniku przeprowadzenia działania poprawi się stan powietrza, zmniejszy się zużycie energii - 
dodatni efekt ekologiczny. 

Wtórne W wyniku przeprowadzenia działania poprawi się stan powietrza, zmniejszy się zużycie energii - 

dodatni efekt ekologiczny. 

Skumulowane W wyniku przeprowadzenia działania poprawi się stan powietrza, zmniejszy się zużycie energii - 

dodatni efekt ekologiczny. 



Prognoza oddziaływania na środowisko Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Strzelce Wielkie 

 

49 

Lp. Kierunek działań 
Przewidywane 

oddziaływania 
Oddziaływanie na środowisko 

Krótkoterminowe W wyniku przeprowadzenia działania poprawi się stan powietrza, zmniejszy się zużycie energii - 
dodatni efekt ekologiczny. 

Długoterminowe 
Bezpośredni wpływ na środowisko, oszczędność zużycia i kosztów energii, polepszenie warunków 

prowadzenia działalności przedsiębiorstw oraz pracy, polepszenie wizerunku ekologicznego 
przedsiębiorstw. 

13. 
Wsparcie mobilności 

rowerowej 

Bezpośrednie 

Oddziaływanie negatywne: 
- istnieje zagrożenie zniszczenia siedlisk roślin i zwierząt podczas prac 

- powstawanie odpadów wielkogabarytowych w wyniku prac budowlanych 

- możliwe jest zniszczenie powierzchni ziemi w bezpośrednim rejonie prac budowlanych 
- możliwe jest przedostawanie się do gleby i wód substancji ropopochodnych lub płynów 

eksploatacyjnych z maszyn i urządzeń budowlanych 
- emisja hałasu przez maszyny w czasie prac 

- wpływ na powietrze – negatywny wpływ występuje wyłącznie na etapie budowy w wyniku 

emisji spalin i pyłów z maszyn i urządzeń budowlanych oraz środków transportu 
- wpływ na warunki życia i zdrowie ludzi na etapie budowy (hałas, pylenie). 

 
Faza eksploatacji: oddziaływanie dodatnie - zmniejszenie zużycia paliw w wyniku zmiany 

przyzwyczajeń komunikacyjnych ludności 

Pośrednie 

Integracja społeczności lokalnej wokół działań związanych z aktywnością ruchową, wzmocnienie 
fizycznej kondycji mieszkańców, budowanie relacji pomiędzy mieszkańcami wokół czynności 

sprzyjających zdrowiu, zmniejszenie liczby godzin traconych w korkach, ułatwienie poruszania się 
po centrum gminie zwłaszcza w godzinach najwyższego natężenia ruchu. 

Wtórne Zmniejszenie zużycia paliw, poprawa jakości powietrza - dodatni efekt ekologiczny 

Skumulowane Zmniejszenie zużycia paliw, poprawa jakości powietrza - dodatni efekt ekologiczny 

Krótkoterminowe Zmniejszenie zużycia paliw, poprawa jakości powietrza - dodatni efekt ekologiczny 

Długoterminowe Zmniejszenie zużycia paliw, poprawa jakości powietrza - dodatni efekt ekologiczny 

14. 

Przygotowanie  

i przeprowadzenie kampanii 

społecznych związanych  

z efektywnym  

i ekologicznym transportem  

Bezpośrednie Zwiększenie atrakcyjności komunikacji publicznej jako alternatywy dla komunikacji indywidualnej, 

postrzeganie miasta jako stawiającego na transport zrównoważony. 

Pośrednie Zmniejszenie zużycia paliw, poprawa jakości powietrza - dodatni efekt ekologiczny. 

Wtórne Zmniejszenie zużycia paliw, poprawa jakości powietrza - dodatni efekt ekologiczny. 

Skumulowane Zmniejszenie zużycia paliw, poprawa jakości powietrza - dodatni efekt ekologiczny. 
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Lp. Kierunek działań 
Przewidywane 

oddziaływania 
Oddziaływanie na środowisko 

Krótkoterminowe Zmniejszenie zużycia paliw, poprawa jakości powietrza - dodatni efekt ekologiczny. 

Długoterminowe Zmniejszenie zużycia paliw, poprawa jakości powietrza - dodatni efekt ekologiczny. 

15. 

Modernizacja oraz 

utrzymanie infrastruktury 

drogowej na terenie gminy 

Bezpośrednie 

Oddziaływanie pozytywne: zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, zmniejszenie hałasu 
komunikacyjnego w obszarach gęsto zabudowanych 

Oddziaływanie negatywne na etapie budowy: 
- istnieje zagrożenie zniszczenia siedlisk roślin i zwierząt podczas prac 

- powstawanie odpadów wielkogabarytowych w wyniku prac budowlanych 
- możliwe jest zniszczenie powierzchni ziemi w bezpośrednim rejonie prac budowlanych 

- możliwe jest przedostawanie się do gleby i wód substancji ropopochodnych lub płynów 

eksploatacyjnych z maszyn i urządzeń budowlanych 
- emisja hałasu przez maszyny w czasie prac 

- wpływ na powietrze – negatywny wpływ występuje wyłącznie na etapie budowy w wyniku 
emisji spalin i pyłów z maszyn i urządzeń budowlanych oraz środków transportu 

- wpływ na warunki życia i zdrowie ludzi na etapie budowy (hałas, pylenie). 

Pośrednie W wyniku przeprowadzenia inwestycji poprawi się stan powietrza – dodatni efekt ekologiczny. 

Wtórne W wyniku przeprowadzenia inwestycji poprawi się stan powietrza – dodatni efekt ekologiczny. 

Skumulowane W wyniku przeprowadzenia inwestycji poprawi się stan powietrza – dodatni efekt ekologiczny. 

Krótkoterminowe Oddziaływanie dodatnie - obniżenie emisji z procesów spalania paliw. 

Długoterminowe W wyniku przeprowadzenia inwestycji poprawi się stan powietrza, zmniejszy emisja hałasu 

komunikacyjnego – dodatni efekt ekologiczny. 

16. 

Uwzględnianie w planach 
zagospodarowania 

przestrzennego zapisów 
mogących wpływać na 

ograniczenie emisji 

zanieczyszczeń 

Bezpośrednie 
Tworzenie w gminnie przyjaznych dla mieszkańców i środowiska stref użytkowych które 
zagospodarowane będą z uwzględnieniem zagadnień ekologicznych, związanych ze 

zrównoważonym rozwojem. 

Pośrednie Poprawa efektywności energetycznej, poprawa jakości powietrza, mniejsza emisja zanieczyszczeń 
i gazów cieplarnianych, dzięki realizacji postanowień dokumentów. 

Wtórne Poprawa jakości powietrza - dodatni efekt ekologiczny. 

Skumulowane Poprawa jakości powietrza - dodatni efekt ekologiczny. 

Krótkoterminowe Poprawa jakości powietrza - dodatni efekt ekologiczny. 

Długoterminowe Poprawa jakości powietrza, kontrola nad stanem środowiska i zużyciem energii - dodatni efekt 
ekologiczny. 
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W ramach podsumowania należy zaznaczyć, że wpływ realizacji celów „Planu 

gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Strzelce Wielkie”, poprzez konkretne 

zadania, ma charakter pozytywny. Poszczególne kierunki działań mogą w różnym 

stopniu oddziaływać na środowisko. Oddziaływanie negatywne przewidywane jest przede 

wszystkim na etapie prac, po ich przeprowadzeniu nie będzie miało miejsca. W efekcie 

prognozuje się poprawę jakości środowiska i jego funkcjonowania. Przeprowadzone działania 

będą mieć również pozytywny wpływ na zdrowie mieszkańców, dzięki możliwej do 

osiągnięcia poprawie jakości powietrza oraz zmniejszeniu zanieczyszczenia środowiska.  

Dodatkowo należy podkreślić, że wiele z zaproponowanych do realizacji działań 

będzie wymagało uszczegółowienia oraz opracowania oddzielnej prognozy oddziaływania na 

środowisko konkretnych projektów inwestycyjnych, na podstawie której wydawane będą 

decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Propozycje rozwiązań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację 

przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko przedstawiono w rozdziale 4.3. Należy 

zaznaczyć, iż wszystkie prace, w szczególności związane z robotami budowlanymi powinny 

być prowadzone z poszanowaniem środowiska, przez co na etapie budowy negatywne 

oddziaływanie będzie miało jedynie charakter chwilowy. 

 

4.3. Propozycje rozwiązań mających na celu zapobieganie, 

ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych 

oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem 

realizacji projektowanego dokumentu 

 

Realizacja zadań określonych w „Planie gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Strzelce 

Wielkie” ma za zadanie doprowadzenie do poprawy stanu jakości powietrza na terenie 

gminy. Realizacja działań opisanych w „Planie” powinna mieć na uwadze podjęcie środków 

zapobiegających bądź ograniczających prawdopodobnie negatywne oddziaływanie na 

środowisko. Do ogólnych działań ograniczających oddziaływanie należą: 

 

 utrzymanie ścisłego nadzoru merytorycznego nad prawidłową realizacją „Planu”, 

 miarodajny monitoring ewentualnych zmian stanu środowiska w celu podejmowania 

ewentualnych działań zapobiegawczych, 

 zapewnienie zgodności wydawanych decyzji administracyjnych z „Planem” oraz  

z zasadami ochrony środowiska, m.in. poprzez włączanie się do postępowań 

administracyjnych różnych podmiotów na prawach strony (m.in. służb administracji), 

 ścisła egzekucja zapisów określonych w decyzjach administracyjnych, regulaminach 

oraz w przepisach prawnych, 

 działania edukacyjno-informacyjne dla społeczeństwa, 

 wzmocnienie (np. finansowe, merytoryczne, sprzętowe, kadrowe) funkcji kontrolnych 

służb ochrony środowiska. 
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Z kolei negatywne oddziaływanie inwestycji na środowisko można ograniczyć do 

racjonalnego poziomu poprzez dobrze przemyślany wybór lokalizacji, ponieważ skala 

wywoływanych przez nie przekształceń środowiska zależeć będzie w znacznym stopniu od 

lokalnych uwarunkowań. Ponadto prawidłowy projekt, uwzględniający potrzeby ochrony 

środowiska zarówno na etapie budowy, jak i w fazie eksploatacji inwestycji, pozwoli także 

ograniczyć te oddziaływania. Do ogólnych działań ograniczających potencjalnie negatywne 

oddziaływanie należą: 

 

 w czasie realizacji inwestycji prawidłowe zabezpieczenie techniczne sprzętu i placu 

budowy; 

 zapobieganie powstawaniu oraz niewłaściwemu postępowaniu z powstałymi 

odpadami w trakcie prowadzenia prac inwestycyjnych oraz w fazie eksploatacji; 

 zapobieganie zwiększonej emisji hałasu w związku z prowadzeniem prac – korzystanie  

z nowoczesnych maszyn w dobrym stanie technicznym, ograniczenie działań do pory 

dziennej; 

 stosowanie odpowiednich technologii, materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych; 

 dostosowanie terminów prac do terminów rozrodu zwierząt, wegetacji, okresów 

lęgowych, itp.; 

 maskowanie elementów dysharmonijnych dla krajobrazu 

 termomodernizacja budynków może spowodować zagrożenie dla siedlisk ptaków lub 

nietoperzy. Aby temu zapobiec należy sprawdzić czy budynek jest wykorzystywany 

jako schronienie tych zwierząt, a także dokonać rozpoznania gatunków, liczebności 

populacji oraz lokalizacji schronień. Następnie zalecana jest obserwacja, która ma za 

zadanie szacowanie potencjalnej szkody i planowanie działań zapobiegawczych oraz 

środków zaradczych: 

a) zabezpieczanie szczelin i otworów,  

b) prowadzenie prac pod nadzorem ornitologicznym, 

c) zapewnienie istnienia odpowiedniej ilości właściwych schronień. Jeśli nie ma 

możliwości pozostawienia schronień istniejących, należy utworzyć schronienia 

alternatywne, równoważące ubytek takich miejsc w wyniku remontu,  

np. poprzez przygotowanie skrzynek dla ptaków i nietoperzy wraz z ich 

montażem odpowiednich miejscach. 

 część działań przewidzianych w „Planie” związana jest z poprawą infrastruktury 

drogowej na terenie gminy. Zapobieganie szkodom dla środowiska może się odbywać 

poprzez: 

a) ograniczenie do minimum strefy bezpośredniej ingerencji, 

b) prowadzenie prac z uwzględnieniem okresu lęgowego zwierząt, 

c) nasadzenia wzdłuż dróg, 

d) uwzględnienie w inwestycji bezpiecznych przejść dla zwierząt, 

e) wyznaczenie odcinków dróg wymagających innych form ograniczenia 

śmiertelności zwierząt, np. ograniczenie prędkości, znaki ostrzegawcze, 

fotoradary, 

f) minimalizacja możliwości wystąpienia zanieczyszczeń z maszyn budowlanych 

(smary, oleje, itp.). 
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 realizacja nowych tras komunikacyjnych i energetycznych w sposób 

minimalizujący/zapobiegający ich oddziaływaniu na korytarze ekologiczne, tj. takie 

prowadzenie inwestycji, aby nie powodowały one defragmentacji i przerwania 

spójności powiązanych ze sobą obszarów przyrodniczych. Działania naprawcze: 

a) uwzględnienie w inwestycji bezpiecznych przejść dla zwierząt, 

b) roślinność/ogrodzenia osłonowe i naprowadzające. 

 

Tzw. Dyrektywa Wodna, kładzie nacisk na konieczność dalszego „integrowania 

ochrony i zrównoważonego gospodarowania wodą z innymi dziedzinami polityk 

wspólnotowych, takimi jak energetyka, transport, rolnictwo, rybołówstwo, polityka regionalna 

i turystyka”. Aby zapobiec negatywnemu wpływowi inwestycji na ekosystemy wodne należy 

podjąć wszystkie praktyczne kroki, aby ograniczyć niekorzystny wpływ na stan części wód. 

 

Zapobieganie negatywnemu wpływowi na środowisko planowanych strategicznych 

przedsięwzięć powinno odbywać się zawsze już na etapie planowania danego 

przedsięwzięcia. Należy wziąć pod uwagę, iż na obszarach chronionych mogą wystąpić 

problemy z realizacją inwestycji. Istnieją trzy sposoby ich rozwiązania:  

 podjęcie działań minimalizujących i/lub kompensacyjnych, 

 zmiana lokalizacji inwestycji, omijając tereny chronione, 

 rezygnacja z inwestycji. 

 

4.4. Propozycje działań alternatywnych 

 

Oceniany dokument ma charakter strategiczny. Planowane przedsięwzięcia 

strategiczne przewidziane do realizacji to m.in.: termomodernizacje budynków, modernizacje 

dróg i oświetlenia, modernizacje sieci przesyłowych, działania edukacyjne. Wszystko to ma 

na celu zwiększenie efektywności energetycznej, a tym samym zmniejszenie emisji 

zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych, zmniejszenie wykorzystania kopalnych źródeł energii, 

co w dużej mierze wpłynie na poprawę jakości wszystkich komponentów środowiska na 

analizowanym obszarze. Działania te są zgodne z celami i wytycznymi dokumentów wyższych 

szczebli. Poza tym mają one już określone konkretne nakłady finansowe i czasowe wraz ze 

szczegółowym określeniem wymiernych korzyści środowiskowych takich jak: roczna 

oszczędność energii, roczne zmniejszenie emisji CO2. 

 

Podstawowym problemem w dokonywanej ocenie oddziaływania analizowanego 

dokumentu jest stosunkowo duży poziom ogólności analizowanego dokumentu, co jest 

typową cechą tego typu opracowań. Proponowane do realizacji przedsięwzięcia w ramach 

Planu mają pozytywny wpływ na środowisko i proponowanie rozwiązań alternatywnych nie 

ma uzasadnienia zarówno z formalnego, jak i ekologicznego punktu widzenia. Ponadto, jak 

wyżej wspomniano, dokumenty te mają charakter strategiczny, na wysokim stopniu 

ogólności, w związku z tym brak jest możliwości precyzyjnego określenia działań 

alternatywnych dla wskazanych działań w tym napotkanych trudności wynikających  

z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy. 
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4.5. Informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na 

środowisko związanym z realizacją „Planu gospodarki 

niskoemisyjnej dla Gminy Strzelce Wielkie” 

 

Obowiązek rozważania możliwości transgranicznego oddziaływania na środowisko 

planowanych przedsięwzięć wynika z Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko  

w kontekście transgranicznym z dnia 25 lutego 1991 r. oraz z Ustawy Prawo Ochrony 

Środowiska. W świetle tych dokumentów specjalnej analizie powinny podlegać inwestycje 

realizowane w jednym państwie, ale zasięgiem oddziaływania obejmujące terytorium innego 

państwa, mogąc tym samym powodować znaczące negatywne skutki dla środowiska. 

 

Gmina Strzelce Wielkie nie jest położona na terenach przygranicznych, realizacja 

„Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Strzelce Wielkie” nie powoduje żadnych 

konsekwencji dla ewentualnych skutków środowiskowych, których charakter mógłby mieć 

znaczenie transgraniczne. Skala przedsięwzięć zaproponowanych do realizacji w ramach 

„Planu” ma charakter regionalny i ewentualne negatywne oddziaływanie tych przedsięwzięć 

będzie miało zasięg lokalny.  

 

Na etapie prognozy stwierdzono, że realizacja „Planu” nie wskazuje możliwości 

negatywnego transgranicznego oddziaływania na środowisko, mogącego objąć terytorium 

innych państw. Wobec tego, dokument ten nie musi być poddawany procedurze 

transgranicznej oceny oddziaływania na środowisko. 

 

4.6. Niedostatki i braki materiałów utrudniające ocenę 

szkodliwego oddziaływania na środowisko ustaleń 

projektowanego dokumentu 

W trakcie prac nad „Planem gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Strzelce Wielkie” 

opierano się na wszelkich dostępnych materiałach dotyczących opracowania diagnozy stanu 

obecnego oraz na dokumentach planistycznych gminy.  

 

W trakcie opracowywania Prognozy nie stwierdzono istotnych niedostatków lub 

braków materiałów, które ograniczyłyby możliwość jej wykonania.  
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5. PROPOZYCJE DOTYCZĄCE METOD ANALIZY 

SKUTKÓW REALIZACJI POSTANOWIEŃ 

PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU  

Ryzyko związane z realizacją „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Strzelce 

Wielkie” zostało określone w poniższej tabeli, gdzie określono działania zaradcze 

zmniejszające ryzyko niepowodzenia Planu. Niniejszy dokument został zoptymalizowany tak, 

aby minimalizować zagrożenia, które mogą wystąpić w trakcie jego realizacji. 

 

Tabela 4. Ryzyko związane z realizacją „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Strzelce 

Wielkie” 

Lp. Rodzaj ryzyka Działania zaradcze 

1. 

Brak zainteresowania społeczeństwa/ 

przedsiębiorstw/kadr transportowych 
proponowanymi akcjami społecznymi, 

szkoleniami 

Podjęcie działań promocyjnych oraz zwiększenie 
atrakcyjności proponowanych przedsięwzięć 

2. 

Niedostateczne środki finansowe w budżecie 

gminy na realizację działań zawartych  
w Planie 

Korzystanie z zewnętrznych źródeł finansowania 

3. 

Brak odpowiednio rozwiniętej komunikacji 

pomiędzy poszczególnymi podmiotami na 
lokalnym rynku energii: przedsiębiorstwami 

energetycznymi, gminą, kluczowymi 
odbiorcami 

Podjęcie dialogu z przedstawicielami 
poszczególnych podmiotów, wzmocnienie 

współpracy 

4. 

Podjęcie decyzji o modernizacji źródeł ciepła 

w oparciu o konwencjonalne technologie 
węglowe jako najtańsze pod względem 

kosztów inwestycyjnych 

Akcje edukacyjne nakierowane na promocję 
proekologicznych rozwiązań 

5. 

Zmniejszenie zainteresowania odnawialnymi 

źródłami energii przez użytkowników energii 
ze względu na wysoki koszt inwestycyjny 

Akcje edukacyjne kładące nacisk na ukazanie 

korzyści środowiskowych i ekonomicznych 
wynikających z wykorzystywania odnawialnych 

źródeł energii 

6. 

Brak zainteresowania mieszkańców 

działaniami zmniejszającymi zużycie energii  
i emisję zanieczyszczeń 

Podjęcie działań promocyjnych oraz zwiększenie 
atrakcyjności proponowanych przedsięwzięć 

7. 
Protesty mieszkańców przeciwko 
planowanym inwestycjom 

Akcje uświadamiające, spotkania z lokalnymi 
społecznościami 

8. 

Sprzeciw organizacji ekologicznych/ 

społecznych odnośnie planowanych 
inwestycji 

Podjęcie dialogu z przedstawicielami organizacji 
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6. STRESZCZENIE W JĘZYKU 

NIESPECJALISTYCZNYM 
 

„Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Strzelce Wielkie” ma na celu poprawę 

efektywności energetycznej i redukcję zużycia energii, zwiększenie udziału wykorzystania 

OZE oraz poprawę jakości powietrza w gminie Strzelce Wielkie i daje większe szanse na 

uzyskanie dofinansowania na działania proekologiczne w przyszłej perspektywie finansowej 

UE 2014-2020. Plan ma też na celu zaprezentowanie pod względem ekonomicznym oraz 

ekologicznym przedsięwzięć, których realizacja nastąpi w nowej perspektywie finansowej UE 

na lata 2014 – 2020.  

 

Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie zakresu działań możliwych do realizacji  

w związku z ograniczeniem zużycia energii finalnej oraz zmniejszeniem emisji zanieczyszczeń 

oraz gazów cieplarnianych do atmosfery. Cel ten jest zbieżny z dotychczasową polityką 

energetyczną Gminy Strzelce Wielkie, jego realizacja wpisuje się w dotychczasowe funkcje 

poszczególnych wydziałów Urzędu Gminy w Strzelce Wielkie oraz Jednostek Organizacyjnych 

gminy. Celem dokumentu jest przedstawienie wyników inwentaryzacji emisji zanieczyszczeń 

gazów cieplarnianych oraz analiza działań proponowanych do realizacji. 

 

Do celów szczegółowych należą:  

 ugruntowanie pozycji Gminy Strzelce Wielkie w grupie polskich gmin rozwijających 

koncepcję zrównoważonych energetycznie, wyróżniających się w zakresie koncepcji 

niskoemisyjnych obszarów gminnych, 

 rozwój planowania energetycznego oraz zarządzania energią w gminie, 

 optymalizacja działań związanych z produkcją i wykorzystaniem energii na terenie 

gminy, 

 zmniejszenie zużycia energii w poszczególnych sektorach odbiorców energii, 

 zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza (w tym gazów cieplarnianych) związanej 

ze zużyciem energii na terenie gminy, 

 realizacja koncepcji „wzorcowej roli sektora publicznego” w zakresie racjonalnego 

gospodarowania energią, 

 zaangażowanie poszczególnych uczestników lokalnego rynku energii w działania 

ograniczające emisję gazów cieplarnianych. 

 

Opracowanie „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Strzelce Wielkie” wyznacza 

cele szczegółowe w zakresie poprawy efektywności energetycznej oraz jakości powietrza na 

terenie miasta, poprzez realizację następujących działań: 

 

1. Przygotowanie lub aktualizacja dokumentów strategicznych związanych  

z ochroną środowiska i energetyką. 

2. Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej. 

3. Poprawa efektywności energetycznej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł 

energii w budynkach użyteczności publicznej - pozostałe budynki. 
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4. Monitoring zużycia paliw i nośników energii w budynkach użyteczności 

publicznej, system zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej. 

5. Wdrażanie systemu zielonych zamówień/zakupów publicznych. 

6. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy. 

7. Organizacja kampanii społecznej związanej z ograniczeniem emisji, 

efektywnością energetyczną oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. 

8. Termomodernizacja budynków mieszkalnych. 

9. Program wymiany źródeł ciepła oraz instalacji źródeł OZE w budynkach 

mieszkalnych. 

10. Budowa sieci gazowniczej na terenie gminy wraz z podłączeniem nowych 

odbiorców. 

11. Działania edukacyjne dla przedsiębiorstw/akcje dla przedsiębiorców dotyczące 

zagadnień związanych z ograniczeniem zużycia energii/ograniczaniem emisji. 

12. Poprawa efektywności energetycznej, wykorzystanie OZE oraz 

wysokosprawnej kogeneracji w grupie handel, usługi, przedsiębiorstwa. 

13. Wsparcie mobilności rowerowej. 

14. Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii społecznych związanych  

z efektywnym i ekologicznym transportem. 

15. Modernizacja oraz utrzymanie infrastruktury drogowej na terenie gminy. 

16. Uwzględnianie w planach zagospodarowania przestrzennego zapisów 

mogących wpływać na ograniczenie emisji zanieczyszczeń. 

 

Wpływ realizacji celów „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Strzelce Wielkie”, 

poprzez konkretne zadania, ma charakter pozytywny. Poszczególne kierunki działań mogą  

w różnym stopniu oddziaływać na środowisko. Oddziaływanie negatywne przewidywane jest 

przede wszystkim na etapie prac, po ich przeprowadzeniu nie będzie miało miejsca.  

W efekcie prognozuje się poprawę jakości środowiska i jego funkcjonowania. 

Przeprowadzone działania będą mieć również pozytywny wpływ na zdrowie mieszkańców, 

dzięki możliwej do osiągnięcia poprawie jakości powietrza oraz zmniejszeniu zanieczyszczenia 

środowiska.  

 


