UCHWAŁA NR XXXI/212/2013
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ
z dnia 29 listopada 2013 r.
w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Rawskiego na lata 2013-2016
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Na
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13 i art. 12 pkt
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Przewodnicząca Rady Powiatu
Rawskiego
Maria Charążka
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1. WSTĘP
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawą opracowania jest umowa zawarta między EKO-TEAM Sebastian Kulikowski ze Zgorzelca, a
Powiatem Rawskim na wykonanie pracy pt.: „Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla powiatu
rawskiego na lata 2013 – 2016 z perspektywą na lata 2017 - 2020”.
Program powstał w oparciu o dane pochodzące z następujących źródeł:
1.

Opracowania udostępnione przez Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej,

2.

Dane zebrane przez zespół autorów Programu,

3.

Opracowania i raporty takich instytucji jak m.in.:

4.

•

Ministerstwo Ochrony Środowiska,

•

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi,

•

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi,

•

Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Łodzi,

•

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego,

•

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa,

•

Państwowy Instytut Geologiczny,

Literatura branżowa i specjalistyczna.
1.2. METODOLOGIA OPRACOWANIA, ZAWARTOŚĆ DOKUMENTU I JEGO PODSTAWY PRAWNE

Program Ochrony Środowiska dla powiatu rawskiego został opracowany zgodnie z zapisami ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), jako narzędzie
prowadzenia polityki ekologicznej w powiecie rawskim.
Realizacja Programu powinna doprowadzić do poprawy stanu środowiska naturalnego, oraz zapewnić
skuteczne mechanizmy chroniące środowisko przed degradacją, a także stworzyć warunki dla stałego i
ciągłego wdrożenia wymagań aktualnie obowiązującego prawa.
Program Ochrony Środowiska dla powiatu rawskiego sporządzony został w 2008 roku jako realizacja
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr. 25 poz. 150 z późn. zm),
która w Dziale III „Polityka ekologiczna oraz Programy Ochrony Środowiska” art. 17 wprowadza obowiązek
opracowania programów ochrony środowiska na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i
gminnym.
Ustawa – Prawo ochrony środowiska nie określa jednak sztywnych ram programu ochrony środowiska,
zwraca natomiast uwagę (art. 17 pkt. 1), by opracowanie uwzględniało pewne elementy określone w art. 14
wynikające z również polityki ekologicznej państwa. A są to:
•

cele ekologiczne,

•

priorytety ekologiczne,

•

poziomy celów długoterminowych,

•

rodzaj i harmonogram działań proekologicznych,

•

środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno ekonomiczne i środki
finansowe.

Szczegółowy zakres, sposób oraz forma sporządzania Powiatowego Programu Ochrony Środowiska (POŚ)
jest zgodny z przyjętymi 21 grudnia 2002 roku przez Ministerstwo Środowiska „Wytycznymi do
sporządzania programów ochrony środowiska na szczeblu regionalnym i lokalnym”. Wytyczne „…mają
charakter ramowy i mogą być wykorzystane, jako materiał pomocniczy przy sporządzaniu programów ochrony
środowiska”.
Dokument ten podkreśla, że struktura wojewódzkich powiatowych i gminnych programów ochrony
środowiska powinna nawiązywać do struktury „Polityki ekologicznej państwa”.
Program Ochrony Środowiska dla powiatu rawskiego na lata 2013-2020 opracowany został
z uwzględnieniem układu strukturalnego „Wytycznych...” i zawiera wszystkie wyszczególnione w Polityce
ekologicznej elementy. Są to głównie:
8
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•

racjonalne użytkowanie zasobów naturalnych,

•

poprawa jakości środowiska,

•

narzędzia i instrumenty realizacji programu,

•

harmonogram realizacji i nakłady na realizację programu,

•

kontrola realizacji programu.

Niniejszy Program Ochrony Środowiska dla powiatu rawskiego na lata 2013-2020 został opracowany ze
względu na to, iż mija ustawowy termin wykonania aktualizacji oraz ze względu na wprowadzone zmiany w
prawodawstwie.
Przesłanką do opracowania aktualizacji są także zmiany, jakie zaszły w środowisku, które powodują iż
poprzedni dokument stał się niezgodny ze stanem faktycznym. W niniejszym opracowaniu autorzy starali
się wykonać porównanie stanu środowiska, z roku 2008 z obecnym. Jest to możliwe dzięki dokładnemu
pozyskiwaniu informacji dotyczących stanu środowiska pochodzących zarówno od gmin należących do
powiatu rawskiego, jednostek uczestniczących w życiu powiatu, a także badających i gromadzących dane o
środowisku.
Nawiązując do układu i zawartości Projektu Polityki ekologicznej Państwa na lata 2009-2012 z perspektywą
do roku 2016 niniejsze opracowanie zawiera takie elementy jak:
•

OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO,

•

− Ochrona przyrody i krajobrazu,
− Ochrona i zrównoważony rozwój lasów,
− Ochrona powierzchni ziemi,
− Ochrona zasobów kopalin,
ZRÓWNOWAŻONE WYKORZYSTANIE MATERIAŁÓW, WODY I ENERGII,

•

− Materiałochłonność, wodochłonność, energochłonność i odpadowość produkcji,
− Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych,
− Kształtowanie zasobów wodnych oraz ochrona przed powodzią i skutkami suszy,
ŚRODOWISKO I ZDROWIE. DALSZA POPRAWA, JAKOŚCI ŚRODOWISKA I BEZPIECZEŃSTWA
EKOLOGICZNEGO,
−
−
−
−
−
−

Jakość wód,
Zanieczyszczenie powietrza,
Gospodarka odpadami,
Poważne awarie,
Oddziaływanie hałasu,
Oddziaływanie pól elektromagnetycznych,

Struktura Programu Ochrony Środowiska dla powiatu rawskiego na lata 2013-2020 obejmuje:
•

•

•

Omówienie kierunków ochrony środowiska w poszczególnych gminach, starostwie i instytucjach
powiatu rawskiego w odniesieniu do racjonalnego użytkowania zasobów naturalnych w tym
racjonalnego użytkowania lasów i zasobów przyrodniczych, gospodarki wodnej, gospodarki
odpadami, ochrony gleb, ochrony powietrza, ochrony przed hałasem, ochrony przed szkodliwym
oddziaływaniem pól elektromagnetycznych z podaniem ich stanu aktualnego,
Ocenę stanu wyjściowego i stanu docelowego umożliwiając tym samym identyfikację potrzeb w
tym zakresie. Stan docelowy zostanie osiągnięty po zrealizowaniu zaproponowanych zadań
stanowiących zarówno zadania powiatu rawskiego, gmin należących do powiatu, a także instytucji
i podmiotów działających na analizowanym terenie,
Dowodów osiągania stanu docelowego dostarczać będzie ocena efektów działalności
środowiskowej, dokonana w formie Raportu z Realizacji Programu Ochrony Środowiska dla
powiatu rawskiego za lata 2010 - 2012.

Całość działań proekologicznych zamykają wnioski, w których wyspecyfikowane zostały najważniejsze
informacje i uwagi odnośnie zadań i potrzeb powiatu.
Dla każdego kierunku działań utworzony został harmonogram realizacji zadań. Zawiera on wykaz zadań
własnych - powiatowych, czyli finansowanych w większości ze środków własnych i zadań koordynowanych,
czyli takich, które realizowane są na terenie powiatu, ale nie koniecznie z własnych środków finansowych.
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Zadania te będą realizowane często bez zaangażowania środków finansowych powiatu przez
przedsiębiorstwa działające na obszarze powiatu czy mieszkańców.
Harmonogram określa terminy i jednostki odpowiedzialne za realizację zadań, planowane efekty
ekologiczne oraz planowane szacunkowe koszty przedsięwzięć. Harmonogramy są zebrane w jedną całość,
jako zbiorcze zestawienie w końcowej części opracowania. Pomagają one w realizacji całości zamierzeń
inwestycyjnych Powiatu Rawskiego.
Program zawiera omówienie uwarunkowań finansowych powiatu. Na podstawie budżetów z ostatnich lat i
planu budżetu na rok 2013 i szacunkowych kosztów zaproponowanych zadań w wieloletniej prognozie
finansowej, nakreślono ogólną sytuację finansową powiatu, przeprowadzono prognozę budżetową oraz
przeanalizowano możliwości powiatu w zakresie realizacji najważniejszych zadań. Analiza ta pokazuje jak
duże powinno być zaangażowanie środków finansowych pochodzących z zewnątrz na realizację
zaplanowanych działań
W tej części aktualizacji zostały przedstawione potencjalne i możliwe do pozyskania źródła bezzwrotnego,
a także preferencyjnego i komercyjnego dofinansowania.

2. UWARUNKOWANIA ZEWNĘTRZNE
2.1. POLITYKA EKOLOGICZNA
Zasady realizacji Polityki Ekologicznej Państwa zostały przyjęte, jako podstawa realizacji opracowania
niniejszego dokumentu, jakim jest Program Ochrony Środowiska dla powiatu rawskiego.
Nadrzędnym, strategicznym celem polityki ekologicznej państwa jest zapewnienie bezpieczeństwa
ekologicznego kraju (mieszkańców, zasobów przyrodniczych i infrastruktury społecznej) i tworzenie
podstaw do zrównoważonego rozwoju społeczno - gospodarczego.
Realizacja tego celu osiągana będzie poprzez niezbędne działania organizacyjne, inwestycyjne (w tym
wdrażanie postanowień Traktatu Akcesyjnego), tworzenie regulacji dotyczących zakresu korzystania ze
środowiska i reglamentowania poziomu tego wykorzystania w najważniejszych obszarach ochrony
środowiska. Stąd celami realizacyjnymi Polityki ekologicznej są:
•
•
•
•
•

wzmacnianie systemu zarządzania ochroną środowiska,
ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne wykorzystanie zasobów przyrody,
zrównoważone wykorzystanie materiałów, wody i energii,
dalsza poprawa, jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego dla ochrony zdrowia
mieszkańców Polski,
ochrona klimatu.

Ustawa Prawo ochrony środowiska w art. 13 stwierdza, że polityka ekologiczna państwa ma na celu
stworzenie warunków niezbędnych do realizacji ochrony środowiska. We współczesnym świecie oznacza to
przede wszystkim, że polityka ta powinna być elementem równoważenia rozwoju kraju i harmonizowania z
celami ochrony środowiska celów gospodarczych i społecznych. Oznacza to także, że realizacja polityki
ekologicznej państwa w coraz większym stopniu powinna dokonywać się poprzez zmiany modelu produkcji
i konsumpcji, zmniejszanie materiałochłonności, wodochłonności i energochłonności gospodarki oraz
stosowanie najlepszych dostępnych technik i dobrych praktyk gospodarowania, a dopiero w dalszej
kolejności poprzez typowo ochronne, tradycyjne działania takie jak oczyszczanie gazów odlotowych i
ścieków, unieszkodliwianie odpadów.
Oznacza to również, że aspekty ekologiczne powinny być obligatoryjnie włączane do polityk sektorowych
we wszystkich dziedzinach gospodarowania, a także do strategii i programów rozwoju na szczeblu
regionalnym i lokalnym.
Nadrzędną wartością w polityce ekologicznej państwa jest człowiek, co oznacza, że zdrowie
społeczeństwa, komfort środowiska, w którym żyją i pracują ludzie, życie obywatela są głównym kryterium
realizacji polityki ekologicznej na każdym szczeblu. Polityka ekologiczna państwa ma służyć zaspokojeniu
rosnących potrzeb człowieka.
Wiodącą zasadą polityki ekologicznej państwa jest przyjęta w Konstytucji RP zasada zrównoważonego
rozwoju, która uzyskała prawo obywatelstwa wśród społeczeństw świata w wyniku Konferencji Narodów
Zjednoczonych w Rio de Janeiro w 1992 r. Istotą zrównoważonego rozwoju jest równorzędne traktowanie
racji społecznych, ekonomicznych i ekologicznych.
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2.2. AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007-2020
Strategia rozwoju województwa jest podstawowym narzędziem prowadzonej przez samorząd
województwa polityki regionalnej. Obecna „Strategia rozwoju województwa łódzkiego na lata 2007-2020”
uwzględnia zmienione uwarunkowania zewnętrzne (europejskie i krajowe) rozwoju regionu, stwarzające
nowe perspektywy realizacji strategicznych celów rozwojowych województwa. Ponadto model
programowania dopasowany jest do nowej formuły planowania działań wspieranych z funduszy UE. W
Strategii zintegrowano polityki sektorowe na poziomie regionalnym, a także uwzględniono problemy
międzyregionalne.
Misją Strategii jest:
„Podniesienie atrakcyjności województwa łódzkiego w strukturze regionalnej Polski i Europy jako regionu
sprzyjającego zamieszkaniu i gospodarce przy dążeniu do budowy wewnętrznej spójności i zachowaniu
różnorodności jego miejsc.”
Program ochrony środowiska dla województwa łódzkiego jest jednym z programów realizacyjnych
„Strategii rozwoju województwa łódzkiego na lata 2007-2020”. Oznacza to, że zapisy strategii dotyczące
ochrony środowiska (bezpośrednio i pośrednio) stanowią wytyczne do sformułowania celów
ekologicznych, kierunków działań i konkretnych przedsięwzięć.
Poniżej przedstawiono cele i priorytety Strategii, które zostały zaadaptowane dla potrzeb niniejszego
Programu.
SFERA SPOŁECZNA
Cel główny: Wzrost ogólnego poziomu cywilizacyjnego województwa
Cele strategiczne: Podniesienie poziomu wykształcenia mieszkańców województwa
Podniesienie poziomu jakości życia
SFERA EKONIMICZNA
Cel główny: Poprawa pozycji konkurencyjnej gospodarki województwa
Cele strategiczne: Zwiększanie dostępności gospodarczej regionu, Tworzenie nowoczesnej, prorozwojowej
i innowacyjnej bazy gospodarczej, Trwały i zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, Tworzenie
wizerunku regionu przyjaznego i atrakcyjnego dla podejmowania współpracy, inwestowania i życia
mieszkańców
SFERA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA
Cel główny: Stworzenie rzeczywistego regionu społeczno-ekonomicznego posiadającego własną
podmiotowość kulturową i gospodarczą
Cele strategiczne: Poprawa warunków życia mieszkańców regionu poprzez poprawę jakości środowiska
2.3. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007-2013
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego (RPOWŁ) stanowi kompleksowe narzędzie
prowadzenia polityki rozwoju regionu w latach 2007-2013. Należy go postrzegać jako jeden z instrumentów
realizacji „Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013” oraz jako instrument realizacji
„Strategii rozwoju województwa łódzkiego na lata 2007-2020”.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 (RPOWŁ) jest dokumentem o
charakterze operacyjnym, określającym główne kierunki rozwoju województwa, zmierzające m.in. do
poprawy konkurencyjności gospodarczej województwa, promowania zrównoważonego rozwoju
regionalnego oraz zapewnienia większej spójności społecznej, ekonomicznej i przestrzennej regionu.
Celem strategicznym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007- 2013
jest:
Integracja regionu z europejską i globalną przestrzenią społeczno-gospodarczą jako środkowoeuropejskiego
centrum rozwoju, sprzyjającego zamieszkaniu i gospodarce oraz dążenie do budowy wewnętrznej spójności
przy zachowaniu różnorodności jego miejsc
Cel strategiczny realizowany będzie w ramach siedmiu Osi Priorytetowych, z których
Programu najważniejsze znaczenie ma OP II, tj.: Ochrona środowiska, zapobieganie
energetyka. Celem tej osi priorytetowej jest Poprawa stanu środowiska naturalnego i
energetycznego. Oś priorytetowa skupiając się na ekologicznych celach rozwoju regionu i

dla niniejszego
zagrożeniom i
bezpieczeństwa
łącząc z celami
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społecznymi oraz gospodarczymi pozostałych osi priorytetowych, przyczyni się do realizacji zasady
zrównoważonego rozwoju, która determinuje wzrost atrakcyjności i konkurencyjności województwa,
zarówno w stosunku do pozostałych województw, jak i innych regionów Unii Europejskiej. Poprawa stanu
środowiska naturalnego regionu, przy jednoczesnym dążeniu do zachowania jego walorów krajobrazowych
i różnorodności biologicznej, jak również zapobieganie zagrożeniom środowiskowym i likwidowanie ich
skutków, zapewni mieszkańcom i przyszłym pokoleniom atrakcyjne miejsce zamieszkania i rozwoju,
przyczyniając się do realizacji celu strategicznego RPO WŁ.
2.4. PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
Głównym zadaniem Planu jest określenie celów, zasad i kierunków gospodarowania przestrzenią
województwa. Nadrzędnym celem polityki zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego
jest:
Kształtowanie struktury funkcjonalno-przestrzennej województwa, warunkującej dynamizację rozwoju
zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju poprzez:
•
•
•
•

wykorzystanie cech położenia w centrum Polski,
wykorzystanie endogenicznego potencjału regionu,
trwałe zachowanie środowiska przyrodniczego i kulturowego,
dążenie do budowy wewnętrznej spójności regionu.

Poniżej przedstawiono sfery działań wraz z celami głównymi polityki przestrzennej i kierunkami działań
dotyczące ochrony środowiska.
Sfera działań: Powiązania środowiskowe i kulturowe
Cel główny: Kształtowanie tożsamości regionalnej z wykorzystaniem walorów przyrodniczych, kulturowych i
turystycznych regionu.
Kierunki działań:
•
•
•

ochrona najcenniejszych zasobów przyrodniczych i krajobrazowych oraz zapewnienie ciągłości
systemu ekologicznego,
zachowanie i ochrona materialnych i niematerialnych zasobów dziedzictwa kulturowego oraz
krajobrazu kulturowego województwa,
wzrost atrakcyjności turystycznej województwa.

Sfera działań: Środowisko przyrodnicze
Cel główny: Ochrona i poprawa stanu środowiska
Kierunki działań:
•
•
•
•
•
•
•
•

ochrona i wzrost różnorodności biologicznej,
zwiększanie i wzbogacanie zasobów leśnych,
ochrona powierzchni ziemi i gleb,
zwiększanie zasobów wodnych i poprawa ich jakości,
racjonalizacja gospodarki odpadami,
poprawa klimatu akustycznego,
poprawa jakości powietrza,
ograniczenie zagrożenia promieniowaniem elektromagnetycznym,

Sfera działań: Obszary problemowe
Cel główny: Minimalizacja zagrożeń i obszarów problemowych
Kierunki działań:
•
•
•

ograniczenie ujemnych skutków suszy w obszarach największego deficytu wody,
ograniczenie zagrożenia powodziowego,
ograniczenie degradacji środowiska związanej z eksploatacją złóż węgla brunatnego.
2.5. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 2012

Cele ochrony środowiska do 2015 z perspektywą do roku 2019 wraz z działaniami zostały ujęte w trzech
blokach tematycznych:
•

kierunki działań systemowych,
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•
•

ochrona zasobów naturalnych,
poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego.

Cele wojewódzkiej polityki ekologicznej do 2019 roku realizowane będą poprzez kierunki działań, które w
Programie ujmują lata 2012-2015. W Programie określono następujące priorytety ekologiczne:
•

•

•

•

•
•

•
•

ochrona zasobów naturalnych,
− ochrona zasobów przyrodniczych,
− ochrona i zwiększanie zasobów leśnych,
− ochrona gleb użytkowanych rolniczo,
− racjonalna eksploatacja kopalin i ochrona złóż,
− rekultywacja terenów zdegradowanych,
− zmniejszenie materiałochłonności produkcji.
ochrona jakości powietrza,
− wdrażanie programów ochrony powietrza (POP),
− opracowanie i wdrażanie Programów ograniczenia niskiej emisji (PONE) dla terenów
wskazanych w POP,,,
− przygotowania do wdrożenia dyrektywy IED przez zakłady przemysłowe (modernizacje
istniejących technologii i wprowadzanie nowych, nowoczesnych urządzeń),
− zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
− prowadzenie działań energooszczędnych w mieszkalnictwie i budownictwie (rozwój sieci
ciepłowniczych, termomodernizacje),
− ograniczanie emisji ze środków transportu (modernizacja taboru, wykorzystanie paliw
ekologicznych, remonty dróg).
ochrona zasobów wód podziemnych i powierzchniowych oraz ochrona przed powodzią i suszą,
− racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi,
− ochrona wód przed zanieczyszczeniami ze źródeł punktowych i obszarowych,
− rozwój małej retencji wodnej,
− odbudowa melioracji podstawowych i szczegółowych w celu przeciwdziałania skutkom suszy i
powodzi.
racjonalna gospodarka odpadami,
− zapobieganie i minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów,
− rozbudowa lub budowa Zakładów Zagospodarowania Odpadów (ZZO),
− zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów,
oddziaływanie hałasu - realizacja programu ochrony środowiska przed hałasem,
oddziaływanie pól elektromagnetycznych,
− edukacja ekologiczna nt. rzeczywistej skali zagrożenia emisją pól,
− zachowanie stref bezpieczeństwa przy lokalizacji obiektów emitujących promieniowanie
elektromagnetyczne.
edukacja ekologiczna - prowadzenie edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju, dotyczącej
wszystkich elementów środowiska,
poważne awarie - działania zapobiegające powstawaniu poważnych awarii w zakładach oraz w
trakcie przewozu materiałów niebezpiecznych, szybkie usuwanie skutków poważnych awarii.
2.6. PLAN
GOSPODARKI
ODPADAMI
Z UWZGLĘDNIENIEM LAT 2012 – 2015

Wojewódzki plan gospodarki odpadami powinien
latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016,
W dokumentach tych przedstawione zostały
zintegrowanego systemu instalacji gospodarki
następujące cele:
•
•
•

WOJEWÓDZTWA

ŁÓDZKIEGO

2011

być spójny zarówno z Polityką ekologiczną państwa w
jak i Krajowym planem gospodarki odpadami 2014.
główne cele, które przyczynią się do stworzenia
odpadami. Na ich podstawie wyznaczone zostały

utrzymanie tendencji oddzielania wzrostu ilości wytworzonych odpadów od wzrostu
gospodarczego państwa,
zwiększenie odzysku odpadów komunalnych, w tym przede wszystkim papieru, metalu, szkła,
tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych, odpadów ulegających biodegradacji,
ograniczenie ilości składowanych odpadów komunalnych do 50% ilości wytworzonych odpadów,
13
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•
•
•

wyeliminowanie nielegalnego składowania odpadów,
wyeliminowanie niewłaściwego postępowania z odpadami niebezpiecznymi,
zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców oraz właścicieli przedsiębiorstw.

3. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA POWIATU RAWSKIEGO
3.1. POŁOŻENIE
Powiat rawski znajduje się we wschodniej części województwa łódzkiego i graniczy z województwem
mazowieckim.

Rysunek 1 Lokalizacja powiatu rawskiego na tle województwa łódzkiego
Źródło: http://pl.wikipedia.org

Jego powierzchnia, wynosząca 646 km2, sprawia, że jest jednym z mniejszych powiatów. W skład powiatu
wchodzi miasto Rawa Mazowiecka, miasto i gmina Biała Rawska, a także gminy: Cielądz, Rawa
Mazowiecka, Regnów i Sadkowice. Powiat rawski usytuowany jest między dwiema największymi
aglomeracjami kraju warszawską i łódzką, przy trasie szybkiego ruchu Warszawa Wrocław, co daje mu
dogodne połączenie z ważnymi ośrodkami kraju.

Rysunek 2 Podział powiatu rawskiego na jednostki administracyjne
Źródło: opracowanie własne na podstawie http://wybory2011.pkw.gov.pl

Powierzchnię zajmowaną przez poszczególne gminy przedstawia tabela i wykres poniżej.

14
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Tabela 1 Powierzchnia gmin powiatu rawskiego
Gmina/ Powiat

Powierzchnia (km2)

Udział procentowy

miasto Rawa Mazowiecka

14

2,2%

gmina Rawa Mazowiecka

164

25,4%

gmina i miasto Biała Rawska

208

32,2%

gmina Sadkowice

121

18,7%

gmina Regnów

46

7,1%

gmina Cielądz

93

14,4%

powiat rawski

646

100%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Gmin

Rysunek 3 Powierzchnia poszczególnych gmin powiatu rawskiego
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Gmin

3.2. UKSZTAŁTOWANIE TERENU I BUDOWA GEOLOGICZNA
Pod względem fizyczno-geograficznym obszar powiatu, zgodnie z podziałem zaproponowanym przez
prof. J. Kondrackiego, leży w południowo-zachodniej części Wysoczyzny Rawskiej, będącej częścią
makroregionu Wzniesienia Południowo mazowieckie. (Kondracki J., 1988).
Wysoczyzna Rawska rozciąga się po wschodniej stronie szerokiej i głęboko wciętej doliny Rawki. W jej
południowej części ciągną się pagórki morenowe związane ze strefą maksymalnego zasięgu lądolodu
środkowopolskiego stadium Warty. Wysokość bezwzględna tych form w rejonie Cielądza i dalej na
wschód, dochodzi miejscami do 180 , 190 m npm. Całość Wysoczyzny Rawskiej z wyjątkiem den większych
dolin leży powyżej 150 m npm., wznosząc się maksymalnie do 210 m npm. na południe od Mszczonowa.
Przez obszar powiatu biegnie granica pomiędzy kutnowskim i rawskim odcinkiem antyklinorium
pomorsko-kujawskiego a niecką brzeżną. Tę ważną strefę graniczną podkreślają długie uskoki
stwierdzone w okolicach Rawy Mazowieckiej i na południe od Żychlina. Obszary, które w swym podłożu
posiadają wał pomorsko-kujawski, stanowią najwyżej wzniesione części Wysoczyzny Rawskiej.
Podstawowe znaczenie dla budowy geologicznej i rzeźby współczesnej ma okres czwartorzędowy,
szczególnie zlodowacenie środkowopolskiego stadium Warty. Wykorzystanie surowców mineralnych na
omawianym terenie jest ograniczone w zasadzie do utworów czwartorzędowych. Brak jest wychodni
litych skał mezozoicznych, a jurajskie wapienie i margle m.in. z okolic Rawy Mazowieckiej są przykryte
grubą powłoką czwartorzędową i w chwili obecnej nie przedstawiają wartości gospodarczej.
Podstawowe znaczenie dla budownictwa i drogownictwa mają czwartorzędowe złoża surowców ilastych
i okruchowych. Wśród tych pierwszych wyróżnić można gliny zwałowe i utwory ilaste, stanowiące
15
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podstawowy surowiec do produkcji cegły. W obrębie miasta Rawa Mazowiecka udokumentowane jest
złoże surowców ilastych ceramiki budowlanej czwartorzędowych iłów zastoiskowych "Duchowizna".
Na omawianym terenie można wyróżnić doliny rzek: Rawki i Rylki (130 , 150 m npm.) wraz z tarasami oraz
rzeki Białki. Bardziej urozmaicona jest dolina Rawki posiadającej kręty bieg, liczne meandry i starorzecza,
które można obserwować szczególnie między Rawą Mazowiecką a sąsiadującą z nią od północy wsią
Żydomice. Pozostałą część stanowi wysoczyzna morenowa (150 , 185 m npm.). W dolinach znajdują się
współczesne osady rzeczne (mady) oraz utwory organogeniczne (mursze i torfy).
3.3. KLIMAT
Opisany teren według podziału rolniczo-klimatycznego R. Gumińskiego należy do dzielnicy środkowej.
Klimat tej dzielnicy cechuje duży wpływ mas powietrza znad Atlantyku. Dzięki temu zimy są tu łagodne z
krótkotrwałymi okresami mrozów i częstymi odwilżami. Lata też nie są zbyt upalne. Średnia roczna
temperatura powietrza wynosi ok. 7,7°C Najzimniejszym miesiącem jest styczeń ze średnią temperaturą
poniżej -2,8°C, a najcieplejszym lipiec z temperatur ą ok. +18°C. Wartości te nie odbiegają od tych, które są
notowane w sąsiednich regionach.
Na tle Polski, rejon wyróżnia się jedną z najwyższych rocznych sum całkowitego promieniowania
słonecznego. Dni z przymrozkami jest w ciągu roku 110–118. Pierwsze przymrozki występują już na
przełomie września i października, a ostatnie pojawiają się jeszcze w maju. Okres wegetacyjny wynosi
średnio 209 dni.
W półroczu zimowym przeważają wiatry z kierunków południowo-zachodnich i zachodnich, a w półroczu
letnim wiatry północno-zachodnie i zachodnie. Suma rocznych opadów wynosząca od 575–600 mm, jest
podobna jak w pozostałych krainach środkowej Polski. Przewaga opadów nad parowaniem występuje w
okresie od stycznia do kwietnia, a w sierpniu, wrześniu, październiku występuje deficyt wody. Taki układ
korzystniejszy jest dla produkcji zbóż i dla użytków zielonych, ujemnie zaś wpływa na produkcję roślin
okopowych.
3.4. OTOCZENIE SPOŁECZNO – GOSPODARCZE
Stan ludności zamieszkującej powiat w grudniu 2012 roku wynosił 49 612 mieszkańców, co oznacza, że
średnie zaludnienie w powiecie wynosi około 77 mieszkańców na kilometr kwadratowy.
Według danych statystycznych liczba ludności na terenie powiatu rawskiego nieznacznie zwiększyła się w
porównaniu do roku bazowego 2009. W roku 2009 teren powiatu zamieszkiwało około 49 401 ludzi, w
latach 2009-2012 liczba ta zwiększyła się około 210 osób. Obszarami o największej koncentracji ludności,
zabudowy i infrastruktury są miasta: Rawa Mazowiecka i Biała Rawska. Zasoby mieszkaniowe w większości
stanowią budynki mieszkalne jednorodzinne w gospodarstwach rolnych oraz jedno i wielorodzinne na
osiedlach mieszkaniowych w miastach.

16
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Rysunek 4 Liczba mieszkańców powiatu rawskiego
Źródło: opracowanie własne na postawie danych zamieszczonych na stronie GUS, 2012

Można zauważyć spadek liczby ludności spowodowany migracjami, które powodują odpływ ludności do
innych rejonów kraju, bardziej atrakcyjnych pod względem warunków życia oraz możliwości zatrudnienia.
W powiecie rawskim saldo migracji jest ujemne zarówno w miastach, jak i na wsi.
Ludność w wieku produkcyjnym stanowi około 62,6% całej populacji mieszkańców powiatu, ludność w
wieku przedprodukcyjnym stanowi około 21,1%, a w wieku poprodukcyjnym około 16,3%.mieszkańców.
Powiat rawski jest powiatem typowo rolniczym. Dla gospodarki powiatu istotne znaczenie ma jego
położenie komunikacyjne, dobrze rozwinięta sieć dróg, zróżnicowanie przyrodnicze, występowanie dużych
obszarów leśnych. Nie bez znaczenia pozostaje bliskość dużej aglomeracji miejskiej - Łodzi oraz Piotrkowa
Trybunalskiego, Warszawy, co pozwoliło niektórym gminom rozwinąć funkcje usługowe zaplecza
rekreacyjnego.
Ukształtowana pod wpływem czynników przyrodniczych, historycznych, a także rynkowych, baza
ekonomiczna powiatu rawskiego jest silnie zróżnicowana przestrzennie. Jej podstawą jest obecnie mała i
średnia przedsiębiorczość pozarolnicza, skupiona w sektorze gospodarki prywatnej, która koncentruje się
w na obszarach miast. Największy udział w tej dziedzinie gospodarki ma przemysł zlokalizowany w Rawie
Mazowieckiej i Białej Rawskiej na pozostałym obszarze funkcją dominująca jest rolnictwo, charakteryzujące
się wysokim rozdrobnieniem agrarnym oraz silnie zróżnicowaną intensywnością produkcji, z wyjątkiem
gmin Sadkowice i Biała Rawska, gdzie obserwowana jest koncentracja upraw sadowniczych.
Z punktu widzenia formy udziału w działalności gospodarczej dzielimy ludność na dwie grupy: czynną oraz
bierną zawodowo. W pierwszej znajdują się osoby, które utrzymują się z wykonywanej osobiście pracy
przynoszącej dochód oraz członkowie rodzin pomagający stale i bez wynagrodzenia w pracy tym osobom.
Grupa druga to osoby niepracujące, ale uzyskujące dochody z rent, emerytur, stałych zasiłków itp. Aktywni
zawodowo zatrudniani są w trzech działach gospodarki narodowej:
•
•
•
•
•

sektor i sektor rolniczy,
sektor ii sektor przemysłowy,
sektor iii sektor usługowy, na który składają się: transport, łączność, handel, gospodarka,
komunalna i mieszkaniowa, nauka, oświata, kultura, ochrona zdrowia,
opieka społeczna i pozostałe.

W 2011 r. najwięcej osób zatrudnionych było w sektorze rolniczym 56,1%, w usługach – 25,3%, a w sektorze
przemysłowym – 18,6% (dla Polski wartości te wynosiły odpowiednio: 21,9%, 48,9% oraz 29,2%).
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3.5. TURYSTYKA I REKREACJA
Ziemia rawska to urozmaicony teren pola, lasy, czysta woda i wiele zabytków reprezentujących różne style i
epoki, zbiornik wodny „Tatar” o powierzchni 56 ha z przystanią wodną, kąpieliskiem, halą sportową i
kortami sprzyjają wypoczynkowi weekendowemu.
Rezerwat rzeki Rawki z malowniczymi meandrami i starorzeczami, rezerwat „Trębaczew” - skarbiec
unikatowej roślinności (akweny z 1958 r. o pow. 174 ha dla ochrony największego skupiska modrzewia
polskiego), Park Krajobrazowy w Babsku, zaliczone do pomników przyrody aleje lipowe w Bujałach i
Żydomicach, stanowią doskonałe miejsce dla wycieczek pieszych i rowerowych.
Miłośnicy wędkarstwa wolny czas mogą spędzić na połowach nad licznymi zbiornikami wodnymi. Jednym
ze sposobów poznania i podziwiania jest podróż kolejką wąskotorową. Szlak z Białej Rawskiej, przez
Annosław, Regnów, Rawę, Boguszyce i dalej do Rogowa, pozwolą na poznanie wielu atrakcji tej ziemi.
W powiecie istnieje wiele budowli sakralnych, wśród których wyróżnić trzeba zabytek najwyższej klasy,
wpisany na listę dziedzictwa kulturowego UNESCO – modrzewiowy kościół w Boguszycach. Poza tym na
uwagę zasługują rawski kościół Ojców Pasjonistów p.w. Św. Pawła od Krzyża oraz kościół ewangelicko –
augsburski a także świątynia w Białej Rawskiej, Regnowie i Lewinie.
Świadectwem rozwoju budownictwa prywatnego począwszy od pierwszej połowy XIX w. są spotykane
liczne szlacheckie pałace i dwory. Do najstarszych należy wybudowany w 1833r. pałac w Babsku. Bardzo
ciekawy jest zespół pałacowy w Białej Rawskiej oraz zespoły pałacowo-parkowe w Rososze, a także dwór
w Starych Bylinach.

4. OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO I ZASOBÓW NATURALNYCH
4.1. OCHRONA PRZYRODY I KRAJOBRAZU

4.1.1.

Formy ochrony przyrody

Powierzchniowe formy ochrony przyrody ożywionej i nieożywionej, wymienionych w ustawie z dnia 16
kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92 poz. 880 z późn. zm.) na terenie powiatu rawskiego wymieniono w tabeli
poniżej.
Tabela 2 Powierzchniowe formy ochrony przyrody na terenie powiatu rawskiego
L.P.

Nazwa obszaru

Pow. w gran. powiatu
[ha]

Gmina

Cel ochrony

Rezerwaty przyrody

1

2

3

Rezerwat leśny
„Babsk”

Rezerwat leśny
„Trębaczew”

Rezerwat wodny
„Rawka”

10,97

Biała Rawska

Ochrona lasu dębowo-sosnowego z
udziałem lipy drobnolistnej. Wartość
przyrodnicza tego rezerwatu polega na
występowaniu
lipy
drobnolistnej
naturalnego pochodzenia w wieku 80 - 170
lat.
Ochrona starodrzewu modrzewiowego w
zespole świetlistej dąbrowy. Jest to

164,91

Sadkowice

Rawa Mazowiecka
(miasto i gmina)

487

największe skupienie modrzewi na
Mazowszu. Wiek modrzewia określa się na
około 100-160 lat.
Celem ochrony jest zachowanie w
naturalnym stanie typowej rzeki nizinnej
średniej wielkości wraz z krajobrazem jej
doliny oraz środowiska życia wielu rzadkich
i chronionych roślin i zwierząt.

Obszary Chronionego Krajobrazu

1

OCHK „Górnej
Rawki”

8 300 (powierzchnia
całkowita)

gmina Rawa Mazowiecka

Ochrona niezwykle cennej przyrodniczo i
krajobrazowo doliny rzeki Rawki, wraz z
terenami przylegającymi do doliny oraz
terenami źródliskowymi rzeki niezwykle
ważnymi dla całego reżimu wodnego rzeki.

2

OCHK

16 678

gmina Rawa

Celem utworzenia obszaru są wysokie

18
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„Bolimowsko

Mazowiecka, Biała
Rawska

–
Radziejowickiego z
doliną środkowej
Rawki

walory przyrodnicze i krajobrazowe
Puszczy Bolimowskiej oraz dolin rzecznych
Rawki i Chojnatki. W granicach obszaru
znajduje się Bolimowski Park Krajobrazowy

Użytki ekologiczne
1

-

0,21

Sadkowice

-

2

-

0,32

Sadkowice

-

3

-

0,66

Sadkowice

-

4

-

5,37

Biała Rawska

-

5

-

0,95

gmina Rawa Mazowiecka

-

6

-

0,79

gmina Rawa Mazowiecka

-

7

-

0,5

gmina Rawa Mazowiecka

-

Źródło: Rejestr obszarów chronionych województwa łódzkiego, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi, stan na dzień 17.05.2013
r.

Powierzchniowe formy ochrony przyrody obejmują swymi granicami większość wartościowych zbiorowisk
leśnych i rzecznych, w tym: 3 rezerwaty przyrody, 2 obszary chronionego krajobrazu, 7 użytków
ekologicznych o powierzchni 8,8 ha.

Rysunek 5 Powierzchniowe obszary chronione na terenie powiatu rawskiego
Źródło: www.geoserwis.gdos.gov.pl

Ponadto na terenie powiatu (gmina Rawa Mazowiecka) zlokalizowany jest obszar NATURA2000 Dolina
Rawki PLH100015. Obejmuje głównie głęboką i szeroką dolinę rzeki Rawki powstałą w okresie
zlodowacenia środkowopolskiego. Charakteryzuje się ona naturalnym, meandrującym korytem i licznymi
19
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starorzeczami. Średnia szerokość koryta Rawki wynosi ok. 10 m, a głębokość 1,5 m. Brzegi porasta
roślinność łęgową i łąkową. Rzeka Rawka na odcinku 42 km przepływa przez środek Puszczy Bolimowskiej,
która wraz z otaczającymi ją ubogimi polami, rozsianymi starymi puszczańskimi wioskami stanowi
Bolimowski Park Krajobrazowy.
Obszar chroniony jest ze względu na bogatą różnorodność siedlisk i związanych z nimi gatunków roślin i
zwierząt. W dolinie występują gleby bagienne, mułowo-bagienne, torfowe i murszowe. Liczne starorzecza i
zagłębienia są miejscem występowania interesującej roślinności: wodnej, bagiennej, szuwarowej i
zaroślowej. Z cennych siedlisk wymienić należy zmiennowilgotne łąki trzęślicowe, torfowiska, bory i lasy
bagienne oraz liczne łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe.
Na terenie ostoi występuje ponad 540 gatunków roślin naczyniowych, a wśród nich co najmniej 27
gatunków chronionych i kilkadziesiąt rzadkich w skali krajowej lub regionalnej takich jak starodub łąkowy,
widłak wroniec i wielosił błękitny. Dolina Rawki jest ważnym miejscem lęgu dla wielu ptaków, obserwować
tu można błotniaki, muchołówki, jarząbka, zimorodka, bociana białego i czarnego. Gatunkami ściśle
związanymi z podmokłym krajobrazem rzeki są również bóbr i wydra oraz płazy: kumak nizinny, traszka
grzebieniasta. W lasach ostoi spotkać można także rysia.
Do głównych zagrożeń zalicza się zanieczyszczenie wód, wydobywanie piasku i żwiru zarastanie łąk,
turystyka i rekreacja, wędkarstwo polowanie zmiana sposobu użytkowania terenu, zabudowa, zaśmiecenie,
planowany północny przebieg autostrady A–2 i budowa drugiego zbiornika wodnego na Rawce (obszar
Joachimów – Mogiły), wypalanie.
Liczba pomników przyrody w powiecie jest wysoka, w porównaniu z innymi powiatami w obrębie
województwa łódzkiego. Poniżej załączono wykaz pomników przyrody i użytków ekologicznych
zlokalizowanych na terenie gmin powiatu rawskiego.
Tabela 3 Liczbowe zestawienie pomników przyrody na terenie powiatu rawskiego
Lp.

Pomniki przyrody ożywionej

Gmina

Pomniki przyrody nieożywionej

Pojedyncze drzewa

Grupy drzew

Głazy narzutowe

1

Cielądz

-

2

-

2

Biała Rawska

15

5

-

3

gmina Rawa Mazowiecka

9

3

-

4

Miasto Rawa Mazowiecka

6

-

-

5

Regnów

6

-

-

6

Sadkowice

47

1

-

82

11

-

Razem

Źródło: Rejestr obszarów chronionych województwa łódzkiego, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi, stan na dzień
17.05.2013 r.

Bardzo istotnym problemem jest zachowanie roślinności nieleśnej, która w dużej mierze decyduje o
walorach przyrodniczych powiatu. Istnieje szereg propozycji nowych form ochrony takiej roślinności, takich
jak obszary chronionego krajobrazu. Głównym celem ich utworzenia jest zapewnienie powiązań
ekologicznych pomiędzy obszarami o najwyższych walorach przyrodniczych i krajobrazowych oraz
ułatwienie przemieszczania się roślin i zwierząt, jak również ochrona przestrzeni przyrodniczej i krajobrazu
kulturowego. Planowany system obszarów chronionych w województwie łódzkim przewiduję połączyć
Obszar Chronionego Krajobrazu Bolimowsko - Radziejowicki z doliną Środkowej Rawki oraz Obszar
Chronionego Krajobrazu Górnej Rawki na terenie gminy Rawa Mazowiecka, miasta Rawa Mazowiecka,
Biała Rawska, wskutek czego miałby powstać nowy obszar o nazwie OChK Górnej i Środkowej Rawki.
Korytarze ekologiczne mają za zadanie umożliwienie migracji roślin i zwierząt. Wyznaczone korytarze
ekologiczne o randze krajowej, związane z dolinami rzek to na terenie powiatu to:
•
•

Dolina Pilicy i Dolina Rawki mający kontynuację od południa w województwie świętokrzyskim, od
północy łączący się z korytarzem Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej,
Dolina Widawki – korytarz stanowiący powiązanie doliny Warty z doliną Pilicy.
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Natomiast korytarz ekologiczny dotyczący migracji dużych zwierząt (wg W. Jędrzejewskiego25) to główny
korytarz ekologiczny Północno-Centralny, który rozpoczyna się w Puszczy Białowieskiej, przechodzi przez
Lasy Mielnickie, biegnie doliną Bugu przez Puszczę Białą i Kurpiowską. W Puszczy Kurpiowskiej rozdziela
się. Jedno odgałęzienie lasami leżącymi wzdłuż dolin rzek Omulew i Orzyc prowadzi do Lasów NapiwodzkoRamuckich, a następnie skręca do Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego. Drugie odgałęzienie
dochodzi do tego parku pasem rozdrobnionych lasów powyżej Mławy. Następnie korytarz skręca na
południe do Lasów Włocławskich, przekracza Wisłę i dociera do Puszczy Bydgoskiej, a potem do Lasów
Sarbskich. Tam rozdziela się i dochodzi dwiema odnogami przez Puszczę Notecką i Lasy Lubuskie oraz przez
Puszczę Drawską i Lasy Gorzowskie do Parku Narodowego Ujście Warty. Przebieg korytarzy ekologicznych
na terenie powiatu przedstawia poniższy rysunek.

Rysunek 6 Przebieg korytarza ekologicznego przez teren powiatu
Źródło: Program ochrony środowiska województwa łódzkiego 2012

4.1.2.

Gospodarka łowiecka

Aktualnie obowiązująca wersja ustawy stanowiąca Prawo Łowieckie pochodzi z 13 października 1995 roku
(tekst jednolity z 2009 r. Nr 92, poz.753). Łowiectwo, jako element ochrony środowiska przyrodniczego, w
rozumieniu ustawy oznacza ochronę zwierząt łownych (zwierzyny). Jej podstawowym założeniem jest
państwowa własność zwierzyny w stanie wolnym oraz gospodarowanie ich zasobami w zgodzie z zasadami
ekologii oraz zasadami racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej. Określa cele i szczegółowe zasady
ochrony, hodowli i pozyskania zwierzyny, jak również organy administracji rządowej upoważnione do jej
zarządzania. Zasady te dotyczą w szczególności gospodarowania na podstawie rocznych i wieloletnich
planów hodowlanych, wprowadzenia zakazów i nakazów dotyczących ochrony zwierzyny, sposobów i
kierunków zagospodarowania środowiska naturalnego oraz sposobu i zasad obrotu zwierzyną.
Na terenie powiatu działa 10 kół łowieckich, które gospodarują na terenie 12 obwodów łowieckich polnych
o łącznej powierzchni 8282 ha.
Tabela 4 Struktura powierzchniowa obwodów i kół łowieckich na terenie powiatu rawskiego
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L.P.

Nr obw.

Powierzchnia ogólna obwodu
w granicach powiatu

Dzierżawca

Ilość członków koła na dzień
31.07.2012 r

1

105

6426

Koło łowieckie Nr 20 "HUBERTUS"
w Babsku

22

104

7306

105

6394

Koło łowieckie Nr 11 "ŻUBR"
w Rawie Mazowieckiej

41

173

6099

Koło łowieckie Nr 12 "SZARAK" w
Rawie Mazowieckiej

28

124

2637

144

4284

Koło łowieckie Nr 13
"PRZEPIÓRKA" w Rawie
Mazowieckiej

19

5

107

5834

Koło Łowieckie ,,Odyniec” w
Skierniewicach

107

6

123

3729

Koło Łowieckie ,,Hubertus” w
Łodzi

123

7

147

5308

Koło Łowieckie ,,Łoś” w
Kozietułach

147

8

146

6277

Koło Łowieckie ,,Sarna” w
Nowym Mieście n/Pilicą

146

9

148

3123

Koło Łowieckie ,,Wola” w
Warszawie

148

10

149

3401

Koło Łowieckie ,,Zielony Krąg” w
Warszawie

149

2
3

4

Źródło: sporządził Janusz Jarmundowicz

Gospodarka łowiecka prowadzona jest w obwodach łowieckich przez dzierżawców lub zarządców w
oparciu o:
•
•
•

roczny plan zawierający zadania z zakresu poprawy warunków bytowania zwierząt łownych,
dokarmiania, budowy urządzeń, zasilania populacji i pozyskiwania zwierząt łownych, ochrony
przyrody,
liczebność i jakość zwierząt łownych, strukturę płciową i wiekową populacji, przyrost naturalny,
szkody w lasach oraz uprawach i płodach rolnych wyrządzone przez zwierzęta łowne,
wieloletnie łowieckie plany ustalone przez dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych
w porozumieniu z wojewodami i z PZŁ na okres 10 lat oraz charakterystykę rejonu hodowlanego.

4.1.3.

Identyfikacja potrzeb

Elementem stworzenia właściwego systemu ochrony przyrody są m.in. działania związane z dokończeniem
wdrażania systemu obszarów Natura 2000 w powiecie. Na najbliższe lata przewiduje się dokończenie planu
ochrony obszaru Natura 2000 dla obszarów Dolina Rawki PLH100015.
Istotnym działaniem w kierunku zachowania różnorodności biologicznej na terenach zabudowanych są
przedsięwzięcia powiatu w kierunku rozwoju terenów zielonych oraz utrzymania i pielęgnacji założeń
parkowych. W budżetach wielu gmin, w szczególności miast, kwoty przeznaczane na utrzymanie terenów
zieleni stanowią istotny wydatek. Ilość proponowanych do objęcia ochroną prawną obiektów i obszarów o
znaczących, ponadlokalnych walorach przyrodniczych, świadczy o konieczności podjęcia skutecznych
działań dla ich ochrony: zarówno przez władze samorządowe Gmin, administrację Lasów Państwowych
oraz właścicieli gruntów, na których powyższe proponowane obiekty i obszary się znajdują.
Wskazane do ochrony w formach przewidzianych w ustawie o ochronie przyrody fragmenty powiatu pełnią
przede wszystkim rolę lokalnych węzłów i korytarzy ekologicznych. Winny one być powiązane
przestrzennie z podobnymi strukturami na terenie sąsiadujących terenów. W stosunku do niektórych
ekosystemów warunkiem zachowania wysokich walorów jest wprowadzenie ochrony czynnej (dotyczy
cennych zbiorowisk nieleśnych) w sytuacji, bowiem zaniechania tradycyjnego użytkowania niektórych
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typów zbiorowisk bardzo szybko dochodzi do wycofywania się np. gatunków słabych konkurencyjnie, a
często należących jednocześnie do grupy gatunków ginących.
Dla ochrony całości dziedzictwa przyrodniczego powiatu oraz kształtowania systemu terenów zieleni
należy podjąć następujące zadania:
•

•
•
•
•
•
•
•

wdrożenie proponowanych obiektów i obszarów chronionych na mocy przepisów ustawy o
ochronie przyrody – w ramach Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych (ESOCh), poprzez
utworzenie projektowanego rezerwatu przyrody, powołanie pomników przyrody, propozycji
użytków ekologicznych, stanowisk dokumentacyjnych, bieżące zgłaszanie uwag i wniosków, udział
w konsultacjach – w ramach przygotowywanych planów ochrony dla poszczególnych stref ochrony
obszaru NATURA 2000,
utworzenie nowych form ochrony przyrody w postaci Obszaru Chronionego Krajobrazu Górnej i
Środkowej Rawki,
kreowanie wspólnej polityki ochrony przyrody dolin rzecznych: Rawki oraz jej dopływów, korytarzy
ekologicznych o randze regionalnej, tereny zieleni łęgowej,
koncepcja rekreacyjno - wypoczynkowego zagospodarowania terenów przywodnych w dolinie
rzeki Rawki wraz z dopływami,
koordynacja rozwoju sieci tras i ścieżek rowerowych,
wsparcie organizacyjne rekultywacji i rewitalizacji przeobrażonych i zdegradowanych terenów
poeksploatacyjnych i poprzemysłowych,
promocja rozwoju rolnictwa ekologicznego, agroturystyki: programy rolnośrodowiskowe, jako
formy zmiany wizerunku nieefektywnej gospodarki rolnej,
wsparcie działań organizacji ekologicznych, instytucji naukowych w zakresie ochrony czynnej
wybranych gatunków fauny i flory.
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4.1.4.
Cel

Cele i zadania środowiskowe do roku 2016 i do roku 2020

Cele długoterminowe do roku
2020

Cel

OPK.1.1
OPK.1

Zachowanie i wzbogacanie
walorów przyrodniczych

OPK.1.2

OPK.2

OPK.3

Zagospodarowanie zielenią
terenów antropogenicznych rozszerzenie oferty
rekreacyjno-turystycznej

Wzrost świadomości
ekologicznej w społeczeństwie

OPK.2.1

OPK.3.1

Cele krótkoterminowe do roku 2016

Tworzenie Ekologicznego Systemu
Obszarów Chronionych i ochrona
czynna cennych przyrodniczo
obiektów i obszarów na terenie
powiatu rawskiego

Zachowanie i przywrócenie warunków
występowania ginących gatunków
zwierząt

Zadanie

Jednostka odpowiedzialna

OPK.1.1.1

Opracowanie waloryzacji przyrodniczej oraz tworzenie na
jej podstawie form ochrony przyrody

Gminy Powiatu Rawskiego

OPK.1.1.2

Objęcie ochroną prawną drzew – propozycji pomników
przyrody oraz prowadzenie prac pielęgnacyjno –
konserwacyjnych proponowanych pomników przyrody

Gminy Powiatu Rawskiego, Nadleśnictwa

OPK.1.1.3

Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszaru
Natura 2000 Dolina Rawki PLH100015

RDOŚ w Łodzi

OPK.1.1.4

Wdrażanie programów rolnośrodowiskowych dla rolników
w ramach PROW: 2007 – 2013

Gminy Powiatu Rawskiego, Łódzki
Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Agencja
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
( biuro powiatowe w Rawie
Mazowieckiej)

OPK.1.2.1

Program ochrony czynnej wybranych gatunków fauny,
flory, zbiorowisk roślinnych; idea włączenia szkół, jako
społecznych opiekunów nad pomnikami przyrody

Gminy Powiatu Rawskiego, RZGW,
lokalne stowarzyszenia ekologiczne,
szkoły, instytucje naukowe, Nadleśnictwa

OPK.2.1.1

Przebudowa i częściowa wymiana składu gatunkowego
zadrzewień przydrożnych wzdłuż odcinków dróg, nowe
nasadzenia zieleni wysokiej, prace pielęgnacyjno konserwacyjne zieleni przydrożnej

Gminy Powiatu Rawskiego, Powiatowy
Zarząd Dróg, Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Łodzi, GDDKiA w Warszawie

OPK.2.1.2

Realizacja terenów zieleni urządzonej w ramach
istniejących i projektowanych obiektów rekreacyjno –
wypoczynkowych, tworzonych głównie na bazie akwenów
wodnych oraz terenów leśnych, na osiedlach
mieszkaniowych, wokół obiektów użyteczności publicznej

Gminy Powiatu Rawskiego, lokalne
stowarzyszenia, wspólnoty
mieszkaniowe, Nadleśnictwa

OPK.3.1.1

Opracowanie koncepcji i projektu oznakowania szlaków,
ścieżek rowerowych na terenie powiatu

Powiat Rawski (koordynator), Gminy
Powiatu Rawskiego

OPK.3.1.2

Promocja własnych działań i inicjatyw proekologicznych,
promujących walory środowiska przyrodniczego, o
charakterze cyklicznym: „Powiatowe Dni Lasu”, „Wiosenna
Akcja Sadzenia Drzew”, „Dzień Ziemi” (+konkursy
towarzyszące)

Powiat Rawski

Kształtowanie terenów zieleni
urządzonej i nieurządzonej

Poszerzenie wiedzy o środowisku
przyrodniczym powiatu

Zadanie
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OPK.3.1.3

Promocja działań proekologicznych dla rolników

Łódzki Ośrodek Doradztwa RolniczegoRejonowy Zespół Doradców w Rawie
Mazowieckiej

OPK.3.1.4

Tworzenie sieci ścieżek przyrodniczo-dydaktycznych w
obrębie obszarów przyrodniczo cennych, atrakcyjnych
krajobrazowo oraz dziedzictwa kulturowego

Gminy Powiatu Rawskiego
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4.1.5.
L.P.

Harmonogram zadań w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu

Nazwa zadania

Termin
rozpoczęcia
planowany

Termin
zakończenia
planowany

Jednostka odpowiedzialna

Planowane
koszty ogółem
(PLN) tyś.

Partnerzy

Źródło finansowania

400 (50/rok)

szkoły (wszystkich szczebli), organizacje
i stowarzyszenia ekologiczne

Środki własne, WFOŚiGW

ZADANIA WŁASNE POWIATU
OPK.3.1.2

Promocja własnych działań i inicjatyw
proekologicznych, promujących walory
środowiska przyrodniczego

2013

2020

Powiat Rawski

ZADANIA KOORDYNOWANE POWIATU
OPK.1.1.3

Opracowanie planów zadań ochronnych
dla obszaru Natura 2000 Dolina Rawki
PLH100015

OPK.1.2.1

Program ochrony czynnej wybranych
gatunków fauny, flory, zbiorowisk
roślinnych; idea włączenia szkół, jako
społecznych opiekunów nad pomnikami
przyrody

OPK.3.1.3

Promocja działań proekologicznych dla
rolników

2013

2013

2013

2016

RDOŚ w Łodzi

b.d.

Powiat Rawski

Środki RDOŚ w Łodzi,
WFOŚiGW

2020

Gminy Powiatu Rawskiego,
RZGW, lokalne stowarzyszenia
ekologiczne, szkoły, instytucje
naukowe

300

Powiat Rawski

Środki własne, WFOŚiGW

2020

Łódzki Ośrodek Doradztwa
Rolniczego- Rejonowy Zespół
Doradców w Rawie
Mazowieckiej

150

Powiat Rawski, organizacje i
stowarzyszenia ekologiczne

Środki własne, WFOŚiGW

ZALECENIA DLA GMIN POWIATU RAWSKIEGO
OPK.1.1.1

Opracowanie waloryzacji przyrodniczej
oraz tworzenie na jej podstawie
małoobszarowych form ochrony przyrody

2013

2020

Gminy Powiatu Rawskiego

250

Powiat Rawski, organizacje i
stowarzyszenia ekologiczne, RDLP Łódź

Środki własne, WFOŚiGW

OPK.1.1.2

Objęcie ochroną prawną drzew –
propozycji pomników przyrody oraz
prowadzenie prac pielęgnacyjno –
konserwacyjnych proponowanych
pomników przyrody

2013

2020

Gminy Powiatu Rawskiego

150

Powiat Rawski, organizacje i
stowarzyszenia ekologiczne, RDLP Łódź

Środki własne, WFOŚiGW

OPK.2.1.2

Realizacja terenów zieleni urządzonej w
ramach istniejących i projektowanych
obiektów rekreacyjno – wypoczynkowych,
tworzonych głównie na bazie akwenów
wodnych oraz terenów leśnych, na
osiedlach mieszkaniowych, wokół
obiektów użyteczności publicznej

2013

2020

Gminy Powiatu Rawskiego

500

lokalne stowarzyszenia, wspólnoty
mieszkaniowe, administratorzy cieków
wodnych

Środki własne, WFOŚiGW
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OPK.1.1.4

Wdrażanie programów
rolnośrodowiskowych dla rolników w
ramach PROW: 2007 – 2013

2013

2016

Gminy Powiatu Rawskiego

OPK.2.1.1

Przebudowa i częściowa wymiana składu
gatunkowego zadrzewień przydrożnych
wzdłuż odcinków dróg, nowe nasadzenia
zieleni wysokiej, prace pielęgnacyjno konserwacyjne zieleni przydrożnej

2013

2020

Gminy Powiatu Rawskiego

OPK.3.1.4

Tworzenie sieci ścieżek przyrodniczodydaktycznych w obrębie obszarów
przyrodniczo cennych, atrakcyjnych
krajobrazowo oraz dziedzictwa
kulturowego

2013

2020

Gminy Powiatu Rawskiego

OPK.3.1.1

Opracowanie koncepcji i projektu
oznakowania szlaków, ścieżek
rowerowych na terenie powiatu

2013

2020

Gminy Powiatu Rawskiego

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego,
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa ( biuro powiatowe w Rawie
Mazowieckiej )

Środki własne, WFOŚiGW

Powiatowy Zarząd Dróg, Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Łodzi, GDDKiA w
Warszawie

Środki własne

300

lokalne stowarzyszenia, wspólnoty
mieszkaniowe, Powiat Rawski

Środki własne, WFOŚiGW

100

Powiat Rawski

Środki własne, WFOŚiGW

150

55/rok
440

RAZEM ZADANIA WŁASNE

400

RAZEM ZADANIA KOORDYNOWANE

450

ZALECENIA DLA GMIN POWIATU RAWSKIEGO

1 890
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4.1.6.

Wnioski

Wśród czynników pozytywnych należy wymienić:
•
•
•
•
•
•

występowanie obszarów i obiektów cennych pod względem przyrodniczo-krajobrazowym,
kwalifikujących się do ochrony prawnej, także, jako potencjał do zagospodarowania rekreacyjno –
turystycznego,
rozwinięty system dolin rzek i strumieni stanowiących korytarze ekologiczne w powiązaniu z siecią
akwenów wodnych,
charakterystyczny krajobraz kulturowy z pozostałościami zabytkowych założeń zieleni parkowej,
dobry stan rozpoznania elementów środowiska przyrodniczego większości miast i gmin,
umożliwiający skuteczne wdrażanie opracowanych koncepcji rozwoju sieci systemu ESOCH, form
rekreacji i turystyki,
wzrost potencjału do zagospodarowania rekreacyjno – turystycznego,
rozwój turystyki pieszej, agro- i ekoturystyki.

Wśród czynników negatywnych należy wymienić:
•

zanieczyszczenia powietrza wpływające na stan szaty roślinnej,

•

zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniowych,

•

wprowadzenie i inwazję gatunków obcych roślin,

•

niski poziom świadomości ekologicznej społeczeństwa,

•

przekształcenia krajobrazu i likwidację ekosystemów siedlisk spowodowaną zmianą sposobu
użytkowania ziemi,

•

niski udział wydatków budżetów Gmin na przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody i
krajobrazu.
4.2. OCHRONA I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ LASÓW

4.2.1.

Charakterystyka i ocena stanu aktualnego

Ogólna powierzchnia lasów na terenie powiatu rawskiego wynosi ok. 8 282 ha, co daje przeciętną lesistość
powiatu na poziomie ok. 12,2 %. Lasy nie stanowiące własności Skarbu Państwa to 4066,3 ha. Nadzór nad
lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa sprawuje Starosta Rawski. Lasy Państwowe stanowią
4140 ha powierzchni powiatu rawskiego.
Lasy (IV Kraina Mazowiecko-Podlaska) są najbardziej naturalną formacją roślinną, choć także znacznie
przekształconą w głównej mierze przez zalesianie sosną. Najczęściej spotykanym typem lasu są bory
mieszane z sosną, lipą drobnolistną i modrzewiem, świeże bory sosnowe i lasy mieszane typu
subkontynentalnego grądu z drzewostanami, które tworzą dęby, świerki i sosny. Przez tereny powiatu
przebiegają granice biogeograficzne, zarówno w rozumieniu geobotanicznym jak i przyrodniczo-leśnym, w
tym granice zasięgu drzew leśnych. Południkowy przebieg ma granica między grądem
środkowoeuropejskim (związanym z klimatem oceanicznym) oraz grądem subkontynentalnym (klimat o
większym stopniu kontynentalizmu). Równoleżnikowy przebieg mają granice zasięgu m.in. świerka, jodły,
buka i lipy szerokolistnej.
Rozmieszczenie lasów na terenie powiatu rawskiego jest nierównomierne: od około 6% w gminach
Sadkowice i Regnów do około 19% w gminach Cielądz i Rawa Mazowiecka.
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Rysunek 7 Rozmieszczenie obszarów leśnych w powiecie rawskim
Źródło: http://www.lasy.gov.pl/mapa

Lasy niepaństwowe
Analiza struktury własnościowej lasów na terenie powiatu wskazuje na duży udział lasów niepaństwowych
w ogólnej powierzchni, około 46%. Największą powierzchnie lasów niepaństwowych na terenie powiatu
odnotowano w gminie Rawa Mazowiecka ok. 26%, gminie Biała Rawska i gmina Cielądz ok. 22% każda.
Natomiast najmniejsza powierzchnia lasów występuję na terenie miasta Rawa Mazowiecka ok. 9%.

Rysunek 8 Powierzchnia lasów niepaństwowych na terenie powiatu rawskiego
Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania L-03, 2012

Specyficzną cechą lasów niepaństwowych powiatu rawskiego, oprócz bardzo dużego rozdrobnienia
własnościowego, silnego przemieszania z obszarami Lasów Państwowych, jest znaczny udział lasów
należących do osób fizycznych (ok. 92% ogólnej powierzchni lasów niepaństwowych, tj. 4066,30 ha).
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Obowiązująca ustawa o lasach z dnia 28 września 1991 r. (Dz. U. z 2013 r., Nr 12, poz. 59 z późn. zm.) w art. 5
ust. 1 pkt. 2 określa, iż nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa
sprawuje starosta.
W świetle tego nadzór nad prowadzeniem gospodarki leśnej w lasach niepaństwowych polega na:
•
•
•
•

kontroli, doradztwie,
wydawanie decyzji administracyjnych,
kontroli wykonania decyzji wydawanych w drodze postępowania administracyjnego,
cechowanie drewna i wydawania świadectwa legalności pozyskanego drewna.

Zgodnie z ustawą o lasach do powinności organów sprawujących nadzór nad prowadzeniem gospodarki
leśnej w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa (starosty) należy miedzy innymi:
•
•

•
•
•

zarządzanie i wykonywanie na koszt nadleśnictw zabiegów zwalczających i ochronnych w
zagrożonych lasach niepaństwowych,
wydawanie decyzji w sprawie przyznania środków finansowych z budżetu państwa na całkowite
lub częściowe pokrycie kosztów zalesienia gruntów, przeznaczonych do zalesienia w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o lasach. Art. 12 ust. 1
ustawy o lasach stanowi, że: "W przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy szkody w lasach,
powstałej w wyniku oddziaływania gazów i pyłów przemysłowych, oraz w przypadku pożarów lub
innych klęsk żywiołowych spowodowanych czynnikami biotycznymi albo abiotycznymi,
zagrażających trwałości lasów, koszty zagospodarowania i ochrony związane z odnowieniem lub
przebudową drzewostanu finansowane są z budżetu państwa.
2. Decyzje w sprawie przyznania środków na pokrycie kosztów, o których mowa w ust. 1, wydają:
− minister właściwy do spraw środowiska, na wniosek Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych, zwanego dalej "Dyrektorem Generalnym" - w odniesieniu do lasów
pozostających w zarządzie Lasów Państwowych, będących w użytkowaniu wieczystym
oraz lasów przekazanych w użytkowanie na mocy art. 40;
− starosta, na wniosek właściciela lasu, po zaopiniowaniu przez nadleśniczego - w
odniesieniu do pozostałych lasów, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej"
sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów należących do osób fizycznych i
wspólnot gruntowych,
wydawanie decyzji na podstawie inwentaryzacji stanu lasów, określające zadania z zakresu
gospodarki leśnej dla powierzchni lasów do 10 ha,
dokonanie oceny udatności upraw w czwartym lub piątym roku od zalesienia gruntu rolnego oraz
przekwalifikowanie z urzędu grunt rolny na leśny, jeżeli zalesienia gruntu dokonano na podstawie
przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji
Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub na podstawie przepisów o wspieraniu
rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zgodnie z aktualizacją Krajowego Programu Zwiększania Lesistości, powierzchnia gruntów przewidzianych
do zalesienia na terenie powiatu w latach 2001-2020 wynosi ok. 24 ha, natomiast w sektorze gruntów
niepaństwowych – 664 ha1.
Ogółem w lasach niepaństwowych powiatu rawskiego pozyskano w 2012 roku 855 m3 grubizny drewna
brutto, w tym całość w lasach prywatnych.
Lasy Państwowe
Całość Lasów Państwowych pozostaje w administracji Nadleśnictwa Skierniewice.
Nadleśnictwo Skierniewice położone jest na terenie dwóch województw: łódzkiego w powiatach: łowickim,
rawskim, skierniewickim, tomaszowskim, Skierniewice Mieście i mazowieckiego w powiecie żyrardowskim.
Nadleśnictwo Skierniewice wchodzi w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi. Sąsiaduje z
nadleśnictwami: Grójec (RDLP Radom), Radziwiłłów, Spała, Brzeziny, Kutno, Łąck (wszystkie RDLP Łódź).
Grunty zarządzane przez nadleśnictwo tworzą dwa obręby leśne: Rawa Mazowiecka i Skierniewice.
Lesistość obszaru w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa wynosi ok 14,9%. W poszczególnych gminach

1

Krajowy Program Zwiększania Lesistości (aktualizacja), Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2003, msc
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położonych w zasięgu nadleśnictwa lesistość waha się od 1,2% (gmina Chąśno) do 37,7% (gmina Bolimów). W
strukturze lasów tego obszaru ok. 53% stanowią lasy Skarbu Państwa, zarządzane przez Nadleśnictwo
Skierniewice. Lasy innych własności mają znaczny udział w zachodniej, centralnej oraz południowej części
nadleśnictwa, w gminach: Łyszkowice, Rawa Mazowiecka, Maków, Biała Rawska, Cielądz i Skierniewice.
Nadleśnictwo Skierniewice składa się z 166 kompleksów leśnych. Jest jeden główny kompleks o
powierzchni 4668 ha (34,5% powierzchni lasów nadleśnictwa). W przedziale od 100–500 ha występuje 14
kompleksow leśnych o powierzchni 3464 ha. W przedziale 5–100 ha jest 70 kompleksow o powierzchni
2188,43 ha. Pozostałe (77) to kompleksy małe − do 5 ha.
Typy siedliskowe przyjęto na podstawie aktualnych opracowań glebowo-siedliskowych. Dla gruntów
nowoprzyjętych typ siedliskowy lasu praz podtyp gleby określono w czasie prac taksacyjnych.
Dominującymi typami siedliskowymi w Nadleśnictwie Skierniewice są siedliska: LMśw – 41% (5598,31 ha) i
BMśw – 27,1% (3 661,26 ha). Siedliska lasowe zajmują 61,0% (8 245,88 ha), natomiast borowe 39,0% (5 282,01
ha) powierzchni leśnej nadleśnictwa. Przyjmując za kryterium rożne warunki wilgotnościowe, siedliska
możemy podzielić na:
•
•
•

świeże (Bśw, BMśw, LMśw, Lśw) – 89,9% powierzchni (12 157,68 ha),
wilgotne (BMw, LMw, Lw) – 7,7% powierzchni (1 043,96 ha),
bagienne i łęgowe (LMb, Ol, OlJ, Lł) – 2,4% powierzchni (326,37 ha).

Średnie roczne rozmiary prac odnowieniowych i zalesieniowych w Nadleśnictwie Skierniewice według
Planu Urządzania Lasu na lata 2013-2022:
•

Odnowienia zrębów - 41 ha,

•

Odnawianie w rębniach złożonych - 106 ha,

•

Zalesienia gruntów porolnych - 1,7 ha,

•

Odnowienia zrębów zaległych i płazowin - 5,6 ha,

•

Dolesienia luk - 0,5 ha,

•

Podsadzenia produkcyjne - 0,6 ha,

•

Poprawki i uzupełnienia w uprawach i młodnika - 0,35 ha,

•

Poprawki i uzupełnienia na gruntach projektowanych do odnowieniach i zalesienia - 15,5 ha,

Podstawowe gatunki wprowadzane na uprawy leśne to: sosna, dąb, modrzew, brzoza, olsza, buk, jesion.
W ostatnich latach wyraźnie rośnie udział gatunków liściastych, co wynika z ograniczania wielkości zrębów,
wzrostu powierzchni objętych rębniami złożonymi oraz prowadzonej przebudowy drzewostanów, mającej
na celu wzbogacenie składu gatunkowego drzewostanów, dostosowanie do lokalnych warunków
siedliskowych, oraz zwiększenie odporności na szkodliwe czynniki biotyczna i abiotyczne.

4.2.2.

Identyfikacja potrzeb

Największym problemem w lasach nadzorowanych jest utrudnione egzekwowanie wykonania koniecznych
zabiegów gospodarczych ze względu na znaczną ilość współwłasności, duże rozdrobnienie działek,
podeszły wiek znacznej części właścicieli, zamieszkiwanie właścicieli w znacznej odległości od swojego lasu,
często poza granicami kraju, nieuregulowany stan własnościowy (brak prowadzonych postępowań
spadkowych w stosunku do nieżyjących właścicieli). Na bieżąco są aktualizowane Uproszczone Plany
Urządzenia Lasu oraz Inwentaryzacje Stanu Lasu.
Renaturalizacja lasów na terenie powiatu powinna wiązać się z dostosowaniem składu gatunkowego
wprowadzanych drzewostanów do charakteru siedlisk.
Lasy Nadleśnictw na terenie powiatu w przeważającej części wchodzą w obszary chronione, co
ukierunkowuje działania administracji Lasów Państwowych do dążenia do uzyskania „proekologicznego
modelu” gospodarki leśnej, tj. trwałego zachowania lub odtwarzania naturalnych walorów lasu metodami
racjonalnej gospodarki leśnej. Praktycznie dotyczy to bieżącej realizacji zapisów planów urządzania lasów
nadleśnictw oraz „Programów ochrony przyrody”, zsynchronizowanych z cyklem 10-letniego okresu
obowiązywania ww. planów.
Wszystkie zadania gospodarcze, hodowlane i ochronne powinny być podporządkowane „ochronności”
Lasów Państwowych.
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Należy podkreślić, iż zgodnie z przepisami ustawy o ochronie przyrody, na terenach leśnych urządzanych
przez PGL Lasy Państwowe i znajdujących się w granicach parku krajobrazowego, zadania w zakresie
ochrony przyrody wykonuje samodzielnie miejscowy nadleśniczy – zgodnie z ustaleniami projektu planu
ochrony parku krajobrazowego, uwzględnionymi w planie urządzenia lasów nadleśnictwa.
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4.2.3.
Cel

ZRL.1

Cele i zadania środowiskowe do roku 2016 i do roku 2020

Cele długoterminowe do
roku 2020

Ochrona
bioróżnorodności

Cel

ZRL.1.1

Cele krótkoterminowe do roku 2016

Wdrażanie proekologicznego
modelu gospodarki leśnej

Zadanie

Zadanie

Jednostka
odpowiedzialna

ZRL.1.1.1

Aktualizacja Uproszczonych Planów Urządzenia Lasów niestanowiących własności Skarbu
Państwa

Powiat Rawski

ZRL.1.1.2

Zalesianie gruntów porolnych niskich klas bonitacyjnych

ZRL.1.1.3

Realizacja zadań: gospodarczych, hodowlanych i ochronnych – zgodnie z uproszczonymi
planami urządzania lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa

ZRL.1.1.4

Realizacja wytycznych „Programu ochrony przyrody”

Nadleśnictwo
Skierniewice

ZRL.1.1.5

Ocena udatności upraw leśnych i przekwalifikowanie gruntu rolnego na leśny. (art. 14 ust.
7 ustawy o lasach)

Powiat Rawski

właściciela gruntów,
ARiMR
właściciele lasów

4.2.4. Harmonogram zadań w zakresie ochrony i zrównoważonego rozwoju lasów
L.P.

Nazwa zadania

Termin
rozpoczęcia
planowany

Termin
zakończenia
planowany

Jednostka odpowiedzialna

Planowane
koszty ogółem
(PLN) tyś.

Partnerzy

Źródło finansowania

ZADANIA WŁASNE

ZRL.1.1.1

Aktualizacja Uproszczonych
Planów Urządzenia Lasów
niestanowiących własności
Skarbu Państwa

2013

2020

Powiat Rawski

100

Gminy, RDOŚ w Łodzi

Środki własne

ZRL.1.1.5

Ocena udatności upraw leśnych
i przekwalifikowanie gruntu
rolnego na leśny. (art. 14 ust. 7
ustawy o lasach)

2013

2020

Powiat Rawski

b.d.

-

Środki własne

Gminy, Nadleśnictwo Skierniewice

Środki własne

ZADANIA KOORDYNOWANE
ZRL.1.1.2

Zalesianie gruntów porolnych
niskich klas bonitacyjnych

2013

2020

właściciela gruntów, ARiMR

2500
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ZRL.1.1.3

Realizacja zadań:
gospodarczych, hodowlanych i
ochronnych – zgodnie z
uproszczonymi planami
urządzania lasów
niestanowiących własności
Skarbu Państwa

2013

2020

właściciele lasów

b.d.

Powiat Rawski

Środki właścicieli lasów

ZRL.1.1.4

Realizacja wytycznych
„Programu ochrony przyrody”
nadleśnictw

2013

2020

Nadleśnictwo Skierniewice

1 000

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi,
Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych, RDOŚ w Łodzi

Środki własne

RAZEM ZADANIA WŁASNE

100

RAZEM ZADANIA KOORDYNOWANE

3500
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4.2.5.

Wnioski

Korzystne uwarunkowania w realizacji ochrony i zrównoważonego rozwoju lasów:
•

znaczący udział zwartych kompleksów leśnych, umożliwiających prowadzenie racjonalnej
gospodarki leśnej w lasach Nadleśnictw,

•

proekologiczny model gospodarki leśnej Nadleśnictwa: Skierniewice,

•

łatwa dostępność przeważającej części obszarów leśnych, administrowanych przez Lasy
Państwowe,

•

objęcie planami całości obszarów leśnych Lasów Państwowych i prywatnych,

•

ograniczenia w realizacji ochrony i zrównoważonego rozwoju lasów,

•

konieczność szczegółowych uzgodnień ze służbą parków krajobrazowych, dotyczących planów
prowadzenia edukacji ekologicznej, urządzania ścieżek przyrodniczo - dydaktycznych i
kwalifikowanej turystyki rowerowej na obszarach leśnych – wynikająca z istnienia Parku
Krajobrazowego.

Właściwa współpraca nadleśnictw z różnymi podmiotami gospodarczymi zainteresowanymi
zagospodarowaniem i użytkowaniem turystycznym lasów, wymaga, a w przyszłości w coraz większym
stopniu wymagać będzie, systematycznej koordynacji działań. Działania te winny być oparte przede
wszystkim na promocji walorów turystycznych regionu.
Priorytetem podstawowym gospodarki leśnej, niezmiennym dla lasów w powiecie, jest utrzymanie ciągłości
i trwałości lasu oraz wdrażanie wielofunkcyjnego modelu gospodarki leśnej. Koszty, które należy ponieść na
zapewnienie realizacji tego priorytetu, będą różne, a zależeć będą w głównej mierze od uwarunkowań
przyrodniczych, aktualnego stanu lasu oraz prognozowania i ograniczania skutków zagrożenia.
4.3. KSZTAŁTOWANIE ZASOBÓW WODNYCH ORAZ OCHRONA PRZED POWODZIĄ

4.3.1.

Charakterystyka i ocena stanu aktualnego

Największy zasoby wody powierzchniowej na terenie powiatu rawskiego zawierają wody rzeki Rawki.
Rzeka Rawka płynie w obrębie Równiny Łowicko-Błońskiej, Niziny Środkowomazowieckiej oraz na
Wysoczyźnie Rawskiej i Wzniesieniach Łódzkich. Zlewnia rzeki Rawki położona jest w województwie
łódzkim, w granicach powiatów: rawskiego, skierniewickiego, łowickiego. Powierzchnia zlewni wynosi
1191,7 km2. Jej cześć prawostronna posiada bardziej rozwinięta siec dopływów takich jak: rz. Korabiewka,
rz. Chojnatka, rz. Białka, rz. Rylka i Krzemionka. Górna cześć zlewni lewy w obszarze moren czołowych
zlodowacenia środkowopolskiego, utworzonych z piasków i żwirów z głazami a także z glin piaszczystych i
spiaszczonych. Ta cześć zlewni jest pagórkowata i falista. Środkowa cześć zlewni ma rzeźbę niskofalistą z
wyraźnymi wysoczyznami morenowymi. Dolna cześć zlewni posiada rzeźbę płasko równinną, w obszarze
moreny dennej zbudowanej z glin i piasków gliniastych.
Grunty zlewni w przeważającej mierze są użytkowane rolniczo – 74% powierzchni, w tym: grunty orne
stanowią 66% , użytki zielone – 8%. Pozostałe obszary zajmują lasy – 19%, wody – 1%, drogi i zabudowa – 6%.
Przeważają gleby lekkie (kompleks słaby żytni i bardzo słaby). Lasy wysokopienne olchowe, sporadycznie
na wyniesieniach – sosnowe. Większe kompleksy leśne występują w źródłowym odcinku rzeki do ujścia
rzeki Krzemionki.
Rzeka Rawka ma długość 97,00 km i jest prawostronnym dopływem Bzury. Źródła rzeki umiejscowione są
w dwóch ramionach: Rawka Lewa wypływa na wysokości 195 m n.p.m. w rejonie wsi Turbowice, Rawka
Prawa wypływa na wysokości 180 m n.p.m. w rejonie wsi Rewica. W górnym biegu jest rzeka o charakterze
wyżynnym, natomiast w biegu środkowym i dolnym - nizinnym.
Najwyższe stany wód w Rawce występują w marcu, najniższe stany i przepływy notowane są zimą – od
grudnia do lutego oraz latem w lipcu i sierpniu. Charakterystyczne przepływy w przekroju ujścia wynoszą:
NNQ - 1,46 m3/s, SNQ – 2,66 m3/s, SSQ - 5,78 m3/s SWQ – 27,6 m3/s. Średni spadek rzeki Rawka wynosi 0,98‰,
a średni spadek doliny 1,36‰. W jej górnym biegu szerokość dna waha sie od 0,4 do 5 m, w dolnym 7-20 m.
W korycie występują naturalne i sztuczne przeszkody. Cechą charakterystyczną rzeki jest stosunkowo duża
częstotliwość występowania wody z brzegów, która zalewa doliny i liczne starorzecza, stale lub okresowo
łączące sie z głównym korytem. Stwarza to dobre warunki bytowania oraz rozrodu ichtiofauny.
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Prawo wodne stanowi, że ochrona przed powodzią jest zadaniem organów administracji rządowej i
samorządowej. Powiat rawski położony jest na obszarze działania Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej w Warszawie t.j. RZGW. W ramach ochrony przed powodzią w strukturach RZGW wyodrębniono
Ośrodek Koordynacyjno – Informacyjny Osłony Przeciwpowodziowej, w którym prowadzone są przede
wszystkim podstawowe działania związane z tą ochroną. Działania te, realizowane również na terenie
powiatu, prowadziły i w dalszym ciągu prowadzą do zmniejszenia tragicznych skutków wystąpienia
ewentualnych powodzi w tym rejonie.
Jednym z ważniejszych dokumentów z zakresu ochrony przeciwpowodziowej jest „Wstępna ocena ryzyka
powodziowego” (WORP) jest pierwszym z czterech dokumentów planistycznych wymaganych Dyrektywą
2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka
powodziowego i zarządzania nim (Dyrektywa Powodziowa).
Celem wstępnej oceny ryzyka powodziowego jest wyznaczenie obszarów narażonych na
niebezpieczeństwo powodzi, czyli obszarów, na których istnieje znaczące ryzyko powodziowe lub na
których wystąpienie dużego ryzyka jest prawdopodobne. Wstępną ocenę wykonuje się w oparciu o
dostępne lub łatwe do uzyskania informacje.

Rysunek 9 Mapa obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi dla powiatu rawskiego (kolor czerwony)
Źródło: Wstępna ocena ryzyka powodziowego dla województwa łódzkiego

Na powyższej mapie kolorem czerwonym oznaczone obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi na
terenie powiatu rawskiego. Obszar zalewowy występuję wzdłuż rzeki Rawki.
Plan operacyjny ochrony przed powodzią dla województwa łódzkiego z 2013 r. dla gmin powiatu rawskiego
przewiduję następującą hierarchie zagrożenia powodziowego.
•
•
•
•

Średnie zagrożenie: Gmina Rawa Mazowiecka,
Małe zagrożenie: Miasto Rawa Mazowiecka,
Minimalne zagrożenie: Gmina Biała Rawska, Gmina Cielądz,
Brak zagrożenie: Gmina Regnów, Gmina Sadkowice.

Przy rozpatrywaniu zagadnień dotyczących zagrożenia powodziowego nie można pominąć obiekty
melioracji i urządzeń wodnych. W celu pozyskania informacji autorzy opracowania zwrócili się do
Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi o przedstawienie występowania wód
istotnych dla rolnictwa oraz urządzeń melioracji wodnych (podstawowych) na terenie powiatu rawskiego.
Terenowy Inspektorat WZMiUW w Rawie Mazowieckiej w ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych
oraz zmeliorowanych gruntów na terenie powiatu posiada:
•

długość rzek 133 300 m,
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•

•

budowle w kategorii:
− piętrzące i przelewy 21 szt.,
− komunikacyjne 69 szt. ,
− progi, stopnie, bystrotoki 31 szt.,
rurociągi 320 m.

4.3.2.

Identyfikacja potrzeb

Ochrona przeciwpowodziowa to zespół działań mających na celu ograniczenie strat powodziowych.
Poczynania te mają charakter zabiegów technicznych oraz nietechnicznych. Pierwsze polegają na
ograniczaniu wielkość fali powodziowej oraz jej zasięgu przestrzennego przy pomocy zbiorników
retencyjnych, kanałów ulgi, polderów i obwałowań. Drugie - na edukowaniu mieszkańców terenów
potencjalnie zagrożonych powodzią, stosowaniu systemów wczesnego ostrzegania, jak również
specjalnych rodzajów ubezpieczeń.
W grupie środków nietechnicznych będą to:
•

monitoring powodziowy dla całego powiatu oparty na koncepcji pozyskiwania skutecznej
informacji o opadzie i odpływie w warunkach powodziowych, współpracujący z istniejącą i
planowaną siecią IMGW,

•

system ostrzeżeń gwarantujący mieszkańcom i użytkownikom terenów zalewowych możliwie
szybkie powiadomienie o nadchodzącym zagrożeniu,

•

wyposażenie drużyny ratowniczej w specjalistyczny sprzęt niezbędny do efektywnego
prowadzenia akcji przeciwpowodziowej w warunkach cieków górskich,

•

opracowanie bazy informacyjnej dla utrzymywania i projektowania systemu ochrony przed
powodzią na obszarze powiatu,

•

opracowanie materiałów informacyjnych z podstawowymi danymi umożliwiającymi identyfikację
przez każdego mieszkańca zagrożonego obszaru zagrożenia powodziowego w jego otoczeniu.

w grupie środków technicznych będą to:
•

bieżące remonty budowli regulacji rzek i potoków,

•

bieżące remonty, stała konserwacja i renowacja przepustów, rowów i innych urządzeń
odprowadzających wodę lub zabezpieczających odpływ,

•

wycinka drzew i krzewów w korytach cieków, co przeciwdziała podnoszeniu się poziomu
zwierciadła wód odpływowych oraz niszczeniu mostów i brzegowych ubezpieczeń dróg,

•

systematyczne oczyszczanie z rumowiska koryt powyżej zapór przeciwrumowiskowych i stopni
wodnych, stabilizujących dno cieków.

Rozpatrzenie kompleksowe zagadnień związanych z przestrzenna zmiennością czynników środowiskowych
obszaru powiatu, a głównie:
•
•
•
•
•
•

rozkład opadów atmosferycznych, wielkości maksymalnych sum dobowych zdarzających się
hipotetycznie w stuleciu,
częstość i czas trwania susz,
rozkład średnich niskich odpływów jednostkowych – średnich i minimalnych,
lokalizacje obszarów bagiennych i leśnych,
rozmieszczenie jezior, jak też: wielkość i rozkład miarodajnych niedoborów wodnych w okresie
wegetacyjnym,
wyniki obliczeń klimatycznego bilansu wodnego (P – E),

daje podstawę do ustalenia stref o określonej wielkości potrzeb małej retencji wodnej.
Problem potrzeb obszarowych małej retencji wodnej na tle predyspozycji terenowych (przyrodniczych –
siedliskowych, krajobrazowych, etc.) rozpatrzono w opracowaniach: Instytutu Meteorologii i Gospodarki
Wodnej, Oddział w Poznaniu – Hierarchia potrzeb obszarowych małej retencji w Polsce (1995 r.), oraz
Instytutu Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach – Mała retencja – potrzeby i możliwości realizacji
(1996 r.).
Tereny powiatu rawskiego znajdują sie w II strefie, o dużych potrzebach rozwoju małej retencji, gdzie
występują korzystniejsze warunki klimatyczne, lecz duże są potrzeby rolnictwa, gospodarki komunalnej i
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przemysłu wodochłonnego. Zestawienie programowanych zbiorników zlokalizowanych w II strefie potrzeb
rozwoju małej retencji.
Tabela 5 Zestawienie zbiorników małej retencji na terenie powiatu rawskiego
Miejscowość

Dane techniczne

nr
obie
ktu

Nazwa
zbiornika

93

Żurawia

Biała
Rawska

Żurawia

46

690

94

Cielądz

Cielądz

Cielądz

13

190

95

Boguszyce

Rawa
Mazowiecka

Byliny

106

1450

97

Wołucza

Rawa
Mazowiecka

Julianów Raducki

6,6

99

98

Regnów

Regnów

Regnów

8

105

Gmina
Pow. zalewu [ha]

Pojemność
zbiornika [tys. m3]

Źródło: Program małej retencji dla województwa łódzkiego, 2006
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4.3.3. Cele i zadania środowiskowe do roku 2016 i do roku 2020
Cel

OPS.1

Cele długoterminowe do roku
2020

Minimalizacja zagrożeń
spowodowanych klęskami
powodzi

Cel

OPS.1.1

Cele krótkoterminowe do
roku 2016

Realizacja planów ochrony
przeciwpowodziowej

Zadanie

Zadanie

Jednostka
odpowiedzialna

OPS.1.1.1

Rozbudowa systemu monitoringu środowiska dla potrzeb ochrony
przeciwpowodziowej na obszarze powiatu

Powiat Rawski

OPS.1.1.2

Wykonanie zabudowy regulacyjnej potoków/rzek na terenie powiatu

Gminy Powiatu
Rawskiego

OPS.1.1.3

Wdrażanie systemu powiadamiania o zagrożeniach

Gminy Powiatu
Rawskiego

OPS.1.1.4

Zwiększanie retencyjności zlewni rzek i potoków na terenie powiatu

Gminy Powiatu
Rawskiego

OPS.1.1.5

Budowa lokalnego systemu monitoringu (przeciwpowodziowego)
dla powiatu

Gminy Powiatu
Rawskiego

OPS.1.1.6

Budowa obiektów małej retencji w dorzeczu rzeki Rawki

Wojewódzki Zarząd
Melioracji i Urządzeń
Wodnych w Łodzi
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4.3.4. Harmonogram zadań w zakresie ochrony przed powodzią
L.P.

Nazwa zadania

Termin
rozpoczęcia
planowany

Termin zakończenia
planowany

Jednostka odpowiedzialna/realizująca

Planowane
koszty ogółem

Partnerzy

Źródła
finansowania

RZGW Warszawa,
Gminy Powiatu
Rawskiego

Środki własne

Gmina Biała
Rawska

Regionalny
Program
Operacyjny
Województwa
Łódzkiego na lata
2014 - 2020

Gmina Rawa
Mazowiecka

Regionalny
Program
Operacyjny
Województwa
Łódzkiego na lata
2014 - 2020

[PLN] tys.

ZADANIA WŁASNE POWIATU

OPS.1.1.1

Rozbudowa systemu monitoringu
środowiska dla potrzeb ochrony
przeciwpowodziowej na obszarze powiatu
rawskiego

2013

2020

Powiat Rawski

20

ZADANIA KOORDYNOWANE

Zbiornik małej retencji Żurawia (rzeka
Białka)

OPS.1.1.6

Zbiornik małej retencji Boguszyce (rzeka
Rawka )

2013

2013

2020

2020

Wojewódzki Zarząd Melioracji i
Urządzeń Wodnych w Łodzi

Wojewódzki Zarząd Melioracji i
Urządzeń Wodnych w Łodzi

b.d.

b.d.

Melioracje gruntów rolnych Wilcze Piętki

2013

2020

Wojewódzki Zarząd Melioracji i
Urządzeń Wodnych w Łodzi

b.d.

Gmina Biała
Rawska

Regionalny
Program
Operacyjny
Województwa
Łódzkiego na lata
2014 - 2020

Regnów – zbiornik małej retencji

2013

2020

Wojewódzki Zarząd Melioracji i
Urządzeń Wodnych w Łodzi

b.d.

Gmina Regnów

PROW 2007 – 2013

ZALECENIA DLA GMIN POWIATU RAWSKIEGO
OPS.1.1.2

Wykonanie zabudowy regulacyjnej
potoków/rzek na terenie powiatu

2013

2020

Gminy Powiatu Rawskiego

b.d.

RZGW Warszawa

Środki własne

OPS.1.1.3

Wdrażanie systemu powiadamiania o
zagrożeniach

2013

2020

Gminy Powiatu Rawskiego

30

RZGW Warszawa

Środki własne

OPS.1.1.4

Zwiększanie retencyjności oraz zabudowy
regulacyjnej zlewni rzek i potoków na

2013

2020

Gminy Powiatu Rawskiego

35

RZGW Warszawa

Środki własne
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terenie powiatu
OPS.1.1.5

Budowa lokalnego systemu monitoringu
(przeciwpowodziowego) dla powiatu

2013

2020

Gminy Powiatu Rawskiego

120

RZGW Warszawa

ZADANIA WŁASNE POWIATU

20

ZADANIA KOORDYNOWANE

b.d.

ZALECENIA DLA GMIN POWIATU RAWSKIEGO

185

Środki własne
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4.3.5. Wnioski
Retencja jest to zjawisko naturalnego lub sztucznego zatrzymywania wody na powierzchni, w glebie i pod
ziemią. Głównym celem retencji jest poprawa bilansu wodnego zlewni rzecznych poprzez czasowe
zatrzymanie lub zmniejszenie odpływu wód, czyli spowolnienie jej obiegu. Realizacja nowych projektów
infrastrukturalnych, w tym w ramach tzw. Małej retencji będzie możliwa pod warunkiem spełnienia
wymogów wynikających z Prawa wodnego oraz dyrektyw unijnych, w szczególności dyrektywy o ocenach
oddziaływania na środowisko, dyrektywy siedliskowej i ramowej dyrektywy wodnej. Ważna role w procesie
retencjonowania wody pełnią zbiorniki śródpolne, małe zbiorniki retencyjne oraz enklawy łąk. Obszary te
zapobiegają przedostaniu się i rozprzestrzenianiu w środowisku biogenów i innych zanieczyszczeń
pochodzących z upraw rolniczych.
W wyniku rozbudowa systemu monitoringu środowiska dla potrzeb ochrony przeciwpowodziowej
powstanie sprawny i niezawodny, system pomiarów i obserwacji meteorologicznych i hydrologicznych.
Konfiguracja systemu pozwoli na adekwatny do potencjalnych i aktualnych zagrożeń dostęp do danych
pomiarowych z zadanym krokiem czasowym i przestrzennym. System ten będzie źródłem danych dla
złożonych modeli meteorologicznych i hydrologicznych realizowanych w pozostałych komponentach. Dane
z systemu będą przekazywane do wszystkich odbiorców działających w systemie osłony hydrologicznometeorologicznej oraz będą przedmiotem wymiany międzyregionalnej.
4.4. OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI
Obowiązek prowadzenia monitoringu gleby i ziemi w ramach państwowego monitoringu środowiska
wynika z zapisów art. 26 oraz art. 109 ustawy Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. nr 25, poz. 150), przy czym
prowadzenie okresowych badań, jakości gleby i ziemi należy do zadań własnych starosty.
Wprowadzenie standardów miało na celu stworzenie skutecznego instrumentu ochrony gleb przed
degradacją w wyniku zanieczyszczenia substancjami chemicznymi pochodzącymi ze źródeł
antropogenicznych oraz ustalenie prawnych podstaw do egzekwowania obowiązku przywrócenia
właściwej jakości gleb w oparciu o wymierne wskaźniki docelowe. Z formalnego punktu widzenia przyjęte
standardy wyznaczają docelowy stan jakości gleb poddanych rekultywacji z uwzględnieniem różnych form
użytkowania gruntów.
Ustawa nakładała na starostów obowiązek prowadzenia corocznie aktualizowanych rejestrów
zawierających informacje o terenach, na których stwierdzono przekroczenie standardów jakości gleby lub
ziemi. Jednak przepis prawa ochrony środowiska traktujący o tym zagadnieniu został uchylony. Ponadto ze
względu na fakt, że akumulacja zanieczyszczeń jest procesem powolnym, a skutki rozproszonej emisji
najczęściej nie są wykrywalne w krótkim czasie, obowiązku tego nie należy traktować, jako konieczności
corocznych badań obszarów już uznanych za zanieczyszczone.
Natomiast szczegółowymi badaniami potwierdzonymi odpowiednią dokumentacją należy każdorazowo
objąć obszary, na których doszło do awarii i niekontrolowanej emisji oraz migracji zanieczyszczeń do gleb.

4.4.1.

Charakterystyka i ocena stanu aktualnego

Powiat rawski cechują niezbyt korzystne warunkami do produkcji rolnej. Ogólna powierzchnia powiatu
wynosi 64 617 ha, z czego użytki rolne zajmują powierzchnię 46 826 ha, co stanowi 72,47%, w tym grunty
orne zajmują 36 646 ha (90,9%), łąki – 2 022 ha (4,3 %), pastwiska 2 226 ha (4,8%).
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Rysunek 10 Powierzchnia użytków rolnych w powiecie rawskim
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych od gmin powiatu rawskiego oraz GUS

Najwięcej użytków rolnych w stosunku do powierzchni ogólnej znajduje się w gminach: Regnów – 81,37%,
gm. Rawa Mazowiecka – 74,94 %, Cielądz – 74,81 %, Sadkowice – 70,02%, miasto i gmina Biała Rawska –
69,95 % oraz m. Rawa Mazowiecka – 56,93 %.
Wskaźniki te klasyfikują powiat rawski na poziomie wyższym niż średnia województwa łódzkiego (średnia
powiatu 72,47%, woj. łódzkiego 62,9%).
Charakterystyczny jest wysoki odsetek sadów w ogólnej powierzchni użytków rolnych – 25% w 2011 r.
Powiat rawski zajmował pod tym względem 4. pozycję w kraju, po powiatach: grójeckim – 39,8%,
sandomierskim – 29,5% oraz opolskim w woj. lubelskim – 25,7%.
Na terenie powiatu rawskiego gleby klasy I nie występują. Gleby bonitacji klasy II-IV stanowią 55,89 %
użytków rolnych. Udział gleb klasy II – IV w gminach przedstawia się następująco:
•

Sadkowice - 84,76 %,

•

m. i gm. Biała Rawska - 72,24 %,

•

Regnów - 57,10 %,

•

m. Rawa Mazowiecka - 36,87 %,

•

Cielądz - 32,40 %,

•

gm. Rawa Mazowiecka - 27,38 %,

Pozostałe to gleby klas V – VI.
Według danych uzyskanych z Urzędów Gmin w powiecie rawskim na dzień 31.12.2012 r. było 6613
gospodarstw rolnych, z tego gospodarstwa w przedziałach 1 – 5 ha stanowiły 49,2 %, 5 – 10 ha 43,77%; a
powyżej 10 ha – 7,03 %.
W poszczególnych gminach przeważają gospodarstwa o powierzchni w przedziale 1 – 5 ha. Najwięcej
gospodarstw w tym przedziale jest na terenie miasta Rawa Mazowiecka (71,14%), oraz w gminie Rawa
Mazowiecka (68,9%). Najwięcej gospodarstw powyżej 10 ha jest na terenie gminy Regnów (35,8%), Biała
Rawska (26,9%).
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Tabela 6 Indywidualne gospodarstwa rolne według grup obszarowych
L.p.

Wyszczególnienie

gospodarstwa
ogółem

liczba gospodarstw w grupach obszarowych użytków rolnych
poniżej 1

1-5

5-10

10-15

15 i więcej

Średnia wielkość
gospodarstw (ha)

1

gmina Rawa
Mazowiecka

1638

106

870

449

128

85

6,90

2

miasto Rawa
Mazowiecka

366

148

166

40

5

7

2,95

3

Biała Rawska

1910

23

738

712

306

131

8,08

4

Cielądz

923

54

413

294

118

44

7,14

5

Regnów

445

22

159

149

68

47

8,35

6

Sadkowice

1332

63

458

505

217

89

7,52

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędów Gmin oraz uzupełnione danymi z GUS, 2012

Gleba jest układem dynamicznym, a związki mineralne znajdujące się w niej ulegają ciągłym przemianom, co
prowadzi do ich zwiększenia lub do ubytków, aż do całkowitego zubożenia gleby. Ubytki związków
mineralnych w glebach powodowane głównie przez pobieranie składników pokarmowych przez rośliny,
wypłukiwanie rozpuszczalnych składników do głębszych warstw gleby, tworzenia się pod wpływem
różnych czynników związków nierozpuszczalnych, niedostępnych dla roślin.
Przy dość intensywnym użytkowaniu rolniczym gleby powiatu wykazują objawy degradacji, które przejawia
się znacznym stopniem zakwaszenia (pH poniżej 5,5).
W większości gmin przeważają gleby o odczynie bardzo kwaśnym i kwaśnym (do 80% powierzchni użytków
rolnych). Wymagają one wapnowania, a zgodnie z ocenami Stacji Chemiczno-Rolniczej w Łodzi (2001)
wapnowanie jest konieczne na ponad połowie całego areału powiatu, a potrzebne na około 20%
powierzchni użytków rolnych. Część gruntów na piaskach słabogliniastych jest ponadto przesuszonych,
produkcja zależy tam od ilości opadów atmosferycznych. Mało urodzajne i przesuszone gleby nadają się w
znacznej części pod zalesienia.
Powiat rawski to region typowo rolniczy. Ponad 70% jego powierzchni stanowią użytki rolne. Struktura
upraw nie uległa w ostatnich latach zmianom, preferuje się uprawę zbóż oraz hodowlę trzody chlewnej i
bydła. W powiecie rawskim, szczególnie w gminach Biała Rawska i Sadkowice, istnieją wieloletnie tradycje
sadownicze, głównie produkcja jabłek.
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Tabela 7 Struktura użytków rolnych według klas bonitacyjnych w powiecie rawskim

GMINA

Użytki rolne [ha]

Pow.
użytków
rolnych

Grunty orne [ha]

% udział klas
Łąki [ha]

Pastwiska [ha]

II – IVb do ogólnej
pow. UR

[ha]

II

IIIa

IIIb

IVa

IVb

V

VI

III

IV

V

VI

III

IV

V

VI

miasto Rawa Maz.

789

-

5

15

47

148

342

119

8

35

15

2

1

35

15

2

37,26

gmina Rawa Maz.

12264

-

9

384

1002

1521

5257

2720

8

139

371

148

10

279

334

82

27,33

gmina Biała Rawska

14565

-

328

3520

3529

2430

2901

1067

22

83

115

20

42

223

247

38

69,87

gmina Cielądz

6958

-

30

128

591

1185

2527

1530

21

221

268

63

4

112

259

19

32,94

gmina Regnów

3769

-

19

434

751

727

1155

380

4

83

66

14

22

68

40

6

55,93

gmina Sadkowice

8481

16

247

2127

2222

1498

1324

343

46

122

140

8

50

159

154

25

76,48

powiat rawski

46826

16

638

6608

8142

7509

13506

6159

109

683

975

255

129

876

1049

172

52,77

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych od gmin powiatu rawskiego
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Na terenie powiatu rawskiego prowadzony jest w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska
monitoring jakości gleb: na poziomie krajowym i regionalnym.
Monitoring gleb sieci krajowej opiera się na badaniach prowadzonych na zlecenie GIOŚ przez Instytut
Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach w interwale pięcioletnim. Obejmuje on punkt w gminie
Regnów. Ostatnie badania w ramach monitoringu krajowego wykonano w 2005 r. Cykliczne badania jakości
gleb w monitoringu krajowym wskazują, że zawartość oznaczonych metali ciężkich Cd, Cu, Ni, Pb i Zn oraz
S-SO4 i WWA jest mało zróżnicowana w poszczególnych latach badań. Zaistniałe zmiany stanu
zanieczyszczenia gleb są niewielkie i mieszczą się praktycznie w obrębie jednej klasy. Nie wpływa to w
znacznym stopniu na przydatność rolniczą gleb. Brak większych zmian zawartości w glebach metali
ciężkich, siarki siarczanowej i WWA a tym samym stopnia zanieczyszczenia gleb tymi
pierwiastkami/substancjami wynika ze stosunkowo niewielkiego ich dopływu powodowanego gospodarczą
działalnością człowieka.
W latach 2005–2008 Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Łodzi przebadała na terenie województwa
łódzkiego około 142 973 ha użytków rolnych tj. 10% ogólnego areału w 17 300 gospodarstw rolnych, w
których pobrano i wykonano analizy 103 071 próbek gleb z użytków rolnych. Podstawowy zakres badań
gleb obejmował oznaczenie odczynu pH, ocenę potrzeb wapnowania oraz zawartość podstawowych
składników pokarmowych: fosforu, potasu i magnezu.
Z przeprowadzonych badań wynika, że 72% przebadanych gleb charakteryzuje się odczynem bardzo
kwaśnym i kwaśnym a ok. 20% lekko kwaśnym odczynem. Gleb wykazujących odczyn obojętny i zasadowy
jest zaledwie 8%.
Odczyn gleb uzależniony jest od rodzaju skały macierzystej, składu granulometrycznego gleby, a także
stosowanych w jej obrębie zabiegów agrotechnicznych. Źródłem zakwaszenia mogą być ponadto procesy
zachodzące pomiędzy korzeniami roślin a glebą, zmineralizowanie substancji organicznej gleby lub też
powstawanie kwasów organicznych w substancjach humusowych. Obniżony poziom pH (zakwaszenie)
ogranicza zawartość w glebie przyswajalnych przez rośliny składników pokarmowych, a jednocześnie
ułatwia gromadzenie metali ciężkich. W celu podniesienia poziomu odczynu pH gleby poddaje się
wapnowaniu. Jest to podstawowy zabieg agrotechniczny podnoszący zdolności produkcyjne gleby głównie
poprzez poprawę jej żyzności oraz ograniczenie skutków zanieczyszczenia metalami ciężkimi.

4.4.2. Identyfikacja potrzeb
Ze względu na ukształtowanie powierzchni i warunki agroklimatyczne, jakość gleb, a także procesy
erozyjne potencjał rolniczy na analizowanym terenie nie jest w pełni wykorzystywany. Zdecydowana
większość gospodarstw to małe działki rolne o powierzchni mniejszej niż 2 ha. Dużą powierzchnię zajmują
również nieużytki i ugory.
Z przyrodniczego punktu widzenia duże znaczenie ma zachowanie zróżnicowania biologicznego oraz
obecne małoskalowe formy dominujące w krajobrazie nie mniej jednak by gospodarstwa mogły
konkurować z tymi większymi powinny być prowadzone z zachowaniem Dobrych Praktyk Rolniczych
współpracując ze sobą.
Ważnym zadaniem w zakresie ochrony ziemi i gleb jest coroczna kontrola stosowanych nawozów i środków
ochrony roślin dokonywana przez samych rolników. Realizacja tego zadania przyczyni się do ograniczenia
zanieczyszczenia, a także niepotrzebnej degradacji środowiska glebowego na terenie powiatu.
Badania gleb zostały przeprowadzone w 2005 roku, jednak w dalszym ciągu należy kontrolować zawartość
metali ciężkich i poziom pH. Zadanie to powinno być realizowane w czasookresach 3-5 letnich. Takie
działanie daje możliwość porównania wyników i określenia, w jakim kierunku zmierza stan środowiska.
Ważnym zadaniem do zrealizowania jest okresowe badanie gleby w zakresie odczynu pH. Działania te w
gospodarstwach przeprowadzają sami rolnicy, co daje podstawę ubiegania się o środki finansowe z
WFOŚiGW w Łodzi na wapno nawozowe.
Cennym działaniem przyczyniającym się do zwiększenia świadomości ekologicznej i rolniczej jest
organizacja spotkań informacyjnych, konferencji, szkoleń i akcji informacyjnych połączonych z praktycznymi
zajęciami dla zainteresowanych produkcją rolną i rolników a także właścicieli gospodarstw
predestynujących do ekologicznych i agroturystycznych. Działania takie są przeprowadzane przez Ośrodek
Doradztwa Rolniczego oddział w Rawie Mazowieckiej oraz Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa w Rawie Mazowieckiej.
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Zadaniem, które zarówno teraz jak i przyszłości może się przyczynić do poprawy stanu nie tylko gleb, ale i
całego środowiska jest organizacja w szkołach dla dzieci i młodzieży kilku lekcji o tematyce ochrony
środowiska i metodach dbania o jego zasoby i naturalny charakter. Zadanie to będzie realizowane przez
Gminy przy współpracy ze Starostwem Powiatowym.
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4.4.3. Cele i zadania środowiskowe do roku 2016 i do roku 2020
Cel

Cele długoterminowe do roku 2020

Cel

OG.1.1.

OG.1

Cele krótkoterminowe do
roku 2016

Zagospodarowanie terenu w
sposób racjonalny

Racjonalne wykorzystanie zasobów
glebowych

OG.1.2

Przywrócenie wartości
biologicznych gleb

Zadanie

Zadanie

Jednostka odpowiedzialna

OG.1.1.1

Prowadzenie okresowych badań jakości gleby i
ziemi

Powiat Rawski

OG.1.1.2

Kontrolowanie ilości zużywanych nawozów i
środków ochrony roślin,

Właściciele gospodarstw
rolnych, Wojewódzki
Inspektorat Ochrony Roślin
i Nasiennictwa Delegatura
w Skierniewicach

OG.1.1.3

Monitorowanie terenów rolniczych pod kątem
szkodników i patogenów roślinnych

Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Roślin i
Nasiennictwa Delegatura w
Skierniewicach

OG.1.1.4

Wykorzystanie nieużytków na uprawy
energetyczne

Właściciele gruntów
rolnych

OG.1.1.5

Właściwa polityka zalesiania gruntów
nieprzydatnych rolniczo (udzielanie dopłat,
przekazywanie sadzonek)

Nadleśnictwa, Agencja
Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa w
Rawie Mazowieckiej,
właściciele terenów

OG1.2.1

Realizacja działań w kierunku scalania i wymiany
gruntów rolnych

Właściciele gruntów
rolnych

OG1.2.2

Koordynacja badań gleb na poziom pH i
pozyskiwanie dofinansowania na wapnowanie
gleb kwaśnych

Gminy Powiatu Rawskiego

OG1.2.3

Promocja rolnictwa ekologicznego i agroturystyki
poprzez działania edukacyjno – szkoleniowe, a
także promocyjne regionu jak i samych Gmin

Gminy Powiatu Rawskiego

OG1.2.4

Organizacja programów doradczych dla rolników i
zainteresowanych produkcją rolniczą

Gminy Powiatu Rawskiego

OG1.2.5

Rekultywacja wysypiska odpadów stałych w
Rokszycach Nowych

Gmina Biała Rawska
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4.4.4. Harmonogram zadań w zakresie ochrony powierzchni ziemi
L.P.

Nazwa zadania

Termin
rozpoczęcia
planowany

Termin
zakończenia
planowany

Planowane efekty
ekologiczne

Planowane
koszty ogółem
(PLN) tyś.

Partnerzy

Źródła finansowania

Kontrola pięcioletnia
zanieczyszczenia gleb

200

Gminy Powiatu
Rawskiego, właściciele
terenów rolniczych

Środki własne

właściciele terenów
rolniczych

Środki własne

Gminy Powiatu
Rawskiego, właściciele
terenów rolniczych

Środki własne

Jednostka
odpowiedzialna
ZADANIA WŁASNE

OG.1.1.1

Prowadzenie okresowych badań
jakości gleby i ziemi

2013

2020

Powiat Rawski

ZADANIA KOORDYNOWANE

2020

Właściciele
gospodarstw
rolnych, Wojewódzki
Inspektorat Ochrony
Roślin i Nasiennictwa
Delegatura w
Skierniewicach

Ograniczenie
zanieczyszczenie wód
powierzchniowych i
gleb środkami ochrony
roślin

Eliminacja szkodników
i walka z chorobami
roślin

OG.1.1.2

Kontrolowanie ilości zużywanych
nawozów i środków ochrony
roślin

OG.1.1.3

Monitorowanie terenów
rolniczych pod kątem
szkodników i patogenów
roślinnych

2013

2020

Wojewódzki
Inspektorat Ochrony
Roślin i Nasiennictwa
Delegatura w
Skierniewicach

OG1.2.1

Realizacja działań w kierunku
scalania i wymiany gruntów
rolnych

2013

2020

Właściciele gruntów
rolnych

Poprawa struktury
agrarnej na terenie
Powiatu Rawskiego

-

Gminy Powiatu
Rawskiego

środki własne rolników

OG.1.1.4

Wykorzystanie nieużytków na
uprawy energetyczne

2013

2020

Właściciele gruntów
rolnych

Zagospodarowanie
nieużytków i
wykorzystanie
terenów porolnych

-

Gminy Powiatu
Rawskiego

środki własne rolników

OG.1.1.5

Właściwa polityka zalesiania
gruntów nieprzydatnych
rolniczo (udzielanie dopłat,
przekazywanie sadzonek,
zainteresowanie zalesieniami)

2020

Nadleśnictwa,
Agencja
Restrukturyzacji i
Modernizacji
Rolnictwa w Rawie
Mazowieckiej,
właściciele terenów

Zagospodarowanie
nieużytków

w zależności od
zainteresowani
a właścicieli
gruntów
porolnych

-

środki własne właścicieli
gruntów

Środki własne
rolników

Właściciele terenów
rolniczych

środki własne

2013

2013

50/rok
480

50/rok
480

ZALECENIA DLA GMIN POWIATU RAWSKIEGO
OG1.2.2

Koordynacja badań gleb na
poziom pH i pozyskiwanie

2013

2020

Gminy Powiatu
Rawskiego

Monitoring
kwasowości gleb
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dofinansowania na wapnowanie
gleb kwaśnych

OG1.2.3

ornych

Promocja rolnictwa
ekologicznego i agroturystyki
poprzez działania edukacyjno –
szkoleniowe, a także promocyjne
regionu jak i samych Gmin

2013

2020

Gminy Powiatu
Rawskiego

Rozwój turystyki
wiejskiej

OG1.2.4

Organizacja programów
doradczych dla rolników i
zainteresowanych produkcją
rolniczą

2013

2020

Gminy Powiatu
Rawskiego

Rozwój rolnictwa na
bazie naturalnych
metod
gospodarowania

OG1.2.5

Rekultywacja wysypiska
odpadów stałych w Rokszycach
Nowych

2013

2016

Gmina Biała Rawska

Poprawa jakości
środowiska
naturalnego

240

Organizacje ekologiczne,
Łódzki Ośrodek
Doradztwa Rolniczego
Oddział Rawa
Mazowiecka

Finansowanie
w ramach
programów
unijnych

Organizacje ekologiczne,
Łódzki Ośrodek
Doradztwa Rolniczego
Oddział Rawa
Mazowiecka

1 500

-

5/rok w jednej
gminie

środki własne,
WFOŚiGW

środki własne,
WFOŚiGW, PROW 20072013, RPO 2014 -2020

środki własne,
WFOŚiGW, PROW 20072013

RAZEM ZADANIA WŁASNE

200

RAZEM ZADANIA KOORDYNOWANE

960

ZALECENIA DLA GMIN POWIATU RAWSKIEGO

1740
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4.4.5. Wnioski
Aktualne akty prawne w Polsce tworzą skuteczne instrumenty pozwalające na ochronę gleb, są to głównie
Ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. (tekst jednolity
Dz.U. 2007 nr 75 poz. 493), która określa zasady odpowiedzialności za zapobieganie szkodom w środowisku
i naprawę szkód w środowisku oraz Ustawa Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27.04.2001 Dz. U. Nr 62, poz.
627 z późn. zm. (tekst jednolity Dz. U. 2008 nr 25, po. 150) która definiuje zasadę ochrony powierzchni
ziemi, polegająca między innymi na utrzymaniu jakości gleby co najmniej na poziomie kryteriów określonych
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. (Dz.U. Nr 165, poz. 1359) w sprawie
standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi. Równocześnie oba dokumenty legislacyjne
formułują podstawy prawne do egzekwowania obowiązku rekultywacji gleb w oparciu o wymierne
wskaźniki. Przyjęte zasady ochrony środowiska glebowego odpowiadają praktyce stosowanej w innych
krajach europejskich i są zgodne z założeniami tworzonej obecnie Europejskiej Strategii Ochrony Gleb.
Poziomy ochrony gleby i ziemi przyjęte w Rozporządzeniu uzależnione są od sposobu użytkowania
gruntów i pozwalają na zabezpieczenie retencyjnej funkcji gleby, a więc umożliwiają równoczesną ochronę
wód gruntowych.
Stan gleb wywiera bezpośredni wpływ na inne elementy środowiska jak stan wód, przydatność rolniczą,
różnorodność florystyczną i architekturę krajobrazu, a także na zdrowotność jej mieszkańców, dlatego też,
ochrona gruntów jest bardzo istotnym elementem ochrony środowiska.
W ramach pielęgnacji walorów glebowych należy:
•
•
•
•

kształtować właściwy odczyny gleb. chronić powierzchnię ziemi przed czynnikami erozyjnymi i
powstawaniem osuwisk,
zwiększyć udział upraw alternatywnych, która podczas spalania wnosi znacznie mniej
zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do atmosfery, w związku, z czym ograniczania
zanieczyszczenie środowiska,
przeprowadzać okresowe badania gleb na zawartość metali ciężkich, odczyn pH oraz inne
zanieczyszczenia na całym obszarze powiatu, co pozwoli rolnikom dostosować rodzaje upraw,
dawki wapnowania i nawożenia do właściwości gleb,
promować restrukturyzację rolnictwa z uwzględnieniem kierunku ekologizacji.
4.5. GOSPODAROWANIE ZASOBAMI GEOLOGICZNYMI

4.5.1.

Charakterystyka i ocena stanu aktualnego

Na terenie powiatu rawskiego głównymi surowcami mineralnymi są kruszywa naturalne i ilaste ceramiki
budowlanej. W 2009 roku zostały opracowane mapy rozmieszczenia wszystkich surowców na terenie całej
Polski. Według danych zamieszczonych w bilansie zasobów złóż kopalin na terenie Powiatu Rawskiego2
zalegają złoża eksploatowane:
•

piasków i żwirów,
− Kolonia Wołucza I zasoby 1432 tys. ton, wydobycie 575 tys. ton,
− Linków II zasoby 1426 tys. ton, wydobycie 68 tys. ton,
− Łaszczyn zasoby 1416 tys. ton, wydobycie 17 tys. ton,
− Łaszczyn III zasoby 322 tys. ton, wydobycie 33 tys. ton,
− Niemgłowy zasoby 152 tys. ton, wydobycie 29 tys. ton,
− Sierzchowy zasoby 86 tys. ton, wydobycie 35 tys. ton,
− Sierzchowy I zasoby 238 tys. ton, wydobycie 17 tys. ton
− Wola Chojnata I zasoby 333 tys. ton, wydobycie 31 tys. ton,
− Ossowice zasoby geologiczne 130 tyś. ton,
− Stara Wojska III zasoby geologiczne 108 tyś. ton
− Linków I zasoby geologiczne 1861 tyś. ton

Na terenie powiatu występują też surowce ilaste ceramiki budowlanej oraz surowce okruchowe. Zasoby
jedynego udokumentowanego złoża surowców ilastych Duchowizna” położone w obrębie miasta Rawa

2

Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31 xii 2012 r., Państwowy Instytut Geologiczny
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Mazowiecka sięgają 82 tys. Mg. Ponieważ, na terenie powiatu nie jest prowadzona produkcja cegieł,
obecnie złoże iłów zastoiskowych nie jest eksploatowane od wielu lat.

4.5.2.

Identyfikacja potrzeb

W ustawie Prawo ochrony środowiska z dnia 27.04.2001 (jednolity tekst Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 z
późn. zm.) oraz ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie z
dnia 13 kwietnia 2007 r. (Dz. U. z 2007 nr 75 poz. 493 z późn. zm.) a także w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r.
— Prawo geologiczne i górnicze (dz. U. 2011 Nr 163, poz. 981z z późn. zm) dokonano regulacji dotyczących
ochrony zasobów środowiskowych pod względem szkód i odpowiedzialności za działania naprawcze, a
także ochrony złóż kopalin, wód podziemnych i innych składników środowiska w związku z wykonywaniem
prac geologicznych i wydobywaniem kopalin.
Ochrona złóż kopalin, która polega na tym, że podejmujący eksploatację złóż kopaliny lub prowadzący tę
eksploatację jest obowiązany przedsięwziąć środki niezbędne do ochrony zasobów złoża, jak również do
ochrony powierzchni ziemi oraz wód powierzchniowych i podziemnych, sukcesywnie prowadzić
rekultywację terenów poeksploatacyjnych oraz przywracać do właściwego stanu inne elementy
przyrodnicze.
Ze względu na strukturę granulometryczną powierzchni ziemi występującą na terenie powiatu rawskiego
zwierającą w swoim składzie łupki, piaski, żwiry - ważnym zadaniem jest ochrona powierzchni ziemi przed
erozją, zwłaszcza wodną oraz wietrzną wynikiem działalności wody i wiatru są osuwiska. Obszary te w
miarę możliwości finansowych powinny być usuwane lub zabezpieczane przed dalszymi procesami
erozyjnymi.
Na terenach narażonych na procesy erozyjne istnieje potrzeba właściwego doboru roślin uprawnych, aby
zatrzymywały wody opadowe i nie dopuszczały do spływu powierzchniowego.
Według ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27.04.2001 (tekst jednolity z 2008 Dz. U. nr 25, po. 150)
starosta prowadzi obserwację terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których
występują te ruchy, a także rejestr zawierający informacje o tych terenach.
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4.5.3. Cele i zadania środowiskowe do roku 2016 i do roku 2020
Cel

OZK.1

Cele długoterminowe
do roku 2020

Ochrona zasobów złóż
poprzez ich racjonalne
wykorzystywanie w
koordynacji z planami
rozwoju regionu.

Cel

Cele krótkoterminowe do
roku 2016

Zadanie

Zadanie

Jednostka odpowiedzialna

OZK.1.1.

Właściwa rekultywacja
terenów
wyeksploatowanych

OZK.1.1.1

Bieżąca rekultywacja wyrobisk poeksploatacyjnych prowadzona przez
koncesjonariuszy

Przedsiębiorstwa posiadające
koncesję na eksploatacje kopalin

OZK.1.2.1

Podejmowanie decyzji o możliwościach wydobywania kopalin ze złóż na
terenie powiatu

Starosta Powiatu Rawskiego

OZK.1.2.2

Współpraca przy tworzeniu miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego na terenach z udokumentowanymi złożami zasobów
kopalin

Podmioty gospodarcze, mieszkańcy

OZK.1.2.3

Likwidowanie nielegalnej eksploatacji złóż

OZK.1.3.1

Współdziałanie organów administracji publicznej w celu zapewnienia
maksymalnego wykorzystania eksploatowanych kopalin

Gminy Powiatu Rawskiego

OZK.1.3.2

Wprowadzenie zapisów w PZP gmin o niezagospodarowywaniu terenów
nieeksploatowanych złóż

Gminy Powiatu Rawskiego

Racjonalne wykorzystanie
kopalin w obszarze
udokumentowania

OZK.1.2

OZK.1.3

Efektywne
wykorzystywanie
eksploatowanych złóż oraz
ochrona zasobów złóż
niezagospodarowanych

Starosta Powiatu Rawskiego
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4.5.4. Harmonogram zadań w zakresie ochrony zasobów geologicznych
L.P.

Termin
rozpoczęcia
planowany

Nazwa zadania

Termin
zakończenia
planowany

Jednostka
odpowiedzialna

Planowane efekty
ekologiczne

Planowane koszty
ogółem (PLN) tyś.

Jednostki partnerujące

ZADANIA WŁASNE
OZK.1.2.1

Podejmowanie decyzji o możliwościach
wydobywania kopalin ze złóż na terenie
powiatu

2013

2020

Starosta Powiatu
Rawskiego

Racjonalne użytkowanie i
wykorzystanie terenów

Koszty
administracyjne

Przedsiębiorstwa starające
się o koncesję na
eksploatacje kopalin

OZK.1.2.3

Likwidowanie nielegalnej eksploatacji złóż

2013

2020

Starosta Powiatu
Rawskiego

Racjonalne użytkowanie i
wykorzystanie terenów

Koszty
administracyjne

Organ Nadzoru Górniczego

ZADANIA KOORDYNOWANE

OZK.1.1.1

Bieżąca rekultywacja wyrobisk
poeksploatacyjnych prowadzona przez
koncesjonariuszy.

2013

2020

Przedsiębiorstwa
posiadające koncesję na
eksploatacje kopalin

Zagospodarowanie
terenów
poeksploatacyjnych w
prawidłowy sposób

Koszty zostaną
oszacowane po
zakończonej
eksploatacji

-

OZK.1.2.1

Podejmowanie decyzji o możliwościach
wydobywania kopalin ze złóż na terenie
powiatu

2013

2020

Marszałek
Województwa
Łódzkiego

Racjonalne użytkowanie i
wykorzystanie terenów

Koszty
administracyjne

Przedsiębiorstwa starające
się o koncesję na
eksploatacje kopalin

OZK.1.2.2

Współpraca przy tworzeniu miejscowych
planów zagospodarowania
przestrzennego na terenach z
udokumentowanymi złożami zasobów
kopalin

2013

2020

Podmioty gospodarcze,
mieszkańcy

Ochrona zasobów kopalin

-

Gminy Powiatu Rawskiego

Przedsiębiorstwa
posiadające koncesję na
eksploatacje kopalin, Powiat
Rawski

ZALECENIA DLA GMIN POWIATU RAWSKIEGO

OZK.1.3.1

Współdziałanie organów administracji
publicznej w celu zapewnienia
maksymalnego wykorzystania
eksploatowanych kopalin

OZK.1.3.2

Wprowadzenie zapisów w PZP gmin o
niezagospodarowywaniu terenów
nieeksploatowanych złóż

2013

2013

2020

Gminy Powiatu
Rawskiego

Ochrona zasobów kopalin

bezkosztowo

2020

Gminy Powiatu
Rawskiego

Ochrona perspektywiczny
zasobów do
przyszłościowego
wykorzystania

50

RAZEM ZADANIA WŁASNE

-

RAZEM ZADANIA KOORDYNOWANE

-

ZALECENIA DLA GMIN POWIATU RAWSKIEGO

50

54
Id: E48E6CBC-9812-48A3-9296-1B3679C9947B. Podpisany

Strona 55

Program ochrony środowiska powiatu rawskiego na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020

4.5.5. Wnioski
Obecność kopalin na terenie powiatu wynika głównie z budowy geologicznej struktur budujących podłoże
tego obszaru.
Występują tutaj złoża kruszyw naturalnych oraz nieeksploatowane złoża surowców ilastych ceramiki
budowlanej. Lokalizacja złóż kopalin jest trwałym elementem obrazu przestrzennego każdego regionu w
związku z tym obiekty te powinny stanowić repery dla sporządzania planów zagospodarowania
przestrzennego. Podejmując eksploatację należy mieć na uwadze, iż kopaliny są szczególnym zasobem
przyrodniczym, który jest nieodnawialny, a jego występowanie jest związane z określonym miejscem.
Zatem ochrona udokumentowanych złóż kopalin, jak i stwierdzonych obszarów perspektywicznych ich
wystąpień jest szczególnie ważna.
W przypadku złóż kopalin istotna jest racjonalna gospodarka ich zasobami także zagospodarowanie
kopaliny towarzyszącej. Tereny zasobów perspektywicznych obejmowane będą ochroną – uwzględniając te
tereny w planach zagospodarowania przestrzennego w postaci zapisów uniemożliwiających
zagospodarowanie tych terenów w sposób trwały, wykluczający eksploatację. Ponadto wydobycie kopalin
regulowane jest poprzez warunki koncesji w oparciu, o które działają zakłady górnicze.
W ramach ochrony przed powstawaniem osuwisk należy na bieżąco kontrolować osuwanie i ruch mas
ziemnych by w porę zapobiec szkodom na mieszkańcach, a także budynkach i infrastrukturze drogowej.

5. DALSZA
POPRAWA,
JAKOŚCI
ŚRODOWISKA
EKOLOGICZNEGO NA OBSZARZE POWIATU RAWSKIEGO

I

BEZPIECZEŃSTWA

5.1. GOSPODARKA WODNO – ŚCIEKOWA

5.1.1.

Charakterystyka i ocena stanu aktualnego

5.1.1.1. Hydrografia
WODY POWIERZCHNIOWE (rzeki, zbiorniki wodne)
W skład podstawowej sieci hydrograficznej powiatu wchodzi 9 cieków rzek oraz kanałów podstawowych, o
łącznej długości 133,3 km. Większa część długości tych cieków (113,0 km) jest uregulowana3.
Osią układu hydrograficznego jest rzeka Rawka, która ma 20,4 km przebiegu na terenie powiatu. Inne rzeki
to dopływy Rawki, mające na terenie powiatu przebieg długości około 28 km: Białka i Rylka, a także cieki
krótsze (poniżej 10 km długości): Rokitna, Żelazna i Krzemionka z Czerwonką. Przez teren miasta Rawa
Mazowiecka przechodzi czwartorzędny dział wodny, między podzlewniami rzek Rylki i Białki.
Podstawowe kanały w powiecie to kanały: Grabicki, Cielądzki i Kanał "A".
Sieć tę uzupełniają stawy w dolinach rzek i zbiorniki retencyjne. Największe obiekty stawowe znajdują się w
dolinie Rawki – stawy w Bylinach o powierzchni 129 ha, stawy w dolinie Białki w Białej Rawskiej o
powierzchni 81 ha oraz stawy w Ossowicach na rzece Rylce o powierzchni 47,7 ha. Inne obiekty mają
powierzchnię nie przekraczającą z reguły 4 – 7 ha.
Rawka - osią układu hydrograficznego powiatu rawskiego jest rzeka Rawka, która ma 20,4 km przebiegu na
terenie powiatu.
Krzemionka - prawostronny dopływ Rawki o długości 29,4 km. Uchodzi do Rawki na 64,5 km. Całkowita
powierzchnia zlewni wynosi 141,80 km2.
Rylka - prawostronny dopływ rzeki Rawki o długości 27,6 km. Powierzchnia zlewni wynosi 198,11 km2. Rzeka
uchodzi do Rawki na 59,8 km.
Białka - prawobrzeżny dopływ rzeki Rawki. Całkowita długość rzeki wynosi 25,5 km. Do Rawki uchodzi na
50,1 km. Powierzchnia zlewni rzeki Białki wynosi 201,65 km2. Na rzece i jej dopływach w okolicach miasta
Biała Rawska usytuowane są liczne stawy rybackie.
Rokitna - długość ok. 16 km, lewy dopływ Pilicy. Swój początek bierze w okolicy wsi Nowe Sadkowice, po
czym kieruje się na południe i biegnie przez Sadkowice i Rokitnicę a w okolicach wsi Żdżary przepływa pod
drogą łączącą Nowe Miasto nad Pilicą z Rawą Mazowiecką. Wpada do Pilicy w miejscowości Domaniewice.
Na główne zasoby wód powierzchniowych powiatu składają się obok rzek, stawy o łącznej powierzchni
sięgającej prawie 290 ha, a także 6 zbiorników retencyjnych o powierzchni 78,1 ha i objętości zasobów
wodnych 1668 tys. m3.
3

Pismo WZMiUW w Łodzi z dnia 29 kwietnia 2013 r.
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Tabela 8 Charakterystyka zbiorników retencyjnych
Obiekt

Rzeka

Powierzchnia (ha)

Objętość (tys. m3)

Dolna

Rawka

45

1 270

Tatar

Rawka

18

220

Biała Rawska

Białka

8,5

102

Podsędkowice

Białka

4,0

46

Babsk

ciek spod Babska

1,2

14

Cielądz

Rylka

1,4

16

78,1

1 668

Razem

Źródło: Program ochrony Środowiska dla powiatu rawskiego na lata 2009-2012 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2013 – 2016

JAKOŚĆ WÓD POWIERZCHNIOWYCH
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 w sprawie form i sposobu
prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych, badania wód
powierzchniowych prowadzone są w ramach 4 rodzajów monitoringu:
•
•
•
•

diagnostycznego,
operacyjnego,
badawczego,
obszarów chronionych,

Sposób oceny i klasyfikacji stanu wód powierzchniowych określa rozporządzenie Ministra Środowiska z
dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz
środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych.
Oprócz klasyfikacji stanu jednolitych części wód (jcw), czyli oddzielnych i znaczących elementów wód
powierzchniowych takich jak rzeka, część rzeki, zbiornik zaporowy itp., klasyfikacji jakości wód dokonuje się
też w poszczególnych punktach pomiarowo – kontrolnych (ppk). Na ocenę stanu wód składa się
klasyfikacja ich stanu/potencjału ekologicznego oraz stanu chemicznego.
Teren powiatu rawskiego należy do Zlewni Bzury. W granicach województwa została podzielona na 20
jednolite części wód powierzchniowych - 17 jcw naturalnych, 3 silnie zmienionych.
Na terenie powiatu rawskiego wydzielono następujące jednolite części wód powierzchniowych:
•
•
•
•
•

Krzemionka (ppk Krzemionka – Chrusty) - jcw naturalna,
Rylka (ppk Rylka - Rawa Mazowiecka) - jcw naturalna,
Białka (ppk Białka - Julianów Raducki) - jcw naturalna,
Rawka od Krzemionki do Białki (ppk Rawka-Wołucza) – jcw naturalna,
Rawka od źródeł do Krzemionki bez Krzemionki (ppk Rawka – Boguszyce) – jcw naturalna,
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Tabela 9 Zestawienie klasyfikacji stanu/potencjału ekologicznego, stanu fizykochemicznego, biologicznego
Klasa
Klasa elementów
elementów
fizykochemicznych
biologicznych

Klasa elementów
fizykochemicznych
- specyficzne
zanieczyszczenia
syntetyczne i
niesyntetyczne

STAN /
POTENCJAŁ
EKOLOGICZNY

Lp

Nazwa jcw

Kod jcw

1

Krzemionka

PLRW200017272629

I

II

I

DOBRY

2

Rylka

PLRW200017272649

III

II

I

UMIARKOWANY

3

Białka

PLRW200017272669

II

II

I

DOBRY

4

Rawka od
Krzemionki do
Białki

PLRW200019272659

IV

II

I

SŁABY

5

Rawka od źródeł
do Krzemionki
bez Krzemionki

PLRW2000172726199

IV

II

I

SŁABY

Źródło: Ocena jednolitych części wód powierzchniowych na terenie województwa łódzkiego w 2012 roku, WIOŚ Łódź

WODY PODZIEMNE
Zgodnie z systematyką jednostek hydrogeologicznych powiat rawski znajduje się w obrębie regionu
Południowomazowieckiego.
Podstawowy poziom systematyki hydrogeologicznej stanowią jednolite części wód podziemnych (JCWPd)
tj. jednostki terytorialne wydzielone w oparciu o system zlewniowy, dla których prowadzone są analizy
presji antropogenicznych (m.in. poprzez monitoring wód) i opracowywane są programy wodnośrodowiskowe. Podział ten jest elementem wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW).
Powiat rawski leży w zasięgu jednolitych części wód podziemnych JCWPd 80. Płytkie wody gruntowe
występują w dolinach rzek oraz w obniżeniach terenowych, ich zaleganie obserwowane jest na
głębokościach od 1 do 3 m. Na wysoczyźnie głębokość zalegania wód gruntowych wynosi od 2 do 20 m.
Na terenie powiatu, tak jak na terenie całego województwa łódzkiego wyróżnia się kilka głównych
poziomów wodonośnych, w tym czwartorzędowy, trzeciorzędowy, kredowy i jurajski. Najbardziej zasobne
w wodę są poziomy kredowe. Najstarsze użytkowane poziomy wodonośne powiatu występują w piaskach,
piaskowcach, wapieniach i marglach górnej jury. Występują one w okolicy Rawy Mazowieckiej we wsiach
Soszyce i Wilkowice.
Zatwierdzone przez Starostę Rawskiego zasoby eksploatacyjne wód podziemnych na terenie powiatu
wynoszą łącznie 3 375,3 m3/h.
Tabela 10 Zestawienie zasobów eksploatacyjnych w powiecie rawskim dla poszczególnych utworów
wodonośnych
Wielkość zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych
L.p.

Poziom wodonośny
[m3/h]

[%]

1.

Czwartorzęd

2 044,5

60,6

2.

Trzeciorzęd

166,1

4,9

3.

Kreda

14,5

0,4

4.

Jura

1 150,2

34,1

3 375,3

100,0

Ogółem

Źródło: dane udzielone przez Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej
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W obrębie utworów występujących na terenie powiatu znajdują się 3 Główne Zbiorniki Wód Podziemnych,
do których należą:
• GZWP Nr 215 Subniecka warszawska (Tr),
• GZWP Nr 215A Subniecka warszawska (część centralna) (Tr),
• GZWP Nr 404 Koluszki-Tomaszów (J3).

Rysunek 11 Lokalizacja Głównych Zbiorników Wód Podziemnych na terenie województwa łódzkiego
Źródło: Program ochrony środowiska dla województwa łódzkiego 2012

JAKOŚĆ WÓD PODZIEMNYCH
Wody podziemne są w znacznie mniejszym stopniu narażone na zanieczyszczenie aniżeli wody
powierzchniowe, ponieważ są chronione przed bezpośrednim wpływem zanieczyszczeń z powierzchni.
Składowiska odpadów (jako producenci odcieków o dużym ładunku zanieczyszczenia) zaliczane są do
istotnych punktowych źródeł presji na jakość wód podziemnych. W przypadku niewłaściwego uszczelnienia
lub eksploatacji wraz z odciekami ze składowisk mogą być wprowadzane do wód m.in. metale ciężkie,
związki organiczne, a także, w przypadku składowisk odpadów komunalnych, mikroorganizmy
chorobotwórcze. W 2011 r. laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi
przeprowadziło badania wokół 2 składowisk:
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•
•

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Pukininie – ilość piezometrów 4 szt.,
klasa czystości wód podziemnych w pierwszym – I klasa, drugim i trzecim III klasa, czwartym IV
klasa (wskaźniki decydujące o klasie IV ogólny węgiel organiczny),
Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Rokszycach Nowych – ilość
piezometrów 3 szt., wszystkie zaklasyfikowano do III klasy czystości.

Zakres analizowanych parametrów był zgodny z określonym w rozporządzeniu Ministra Środowiska z
09.12.2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk
odpadów (Dz. U. Nr 220 poz. 1859).
Na terenie powiatu rawskiego WIOŚ w Łodzi w latach 2011 – 2012 nie prowadził monitoringu regionalnego
oraz krajowego jakości wód podziemnych. Dlatego też w poniższym rozdziale przedstawiono wyniki
monitoringu przeprowadzonych w 2010 r. Wyniki badań monitoringowych, przeprowadzonych w 2010 r.,
poddano ocenie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 23.07.2008 r. w sprawie kryteriów i
sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz. U. Nr 143 poz. 896). Za podstawę oceny klas jakości wód
przyjęto graniczne wartości określonej w rozporządzeniu grupy wskaźników.
Tabela 11 Klasyfikacja wód podziemnych w punktach obserwacyjno-pomiarowych sieci krajowej monitoringu
zwykłych wód podziemnych w 2010 r.

Numer otworu

Miejscowość

JCWPd

Stratygrafia

Klasa jakości wody

wskaźniki
decydujące o słabej
jakości wód
podziemnych (IV, V
klasa)

967

Rawa Mazowiecka

80

J3

III

1955

Stara Wieś

80

Q

II

Źródło: Raport o stanie środowiska w województwie łódzkim, 2011

Podsumowując:
•
•

•

nie odnotowano I klasy czystości w żadnej z badanych studni,
dobra jakość (II klasa) występowała w otworze nr 1955 Stara Wieś, gdzie wartości wskaźników
jakości wody nie wskazują na oddziaływania antropogeniczne; wskaźniki jakości wody, z wyjątkiem
żelaza i manganu, nie przekraczają wartości dopuszczalnych jakości wody przeznaczonej do
spożycia przez ludzi,
do III klasy czystości zakwalifikowano wody z otworu nr 967 Rawa Mazowiecka, gdzie wartości
wskaźników jakości wody są podwyższone w wyniku naturalnych procesów lub słabego
oddziaływania antropogenicznego; mniejsza część wskaźników jakości wody przekracza wartości
dopuszczalne jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Tabela 12 Klasyfikacja wód podziemnych w punktach obserwacyjno-pomiarowych sieci regionalnej monitoringu
zwykłych wód podziemnych w 2010 r.
Numer
ppk

Miejscowość

Rodzaj
wód

Stratygrafia

Klasa
czystości

wskaźniki decydujące klasie

94

Zagórze
(Kaleń)

W

Q

I

pH, OWO, PEW, temperatura, tlen rozp., NH4, Sb, As, NO3, NO2,
B, Cl, Cr, CN, F, PO4, Al, Cd, Mg, Mn, Cu, Ni, Pb, K, Hg, Se, SO4, Na,
Ag, Ca, HCO3, Fe

95

Biała Rawska

W

Q

I

pH, OWO, PEW, temperatura, tlen rozp., NH4, Sb, As, NO3, NO2,
B, Cl, Cr, CN, F, PO4, Al, Cd, Mg, Mn, Cu, Ni, Pb, K, Hg, Se, SO4, Na,
Ag, Ca, HCO3, Fe

96

Cielądz

W

J

IV

Se

Źródło: Raport o stanie środowiska w województwie łódzkim, 2011

Wody podziemne na terenie powiatu rawskiego w ocenie monitoringu regionalnego określono jako I klasę
czystości w dwóch punktach 94 i 95. Do wskaźników decydujących o klasie czystości zaliczono: pH, OWO,
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PEW, temperatura, tlen rozp., NH4, Sb, As, NO3, NO2, B, Cl, Cr, CN, F, PO4, Al, Cd, Mg, Mn, Cu, Ni, Pb, K, Hg,
Se, SO4, Na, Ag, Ca, HCO3, Fe.
ŹRÓDŁA ZANIECZYSZCZEŃ WÓD PODZIEMNYCH I POWIERZCHNIOWYCH
Zgodnie z ogólnie przyjętą definicją, przez zanieczyszczenie wód rozumiemy niekorzystne zmiany właściwości
fizycznych, chemicznych i bakteriologicznych wody, spowodowane wprowadzaniem w nadmiarze substancji
nieorganicznych, organicznych, radioaktywnych czy wreszcie ciepła, które ograniczają lub uniemożliwiają
wykorzystanie wody do picia i celów gospodarczych.
Do głównych czynników, które negatywnie wpływają na środowisko wodne na terenie powiatu rawskiego
zaliczamy :
•
•
•

źródła punktowe – ścieki odprowadzane w zorganizowany sposób systemami kanalizacyjnymi,
pochodzące głownie z zakładów przemysłowych i z aglomeracji miejskich,
zanieczyszczenia obszarowe – zanieczyszczenia spłukiwane opadami atmosferycznymi z terenów
zurbanizowanych, nieposiadających systemów kanalizacyjnych oraz z obszarów rolnych i leśnych,
zanieczyszczenia liniowe – zanieczyszczenia pochodzenia komunikacyjnego, wytwarzane przez środki
transportu i spłukiwane z powierzchni dróg lub torfowisk oraz pochodzące z rurociągów, gazociągów,
kanałów ściekowych, osadowych.

Rysunek 12 Ładunki zanieczyszczeń odprowadzone kanalizacją miejską w 2011 r. z terenu powiatu
rawskiego (Mg/rok)
Źródło: WIOŚ w Łodzi, 2012
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Rysunek 13 Punktowe źródła zanieczyszczenia wód powierzchniowych zlewni Bzury w powiecie rawskim
Źródło: WIOŚ w Łodzi, 2012

Na terenie powiatu największe przepływy w oczyszczalniach ścieków (mechaniczno – biologiczne)
posiadają trzy obiekty:
•
•
•

Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Rawie Mazowieckiej, Oczyszczalnia w Żydomicach,
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Żurawi,
Gmina Cielądz.
5.1.1.2. Zaopatrzenie w wodę

Charakterystykę zaopatrzenie w wodę przeznaczoną do spożycia w gminach powiatu rawskiego
sporządzono na podstawie danych uzyskanych z gmin.
Miasto Rawa Mazowiecka
Administratorem sieci wodociągowej na terenie miasta jest przedsiębiorstwo Rawskie Wodociągi i
Kanalizacji Sp. z o.o. Długość sieci wodociągowej wynosi 42,7 km. Liczba mieszkańców korzystających z
sieci wodociągowej 16 349 osób, co stanowi 90% zwodociągowania terenu miasta.
Gmina Rawa Mazowiecka
Administratorem sieci wodociągowej na terenie gminy jest Gminny Zakład do spraw Eksploatacji
Wodociągów i Kanalizacji w Rawie Mazowieckiej. Długość sieci wodociągowej wynosi 160,7 km. Liczba
mieszkańców korzystających z sieci wodociągowej 7971 osób, co stanowi 76,1% zwodociągowania terenu
gminy.
Miasto i Gmina Biała Rawska
Administratorem sieci wodociągowej na terenie miasta i gminy jest Zakład Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Żurawi. Długość sieci wodociągowej wynosi 155,2 km, w tym miasto – 19,8 km, gmina –
135,4 km. Liczba mieszkańców korzystających z sieci wodociągowej 6153 osób, co stanowi 73,6%
zwodociągowania terenu gminy, w tym miasto Biała Rawska 98%, gmina Biała Rawska 42%.
Gmina Cielądz
Administratorem sieci wodociągowej jest Gmina Cielądz. Długość sieci wodociągowej wynosi 85,5 km.
Liczba mieszkańców korzystających z sieci wodociągowej 4194 osób, co stanowi 98% zwodociągowania
terenu gminy.
Gmina Regnów
Administratorem sieci wodociągowej jest Zakład Robót Instalacyjno-Inżynieryjnych CEWOKAN w Łowiczu.
Długość sieci wodociągowej wynosi 52 km. Liczba mieszkańców korzystających z sieci wodociągowej 1650
osób, co stanowi 87% zwodociągowania terenu gminy.
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Gmina Sadkowice
Administratorem sieci wodociągowej jest Gmina Sadkowice. Długość sieci wodociągowej wynosi 96,6 km.
Liczba mieszkańców korzystających z sieci wodociągowej 4545 osób, co stanowi 78,8% zwodociągowania
terenu gminy.
PODSUMOWANIE
Łączna długość sieci wodociągowej w powiecie rawskim wynosi 611 km. Liczba mieszkańców korzystających
z sieci wynosi 43 170 osób, co stanowi 87% zwodociągowania terenu powiatu. Poniżej zestawiono liczbę
wodociągów publicznych w powiecie:
•
•
•
•
•
•
•

Miasto Rawa Mazowiecka -1 wodociąg publiczny,
Gmina Rawa Mazowiecka – 8 wodociągów publicznych,
Miasto – Biała Rawska – 1 wodociąg publiczny,
Gmina Biała Rawska – 3 wodociągi publiczne,
Gmina Cielądz – 3 wodociągi publiczne,
Gmina – Sadkowice – 3 wodociągi publiczne,
Gmina – Regnów – 1 wodociąg publiczny

Wodociągami tymi zarządza 6 producentów wody:
•
•
•
•
•
•

Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. – Rawa Mazowiecka, ul. Słowackiego 70,
Gminny Zakład ds. Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji - Rawa Mazowiecka, ul. Al. Konstytucji 3
Maja 32,
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – Żurawia 1, gm. Biała Rawska,
Zakład Robót Instalacyjno-Inżynieryjnych CEWOKAN w Łowiczu, Katarzynów 17,
Gmina Cielądz,
Gmina Sadkowice.

Rysunek 14 Długość sieci wodociągowej w powiecie rawskim
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z gmin powiatu rawskiego, 2013

Wszystkie wodociągi oparte są na 34 studniach głębinowych opartych na warstwach wodonośnych z
okresu Jury i Czwartorzędu. Studnie te charakteryzują się dużą czystością i stabilnością składu.
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Rysunek 15 Pobór i zużycie wody w powiecie rawskim w 2012 r.
Źródło: dane z gmin powiatu rawskiego oraz Bank Danych Lokalnych

Największe zużycie wody w powiecie odnotowuję się na potrzeby rolnictwa, a dokładnie na nawodnienia.
Niemniej zużywa się wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia. Produkcja
charakteryzuję się najmniejszym zużyciem wody, co potwierdza rolniczy charakter powiatu rawskiego.
Jakość wody do spożycia w wodociągach zaopatrujących mieszkańców powiatu rawskiego4
Woda przeznaczona do spożycia uzdatniana jest w 17 wodociągach na terenie powiatu rawskiego.
W 3 wodociągach ( Cielądz, Kaleń, Huta Wałowska ) woda nie jest uzdatniana. Stała dezynfekcja wody
prowadzona jest jedynie w wodociągu publicznym w Rawie Mazowieckiej.
Skład bakteriologiczny ujmowanej wody nie budził zastrzeżeń. W badanych próbkach wody nie
stwierdzono obecności metali ciężkich. W związku z raportowaniem do UE wodociągów: miasto Rawa
Mazowiecka, Biała Rawska i Wałowice zostały wykonane oznaczenia 43 parametrów fizykochemicznych
takich jak: azotany, azotyny, mangan, żelazo, fluorki, chlorki, siarczany, metale ciężkie ( kadm, ołów, chrom
), bor, cyjanki, nikiel, sód, miedź, antymon, arsen, selen, rtęć, benzen, benzo(a)piren, suma pestycydów i
THM-y ( uboczne związki dezynfekcji wody ) w przypadku wodociągu w Rawie Mazowieckiej, w którym
woda jest stale dezynfekowana. Dopuszczalna wartość żadnego z badanych parametrów nie została
przekroczona.

5.1.1.3. Odprowadzenie ścieków
Stopień wyposażenia powiatu rawskiego w sieć kanalizacji sanitarnej jest stosunkowo dobry. Kanały
wykonane są z rur kamionkowych, betonowych i PVC. Łączna długość sieci kanalizacyjnej wraz z
przyłączami, wynosi 77,7 km. Siecią kanalizacyjną objętych jest ok. 39 % mieszkańców powiatu rawskiego. W
poszczególnych gminach sytuacja wygląda następująco:

4

Ocena obszarowa jakości wody do spożycia na terenie powiatu rawskiego za rok 2011
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Tabela 13 Długość sieci kanalizacji sanitarnej w poszczególnych gminach powiatu
L.p.

Wyszczególnienie

Długość sieci kanalizacji sanitarnej (km)

1

miasto Rawa Mazowiecka

34,4

2

gmina Rawa Mazowiecka

12,3

3

miasto i gmina Biała Rawska

19,7

4

gmina Cielądz

7

5

gmina Regnów

0

6

gmina Sadkowice

3

7

POWIAT

76,4

Źródło: dane z gmin uzupełnione z GUS, 2013

Gminy powiatu rawskiego posiadają na części swojego obszaru systemy kanalizacji sanitarnej i
oczyszczalnie ścieków komunalnych. Najlepiej sytuacje przedstawia się w mieście Rawa Mazowiecka oraz
Biała Rawska. W gminie Regnów brak jest zarówno sieci kanalizacyjnej jak i oczyszczalni ścieków, a
mieszkańcy korzystają z przydomowych oczyszczalni ścieków lub szamb.
Tabela 14 Zestawienie oczyszczalni ścieków w powiecie rawskim
Lp.

1

Nazwa i lokalizacja oczyszczalni

bezpośredni

pośredni

wyższego rzędu

mechaniczno biologiczna

Rawka

Bzura

-

mechaniczno –
biologiczna,
dwufazowy osad
czynny

Białka

Rawka

Bzura

(gmina Cielądz)

wielofunkcyjny reaktor
biologiczny

rów melioracyjny

Rylka

Rawka

Zakład Doświadczalny Instytut
Zootechniki
Rossocha Sp. z o.o.

mechaniczno –
biologiczna LEMNA

rów melioracyjny

Rawka

Bzura

Rawka

Bzura

-

Rawka

Bzura

-

rów melioracyjny

Rokitna

Pilica

rów melioracyjny

Rawka

Bzura

ziemia, nadmiar
do cieku bez
nazwy

Białka

Rawka

Oczyszczalnia dla miasta Rawa
Mazowiecka w Żydomicach
(gmina Rawa Mazowiecka)

2

Oczyszczalnia dla miasta Biała
Rawska w Żurawi
(gmina Biała Rawska)

3

4

Odbiornik ścieków

rodzaj oczyszczalni

Oczyszczalnia gminna w Cielądzu

(gmina Rawa Mazowiecka)
5

Spółdzielnia Mleczarska w Rawie
Mazowieckiej
(gmina Rawa Mazowiecka)

6

7

8

9

mechaniczno –
biologicznaMULTIBLOK

Oczyszczalnia wiejska w Kurzeszynie

mechaniczno –

(gmina Rawa Mazowiecka)

biologiczna -BIOVAC

Oczyszczalnia gminna w Kaleniu

zmodernizowany

(gmina Sadkowice)

EKOBLOCK

Rol-Agro Sp. z o.o. w Wilkowicach,

pola irygacyjne +

(gmina Rawa Mazowiecka)

pola filtracyjne

GAP S.A. w Babsku,
(gmina Biała Rawska)

filtry gruntowe + stawy

Źródło: Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, 2012

Pozostałe ścieki komunalne gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych i okresowo wywożone
wozami asenizacyjnymi do w/w oczyszczalni ścieków.
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5.1.1.4. Odprowadzenie wód opadowych
Większość gmin na terenie powiatu nie posiada w pełni uregulowanego systemu kanalizacji deszczowej.
Najpoważniejszy problem stanowi odwodnienie dróg powiatowych i gminnych, z których wody deszczowe
odprowadzane są głównie do przydrożnych rowów, stanowiąc istotne zagrożenie (szczególnie
substancjami ropopochodnymi) dla czystości wód podziemnych i powierzchniowych.
Z danych uzyskanych z urzędów gmin wynika, iż kanalizacja deszczowa znajduję się jedynie na terenie
miasta Rawa Mazowiecka.

5.1.2.

Identyfikacja potrzeb

Podstawowym działaniem jest likwidacja lub ograniczenie oddziaływania źródeł zanieczyszczenia wód
powierzchniowych – punktowych, obszarowych i liniowych. Głównym czynnikiem zagrażającym czystości
wód jest nieuporządkowana gospodarka ściekowa, stąd też priorytetowym działaniem będą inwestycje z
tego zakresu oraz racjonalizujące użytkowanie wody.
W celu poprawy jakości wód powierzchniowych, konieczna będzie likwidacja niekontrolowanych zrzutów
ścieków bytowych do rzek płynących przez teren powiatu. W tym celu należy wykonać szczegółową
inwentaryzację punktów zrzutu ścieków oraz systematycznie ją aktualizować. Następnym, niezwykle
ważnym zadaniem jest inwentaryzacja stanu technicznego zbiorników bezodpływowych (szamb), które
obecnie funkcjonują na terenach nieskanalizowanych. Bardzo często zbiorniki te są nieszczelne i są źródłem
zanieczyszczenia wód. Powinna być prowadzona kontrola stanu technicznego szamb, a po przyłączeniu
posesji do sieci kanalizacyjnej - możliwie szybka ich likwidacja. Należy również propagować budowę
przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach, na których obecnie nie przewiduje się budowy sieci
kanalizacyjnej.
W zakładach przemysłowych należy promować wprowadzanie zamkniętych obiegów wody jako elementu
pozwalającego na ograniczenie zrzutu zanieczyszczonych wód do środowiska, a także zmiany technologii,
poprawę stanu zakładowych sieci wodociągowych, itp.
W rolnictwie głównie należy się skupić na stosowaniu najlepszych dostępnych praktyk rolniczych, co
powinno również doprowadzić do zmniejszenia zapotrzebowania na wodę i jednocześnie ograniczenia
ładunków zanieczyszczeń odprowadzanych do odbiorników.
Osobnym zagadnieniem jest budowa w gospodarstwach rolnych instalacji do bezpiecznego
przechowywania nawozów naturalnych, tj. zbiorników na gnojowicę i gnojówkę oraz płyt obornikowych.
Powyższą kwestię reguluje ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2007 r., Nr 147,
poz. 1033).
W zakresie ochrony wód podziemnych jednym ze sposobów ochrony biernej będzie przestrzeganie zasad
ustalonych dla stref i obszarów ochronnych ujęć wód podziemnych, na których obowiązują zakazy, nakazy
i ograniczenia w zakresie korzystania z wody i użytkowania gruntów. Strefa ochrony bezpośredniej (grupa
bezwzględnie obowiązujących nakazów) ma na celu eliminację zagrożenia powstającego w związku z
ujęciem wody. Ustalenia związane z ochroną wód podziemnych przed zanieczyszczeniem zawarte powinny
zostać w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.
Zadania w gospodarce ściekowej wynikają ze zobowiązań międzynarodowych Polski (stanowisko
negocjacyjne w negocjacjach z UE w sprawie wdrażania Dyrektywy 91/271/EWG) i zapisów Prawa Wodnego
oraz aktualnego stanu gospodarki ściekowej. Działania inwestycyjne wyznacza także Krajowy program
oczyszczania ścieków komunalnych. Do końca 2010 r. powinny zostać osiągnięte następujące cele:
•

wyposażenia aglomeracji powyżej 100 000 RLM w oczyszczalnie ścieków z podwyższonym
usuwaniem biogenów do wartości nieprzekraczalnych 10 mg N/dm3 i 1 mg P/dm3 oraz niezbędna
modernizacja i rozbudowa istniejącej w tych aglomeracjach sieci kanalizacyjnej,

•

wyposażenia aglomeracji o wielkości 15 000 - 100 000 RLM w biologiczne oczyszczalnie ścieków z
podwyższonym usuwaniem biogenów,

•

wyposażenia zakładów sektora rolno-spożywczego w oczyszczalnie ścieków zapewniające
osiągnięcie wprowadzonych standardów emisji zanieczyszczeń.

Obecnie w dniu 1 lutego 2011 r. została zatwierdzona przez Radę Ministrów Trzecia Aktualizacja KPOŚK
(AKPOŚK 2010). Celem trzeciej Aktualizacji Programu było ustalenie realnych terminów zakończenia
inwestycji w aglomeracjach, które ze względu na opóźnienia inwestycyjne nie zrealizują zaplanowanych
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zadań do końca 2010 r. Dlatego też, AKPOŚK2010 swoim zakresem objęło wyłącznie zmiany dotyczące
terminów realizacji inwestycji.
Wartości inne niż terminy osiągnięcia efektów ekologicznych pozostały zgodne z dokumentem
AKPOŚK2009.
KPOŚK jest instrumentem wdrażania dyrektywy Rady 91/271/EWG w odniesieniu do redukcji zanieczyszczeń
biodegradowalnych z oczyszczalni > 2 000 RLM oraz redukcji związków azotu i fosforu.
Należy wspierać działania z zakresu uporządkowania i modernizacji gospodarki ściekowej w zakładach
przemysłowych – działania te realizowane będą poprzez budowę urządzeń podczyszczających ścieki przed
ich zrzutem do kanalizacji miejskiej, wprowadzanie zamkniętych obiegów wody, technologiczne
wykorzystanie ścieków oraz wspieranie i egzekwowanie programów racjonalnej gospodarki wodnościekowej. Zadanie te będą finansowane przez podmioty gospodarcze.
Na terenach zurbanizowanych należy dążyć do uporządkowania gospodarki wodami opadowymi,
w szczególności wspierać działania zmierzające do likwidacji dopływów powierzchniowych zanieczyszczeń
do wód z dróg (szczególnie w okresie zimy i jesieni, gdy używa się środków chemicznych do likwidacji
śliskości pośniegowej.
Ograniczenie ilości zanieczyszczeń niesionych w spływach opadowych powinno następować w sposób
możliwie naturalny, najlepiej przez wpuszczenie wód opadowych do kanalizacji ogólnospławnej, a tam
gdzie jest to możliwe do kanalizacji deszczowej zakończonej separatorem lub do sztucznych zbiorników
budowanych np. przy drogach ekspresowych i autostradach. Ograniczenie zanieczyszczeń powinno się
odbywać również poprzez utrzymanie czystości w zlewni, sprzątanie jej ale też nakładanie powszechnych
kar za zanieczyszczenia np. jezdni. Bardzo istotne jest, aby wzdłuż ulic sadzona była zieleń, która nie
dopuści do wymywania gruntu z niezagospodarowanych terenów. Separatory substancji ropopochodnych
są niezbędne na stacjach benzynowych, myjniach, przy warsztatach samochodowych i wszędzie tam gdzie
mogą wystąpić spływy deszczu z olejami napędowymi i benzyną.
Rozbudowa istniejącego systemu odprowadzenia wód opadowych powinna uwzględnić następujące
zalecenia:
•

wykorzystanie istniejących rowów melioracyjnych i ich pojemności retencyjnej,

•

systematyczne czyszczenie (np. usuwanie odpadów w postaci tzw. „dzikich składowisk”, koszenie
roślinności zarastającej rowy) rowów melioracyjnych,

•

naprawa istniejącego systemu kanalizacji deszczowej, ogólnospławnej i sanitarnej.

Racjonalizacja użytkowania wody będzie realizowana zgodnie z hierarchią ważności wykorzystania wód
przez różnych użytkowników gospodarczych. W pierwszej kolejności realizowane są potrzeby gospodarki
komunalnej (woda pitna), a następnie przemysłu spożywczego wymagającego wody wysokiej jakości,
rolnictwa (w celu nawadniania użytków rolnych i pojenia zwierząt) oraz przemysłu. Użytkownicy wody
będą informowani o możliwościach relatywnego zmniejszania jej zużycia, np. poprzez wprowadzanie
zamkniętych obiegów, zmiany technologii, poprawę stanu sieci wodociągowych (także
zakładowych), zakup urządzeń wodooszczędnych.
W celu ograniczenia strat wody należy systematycznie dokonywać przeglądu i konserwacji sieci
wodociągowej, prowadząc niezbędne remonty i modernizacje poszczególnych odcinków.
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5.1.3.
Cel

Cele i zadania środowiskowe do roku 2016 i do roku 2020

Cele długoterminowe do roku
2020

Cel

WŚ.1.1

WŚ.1.2

WŚ.1

Przywrócenie czystości wód
powierzchniowych, ochrona
zasobów wód podziemnych oraz
zapewnienie mieszkańcom wody
o wysokiej jakości

WŚ.1.3

Cele krótkoterminowe do
roku 2016

Rozbudowa i modernizacja
sieci kanalizacyjnej i
deszczowej

Ograniczenie strat wody
związanych z przesyłem i
poprawa zaopatrzenia
ludności w wodę

Ochrona wód
powierzchniowych i
podziemnych

Zadanie

Zadanie

Jednostka
odpowiedzialna

WŚ1.1.1

Budowa oczyszczalni przydomowych (w szczególności na terenach
zabudowy rozproszonej, gdzie nie planuje się budowy oczyszczalni w
okresie perspektywicznym)

Mieszkańcy, Gminy
Powiatu Rawskiego

WŚ1.1.2

Modernizacja i budowa oczyszczalni ścieków komunalnych na terenie
powiatu

Gminy Powiatu
Rawskiego,
administratorzy

WŚ1.1.3

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Powiatu

Gminy Powiatu
Rawskiego

WŚ1.1.4

Budowa kanalizacji deszczowej w drogach na terenie Powiatu

WŚ.1.2.1

Rozbudowa sieci wodociągowej

WŚ.1.2.2

Modernizacja ujęć wody oraz stacji uzdatniania

Gminy Powiatu
Rawskiego

WŚ.1.3.1

Edukacja
mieszkańców
gmin
w
zakresie
racjonalnego
gospodarowania zasobami wodnymi na poziomie gospodarstwa
domowego (propagowanie postaw i zachowań motywujących
ludność do oszczędzania wody)

Gminy Powiatu
Rawskiego

WŚ.1.3.2

Rozpoznanie problemu starych studni gospodarskich – ewidencja
i zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem

Gminy Powiatu
Rawskiego

WŚ.1.3.3

Organizacja cyklu spotkań z rolnikami w zakresie propagowania tzw.
dobrych praktyk rolniczych w celu zmniejszenia zanieczyszczeń
obszarowych przez związki biogenne

Gminy Powiatu
Rawskiego, Wojewódzki
Ośrodek Doradztwa
Rolniczego, Powiatowy
Zespół Doradztwa
Rolniczego w Rawie
Mazowieckiej

WŚ.1.3.4

Wykonanie działań dotyczących rozpoznania problemu oczyszczania
wód deszczowych ze szczególnym uwzględnieniem terenów
przemysłowych, składowych, baz transportowych, dróg gminnych
oraz parkingów

Przedsiębiorstwa przy
współudziale Gmin
Powiatu Rawskiego

Powiatowy i Wojewódzki
Zarząd Dróg, Gminy
Powiatu Rawskiego
Gminy Powiatu
Rawskiego,
administratorzy sieci
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5.1.4.
L.P.

Harmonogram zadań w zakresie gospodarki wodno – ściekowej

Nazwa zadania

Termin
rozpoczęcia
planowany

Termin
zakończenia
planowany

Jednostka
odpowiedzialna

Planowane efekty ekologiczne

Planowane koszty
ogółem

Partnerzy

Źródło finansowania

16 000

Powiatowy Zarząd
Dróg

Środki własne
WFOŚiGW,
NFOŚiGW, Fundusze
UE

2500

Gminy Powiatu
Rawskiego

Środki własne
WFOŚiGW,
NFOŚiGW, Fundusze
UE

[PLN] tys.

ZADANIA KOORDYNOWANE

WŚ1.1.4

Budowa kanalizacji deszczowej wraz z
urządzeniami podczyszczającymi w
drogach wojewódzkich

2013

2020

Zarząd Dróg
Wojewódzkich

Zmniejszenie zanieczyszczenia
wód podziemnych i
powierzchniowych

ZALECENIA DLA GMIN POWIATU RAWSKIEGO

WŚ1.1.1

Budowa oczyszczalni przydomowych
(w szczególności na terenach
zabudowy rozproszonej, gdzie nie
planuje się budowy oczyszczalni w
okresie perspektywicznym):
•
•

2013

2020

Mieszkańcy

Gmina Rawa Mazowiecka
(dotacja 100 tys. zł)

Wyeliminowanie skażenie wód
powierzchniowych ściekami
sanitarnymi

Gmina Cielądz (dotacja 240
tys. zł)

WŚ1.1.2.1

Dokończenie rozbudowy i przebudowy
oczyszczalni ścieków o przepustowości
Q=7000 m3/d dla miasta Rawa
Mazowiecka – etap II

2013

2013

RWiK Sp. z o.o
w Rawie
Mazowieckiej

Wyeliminowanie skażenie wód
powierzchniowych ściekami
sanitarnymi

9 188,64

miasto Rawa
Mazowiecka

w ramach projektu
"Uporządkowanie
gospodarki wodnościekowej w
aglomeracji Rawa
Mazowiecka - Faza
I"

WŚ1.1.2.2

Modernizacja Gminnej Oczyszczalni
Ścieków w Cielądzu

2013

2013

Gmina Cielądz

Wyeliminowanie skażenie wód
powierzchniowych ściekami
sanitarnymi

120

-

Środki własne

WŚ1.1.2.2

Budowa oczyszczalni ścieków w
Zespole Szkół w Regnowie

2013

2013

Gmina Regnów

Wyeliminowanie skażenie wód
powierzchniowych ściekami
sanitarnymi

45

-

Środki własne

2014

RWiK Sp. z o.o
w Rawie
Mazowieckiej

Wyeliminowanie skażenie wód
powierzchniowych ściekami
sanitarnymi

w trakcie realizacji

miasto Rawa
Mazowiecka

w ramach projektu
"Uporządkowanie
gospodarki wodnościekowej w
aglomeracji Rawa

WŚ.1.1.3.1
WŚ.1.1.4

Modernizacja i rozbudowa systemu
odprowadzania ścieków komunalnych budowa i renowacja kanalizacji
sanitarnej oraz budowa i przebudowa
kanalizacji deszczowej

2013
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Mazowiecka - Faza
I"

WŚ.1.1.3..
2

Budowa kanalizacji Konopnica Żydomice

2013

2016

gmina Rawa
Mazowiecka

Wyeliminowanie skażenie wód
powierzchniowych ściekami
sanitarnymi

1150

-

Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich
2007-2013

WŚ.1.1.3.
3

Przebudowa sieci kanalizacyjnej i
przepompowni ścieków w Kaleniu

2013

2014

Gmina
Sadkowice

Rozwiązywanie problemu
odprowadzania ścieków do
oczyszczalni Kaleniu

86

-

Środki własne

WŚ.1.2.1.1

Budowa wodociągu w
miejscowościach Żurawka-ŻurawiaBiała Rawska ul. Jana Pawła II

2013

2016

Gmina Biała
Rawska

Zaopatrzenie ludności w wodę
do picia

1783, 36

-

Środki własne

WŚ.1.2.1.2

Budowa wodociągu w miejscowości
Białogórne

2013

2016

Gmina Biała
Rawska

Zaopatrzenie ludności w wodę
do picia

1140

-

Środki własne

WŚ.1.2.1.3

Budowa wodociągu Żurawka -Żurawia Biała Rawska, ul.Jana Pawła II

2013

2013

Gmina Biała
Rawska

Zaopatrzenie ludności w wodę
do picia

934

-

Środki własne

WŚ.1.2.1.
4

Budowa wodociągu w miejscowości
Białogórne-

2013

2013

Gmina Biała
Rawska

Zaopatrzenie ludności w wodę
do picia

10

-

Środki własne

WŚ.1.2.2.1

Modernizacja ujęcia wody w Wólce
Babskiej-(opracowanie dokumentacji
techn.)

2013

2013

Gmina Biała
Rawska

Zmniejszenie wodochłonności

60

-

Środki własne,
WFOŚiGW

WŚ.1.2.2.
2

Remont i przebudowa wieży ciśnień

2013

2013

Gmina Cielądz

Zaopatrzenie ludności w wodę
do picia

60

-

Środki własne

WŚ.1.2.2.
3

Budowa stacji uzdatniania wody w
miejscowości Studzianki i przebudowa
stacji uzdatniania wody w miejscowości
Kaleń oraz budowa sieci
wodociągowych w Gminie Sadkowice

2015

Gmina
Sadkowice

10 520

-

2013

Rozwiązywanie problemu
zaopatrywania ludności i
przedsiębiorstw w wodę pitną
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w ramach projektu
"Uporządkowanie
gospodarki wodnościekowej w
aglomeracji Rawa
Mazowiecka - Faza
I"

WŚ.1.3.1.1

Działania promocyjne i informacyjne na
potrzeby projektu pn.:
"Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej w aglomeracji Rawa
Mazowiecka - Faza I"

2013

2016

RWiK Sp. z o.o
w Rawie
Mazowieckiej

Wyeliminowanie skażenie wód
powierzchniowych ściekami
sanitarnymi

200

miasto Rawa
Mazowiecka

WŚ.1.3.2

Rozpoznanie problemu starych studni
gospodarskich – ewidencja
i zabezpieczenie przed
zanieczyszczeniem

2013

2020

Gminy Powiatu
Rawskiego

Wyeliminowanie skażenie wód
podziemnych i
powierzchniowych

b.d.

-

WŚ.1.3.3

Organizacja cyklu spotkań z rolnikami
w zakresie propagowania tzw. dobrych
praktyk rolniczych w celu zmniejszenia
zanieczyszczeń obszarowych przez
związki biogenne

Środki własne
WFOŚiGW, UE

WŚ.1.3.4

Wykonanie działań dotyczących
rozpoznania problemu oczyszczania
wód deszczowych ze szczególnym
uwzględnieniem terenów
przemysłowych, składowych, baz
transportowych, dróg gminnych oraz
parkingów

Środki własne
WFOŚiGW, UE

2013

2013

2020

Gminy Powiatu
Rawskiego

Wysoka świadomość
ekologiczna, poprawa jakości
wód podziemnych i
powierzchniowych

600

Wojewódzki
Ośrodek Doradztwa
Rolniczego,
Powiatowy Zespół
Doradztwa
Rolniczego w Rawie
Mazowieckiej

2020

Przedsiębiorstw
a przy
współudziale
Gmin Powiatu
Rawskiego

Wyeliminowanie skażenia wód
podziemnych i
powierzchniowych

b.d.

Powiat Rawski

RAZEM ZADANIA KOORDYNOWANE

16 000

RAZEM ZALECENIA DLA GMIN PWOAIATU RAWSKIEGO

26 613,64
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5.1.5.

Wnioski

Dla osiągnięcia celów zapisanych powyżej nieodzownym jest wystąpienie wielu czynników zarówno
materialnych jak i zależnych wyłącznie od ludzkich zachowań i przyzwyczajeń. Wszystkie te zmiany, aby
osiągnąć sukces muszą być przeprowadzone dogłębnie a także wymagają, w niektórych przypadkach wielu
lat realizacji, wysokich nakładów finansowych. Na ich rzeczowe wykonanie składa się szereg małych i
dużych przedsięwzięć. Część z nich można próbować realizować od zaraz, bowiem najczęściej chodzi tu o
zmianę przyzwyczajeń, pozostałe ze względu na kosztochłonność i długi czas realizacji wymagają
odpowiedniego przygotowania. Podstawowe kierunki, które trzeba realizować określone zostały w
Strategii Rozwoju Gmin. Należy jednak pamiętać, że same inwestycje to nie wszystko. Wiele zależy również
od pozainwestycyjnego kierunku działania w zakresie ochrony wód.
Kierunek bezinwestycyjny wymaga podjęcia wyłącznie działań administracyjnych w obrębie urzędów gmin.
Zaletą tego jest to, że do realizacji można przystąpić od zaraz z udziałem pracowników zajmujących się
ochroną środowiska, a także pracowników administracji budowlanej, geodezyjnej, służb obsługujących
gminę np. zakładu oczyszczania oraz każdego z radnych gminy, pozostałych pracowników urzędu, a także
pracowników wszystkich pozostałych instytucji zajmujących się ochroną środowiska. Realizacja Programu
w zakresie ochrony wód powinna się odbywać poprzez wykorzystanie oraz stosowanie przez pracowników
gmin, upoważnionych przez Burmistrza kompetencji wynikających z ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo
wodne (tekst jedn., Dz. U. z 2012r. poz. 149 z późn. zm.). Organem orzekającym w ww. sprawach są
właściwe terytorialnie Sądy Grodzkie w obowiązującym po wejściu k.p.w. stanie prawnym w sprawach o
wykroczenie wniosek do sądu o ukaranie sprawcy może wnieść tylko oskarżyciel publiczny, którym może
być w tym przypadku, oprócz oskarżycieli publicznych ogólnych (policja i prokurator), również organ
samorządowy (marszałek, starosta, burmistrz, wójt) w przypadku, gdy wystąpili z wnioskiem o ukaranie za
wykroczenia ujawnione przez ich pracowników z zakresu objętego prawem wodnym.
Dodatkowo należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 363 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
środowiska (jednolity tekst Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), „Wójt, burmistrz lub prezydent
miasta może, w drodze decyzji, nakazać osobie fizycznej, której działalność negatywnie oddziałuje na
środowisko, wykonanie w określonym czasie czynności zmierzających do ograniczenia negatywnego
oddziaływania na środowisko”.
Ważnym elementem ochrony wód przed zanieczyszczeniami może mieć, uzyskanie wpływu na migrację
ścieków z wyżej położonych obszarów powiatu. Z doświadczenia wynika, że możliwe są tutaj dwa warianty
rozwiązań. Pierwszy to wariant bierny. Taki sposób sprowadza się praktycznie do obserwacji poczynań
gmin bądź instytucji położonych wyżej (w górnych odcinkach rzek i potoków). Mało konstruktywna
aktywność w tym wariancie polega na nagłaśnianiu przy każdej okazji „zgubnego wpływu innych” na stan
naszej gospodarki czy naszego środowiska. Niestety taka taktyka prowadzi do nieporozumień między
gminami i jest nieefektywna. Wariant drugi to wariant aktywny. Polega on na tym, że staramy się w sposób
najskuteczniejszy albo dopingować do działań albo mieć wręcz bezpośredni wpływ na realizację
przedsięwzięć przynoszących skutek w postaci czystości wód powierzchniowych napływających do gminy.
5.2. OCHRONA POWIETRZA
Ochrona powietrza polega na zapewnieniu jak najlepszej jego jakości, w szczególności przez:
•
•
•

utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniżej dopuszczalnych dla nich poziomów lub co
najmniej na tych poziomach,
zmniejszanie poziomów substancji w powietrzu co najmniej do dopuszczalnych, gdy nie są one
dotrzymane,
zmniejszanie i utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniżej poziomów docelowych albo
poziomów celów długoterminowych lub co najmniej na tych poziomach.

Na stan powietrza mają wpływ następujące czynniki:
•
•
•

emisja zorganizowana pochodząca ze źródeł punktowych i powierzchniowych oraz niska emisja,
emisja ze środków transportu i komunikacji,
emisja niezorganizowana.

Zazwyczaj głównym źródłem zanieczyszczeń powietrza jest emisja substancji toksycznych pochodzących z
procesów spalania paliw stałych, ciekłych i gazowych w celach energetycznych i technologicznych. W
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kolejnych podrozdziałach opisano systemy energetyczne znajdujące się na terenie powiatu i określono ich
wpływ na stan powietrza atmosferycznego.
Podstawową masę zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery stanowi dwutlenek węgla. Jednak
najbardziej uciążliwe składniki spalin to przede wszystkim dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek węgla i pył.
W mniejszych ilościach emitowane są również chlorowodór, różnego rodzaju węglowodory aromatyczne i
alifatyczne.
Wraz z pyłem emitowane są również metale ciężkie, pierwiastki promieniotwórcze i wielopierścieniowe
węglowodory aromatyczne, a wśród nich benzoalfapiren, uznawany za jedną z bardziej znaczących
substancji kancerogennych. W pyle zawieszonym ze względu na zdolność wnikania do układu
oddechowego, wyróżnia się frakcje o ziarnach: powyżej 10 mikrometrów i pył drobny poniżej 10
mikrometrów (PM10). Ta druga frakcja jest szczególnie niebezpieczna dla człowieka, gdyż jej cząstki są już
zbyt małe, by mogły zostać zatrzymane w naturalnym procesie filtracji oddechowej.
Przy spalaniu odpadów z produkcji tworzyw sztucznych opartych na polichlorku winylu do atmosfery mogą
dostawać się substancje chlorowcopochodne, a wśród nich dioksyny i furany.
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 ich z atmosfery. Stężenie
zanieczyszczeń zależy również od pory roku. I tak:
•
•

sezon zimowy, charakteryzuje się zwiększonym zanieczyszczeniem atmosfery, głównie przez niską
emisję,
sezon letni, charakteryzuje się zwiększonym zanieczyszczeniem atmosfery przez skażenia wtórne
powstałe w reakcjach fotochemicznych.

5.2.1.

Charakterystyka i ocena stanu aktualnego

Na mocy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (jednolity tekst Dz. U. z 2008 r., Nr 25,
poz. 150 z późn. zm), Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska co roku w terminie do dnia 30 kwietnia
każdego roku, dokonuje oceny poziomów substancji w powietrzu w danej strefie za rok poprzedni oraz
odrębnie dla każdej substancji dokonuje klasyfikacji stref, w których poziom odpowiednio:
•
•
•
•
•
•
•

przekracza poziom dopuszczalny powiększony o margines tolerancji,
mieści się pomiędzy poziomem dopuszczalnym a poziomem dopuszczalnym powiększonym o
margines tolerancji,
nie przekracza poziomu dopuszczalnego,
przekracza poziom docelowy,
nie przekracza poziomu docelowego,
przekracza poziom celu długoterminowego,
nie przekracza poziomu celu długoterminowego.

Roczną ocenę jakości powietrza dokonuje się w oparciu o przyjęte kryteria, tj. dopuszczalny poziom
substancji w powietrzu, poziom dopuszczalny powiększony o margines tolerancji, poziom docelowy oraz
poziom celu długoterminowego, określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r.
w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 0, poz. 1031).
Klasyfikacja jakości powietrza jest podstawą do podjęcia decyzji o potrzebie zaplanowania działań na rzecz
poprawy jakości powietrza w danej strefie. Na podstawie oceny jakości powietrza mogą zostać nadane
danej strefie klasy równoznaczne z koniecznością podjęcia prac nad opracowywaniem programów ochrony
powietrza.
Na terenie województwa łódzkiego zostały wydzielone 2 strefy wymienione poniżej:
•

Aglomeracja łódzka (PL1001),

•

Strefa łódzka (PL1002).

Powiat rawski należy do strefy łódzkiej. Ocenę jakości powietrza i obserwacji zmian dokonano w ramach
państwowego monitoringu środowiska.
Klasyfikację stref zgodnie z art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (jednolity
tekst Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 z późn. zm) stanowiły dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu
oraz poziomy dopuszczalne powiększone o margines tolerancji z dozwolonymi przypadkami przekroczeń,
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poziomy docelowe oraz poziomy celów długoterminowych ze względu ochronę zdrowia ludzi oraz ochronę
roślin.
Listę zanieczyszczeń pod kątem spełniania kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia objęła: C6H6,
NO2, NOx, SO2, CO, PM10, PM2.5, Pb, As, Cd,Ni, B(a)P, O3. Do zanieczyszczeń, które uwzględniono w
ocenie ze względu na ochronę roślin należały: dwutlenek siarki, tlenki azotu oraz ozon. Ocenę jakości
powietrza wg kryteriów dla ochrony zdrowia dla wszystkich substancji przeprowadza się w obu w/w
strefach oceny. Natomiast ocenę jakości powietrza wg kryteriów dla ochrony roślin przeprowadza się
wyłącznie dla Strefy łódzkiej, z pominięciem strefy Aglomeracja Łódzka.
Dla wszystkich substancji podlegających ocenie, strefy zaliczono do jednej z klas przedstawionych w
tabelach poniżej.
Tabela 15 Klasy stref i wymagane działania w zależności od poziomów stężeń zanieczyszczenia, uzyskanych w
rocznej ocenie, jakości powietrza, dla przypadków, gdy określony jest margines tolerancji
Poziomy stężeń

Klasa strefy

Wymagane działania

nieprzekraczające wartości dopuszczalnej*

A

Brak

powyżej wartości dopuszczalnej*, lecz
nieprzekraczający wartości dopuszczalnej
powiększonej o margines tolerancji

B

powyżej wartości dopuszczalnej powiększonej o
margines tolerancji*

•

określenie obszarów przekroczeń wartości
dopuszczalnych.

•

określenie obszarów przekroczeń wartości
dopuszczalnych oraz wartości dopuszczalnych
powiększonych o margines tolerancji;

•

opracowanie programu ochrony powietrza POP.

C

Źródło: Ocena jakości powietrza na terenie województwa łódzkiego w 2011 roku, WIOŚ w Łodzi, 2012
* z uwzględnieniem dozwolonych częstości przekroczeń określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 w sprawie
dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 47 z 2008 roku, poz. 281)

Tabela 16 Klasy stref i wymagane działania w zależności od poziomów stężeń zanieczyszczenia, uzyskanych w
rocznej ocenie, jakości powietrza, dla przypadków, gdy margines tolerancji nie jest określony
Poziomy stężeń

Klasa strefy

Wymagane działania

nieprzekraczające wartości dopuszczalnej*

A

Brak

powyżej wartości dopuszczalnej

C

•

określenie obszarów przekroczeń wartości
dopuszczalnych;

•

działania na rzecz poprawy, jakości
powietrza;

•

opracowanie programu ochrony powietrza
POP.

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie łódzkim 2012, WIOŚ Łódź
* z uwzględnieniem dozwolonych częstości przekroczeń określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych
poziomów (poziom stężeń „nieprzekraczający wartości dopuszczalnej" oznacza, że jeśli pewna liczba przekroczeń tej wartości jest dozwolona,
przypadki przekroczeń poziomu dopuszczalnego nie wystąpiły lub ich liczba nie przekroczyła dozwolonej w ciągu roku)
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Rysunek 16 Rozmieszczenie emitorów punktowych w województwie łódzkim w 2012 roku
Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie łódzkim 2012, WIOŚ Łódź

Zaliczenie strefy do określonej klasy wiąże się z określonymi wymaganiami, co do działań na rzecz poprawy
jakości powietrza (w przypadku, gdy nie są spełnione określone kryteria) lub na rzecz utrzymania tej jakości
(jeżeli spełnia ona przyjęte standardy). Podstawę zaliczenia strefy do określonej klasy, jak już wspominano,
stanowią wyniki oceny uzyskane na obszarach o najwyższych poziomach stężenia danej substancji w
strefie.
Poniżej przedstawiono wyniki klasyfikacji stref dla województwa łódzkiego uzyskane w „Ocenie rocznej
ocenie jakości powietrza w województwie łódzkim 2012”:
•

Klasyfikacja stref województwa łódzkiego za rok 2012 dla dwutlenku siarki, dwutlenku azotu,
benzenu, tlenku węgla, ołowiu, arsenu, kadmu, niklu ze względu na ochronę zdrowia zalicza strefę
łódzką do klasy A,

•

Klasyfikacja stref województwa łódzkiego za rok 2012 dla pyłu zawieszonego PM10 ze względu na
ochronę zdrowia zalicza strefę łódzką dl klasy C,

•

Klasyfikacja stref województwa łódzkiego za rok 2012 dla benzo(alfa)piranu ze względu na ochronę
zdrowia zalicza strefę łódzką do klasy C,

•

Klasyfikacja stref województwa łódzkiego za rok 2012 dla dwutlenku siarki, tlenków azotu, ze
względu na ochronę roślin zalicza strefę łódzką do klasy A,

•

Przekroczenia poziomu docelowego ozonu wyrażonego jako AOT 40 ze względu na ochronę roślin
zalicza strefę łódzką do klasy A, na stacji tła regionu wskaźnik ten uśredniony dla kolejnych 4 lat
wyniósł 24488 (µ/m3)h.

Podobnie jak w latach ubiegłych, matematyczne modelowanie jakości powietrza wykonane dla 2011r.
wykazuje liczne obszary przekroczenia poziomu docelowego benzo(a)pirenu w pyle PM10 w całym
województwie łódzkim. W porównaniu z rokiem poprzednim powierzchnia obszarów przekroczeń uległa
pewnemu zmniejszeniu (ze względu na zmianę sieci receptorów z nieregularnej na prostokątną sieć
receptorów o stałej gęstości). Podobnie jak w ocenie rocznej za rok poprzedni zasięg obszarów
przekroczeń wykraczał daleko poza obszary zwartej zabudowy miejskiej. Było to związane z
uwzględnionym w obliczeniach modelowych napływem zapylonych mas powietrza z dużą zawartością
benzo(a)pirenu.
74
Id: E48E6CBC-9812-48A3-9296-1B3679C9947B. Podpisany

Strona 75

Program ochrony środowiska powiatu rawskiego na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020

Zmierzone w 2012 r. przekroczenia poziomu docelowego były znaczne, (7 – 18-krotne przekroczenie
poziomu Ddc). Jednakże w porównaniu z rokiem poprzednim poziom stężenia beznzo(a)pirenu był niższy,
ze względu na znacznie łagodniejszą niż w roku poprzednim zimę w drugiej połowie 2012 r.
Przyczyną występowania wysokich wartości stężenia B(a)P jest emisja niska oraz proceder nielegalnego
spalania odpadów komunalnych w paleniskach domowych przez mieszkańców.
5.2.1.1. System gazowniczy
Miasto Rawa Mazowiecka
Miasto zaopatrywane jest z gazociągu wysokiego ciśnienia Warszawa – Katowice poprzez dwie stacje
redukcyjne, jedną usytuowaną we wsi Konopnica i drugą przy ulicy Krakowskiej. Sieć gazownicza
rozdzielcza, obejmuje większość obszarów zabudowanych miasta. Charakterystyczne dane gospodarki
gazowej:
•
•

liczba gospodarstw domowych do których dostarczano gaz – 2850,
długość sieci gazowej rozdzielczej 23,5 km.

Gmina Rawa Mazowiecka
Źródłem gazu dla gminy Rawa Mazowiecka jest gazociąg wysokiego ciśnienia relacji Piotrków Trybunalski –
Warszawa Mory o DN 250 mm/PN 4,0 MPa przebiegający przez teren gminy, z którego gaz jest dostarczany
do sieci przesyłowej i rozdzielczej średniego ciśnienia za pośrednictwem dwóch stacji redukcyjnopomiarowych I st. o przepustowości 3000 Nm3/h zlokalizowanych w:
•
•

Rawie Mazowieckiej (w rejonie wsi Głuchówek),
Konopnicy (na terenie gminy).

Długość sieci gazowej na terenie gminy wynosi 3,36 km i podłączonych jest do niej 48 budynków.
Miasto i Gmina Biała Rawska
Na obszarze gminy występują sieci i urządzenia gazu przewodowego jedynie w miejscowości Szczuki
zasilane od strony woj. mazowieckiego. Rozpowszechniona jest forma zaopatrzenia w gaz (propan-butan)
w 11 kg butlach. Dystrybucję wspomaga gęsta sieć punktów wymiany butli - minimum jeden punkt na
miejscowość.
Długość sieci gazowej na terenie gminy wynosi 1,13 km i podłączonych jest do niej 25 budynków.
Gmina Cielądz
Brak sieci gazowej
Gmina Regnów
Brak sieci gazowej
Gmina Sadkowice
Jedynie kilkanaście siedlisk mieszczących się w północno- wschodniej oraz południowo-wschodniej części
gminy (miejscowości: Broniew, Skarbkowa i Jajkowice) zasilanych jest gazem przewodowym z
województwa mazowieckiego. Dostawa gazu przewodowego obywa się za pomocą sieci rozdzielczej
średniego ciśnienia do 0,5MPa, której właścicielem i eksploratorem jest Mazowiecka Spółka Gazownictwa
sp. z o.o. Gaz doprowadzony do budynków w stanie średniego ciśnienia podlega redukcji za pomocą
indywidualnych węzłów redukcyjno- pomiarowych.
Długość sieci gazowej na terenie gminy wynosi 1,06 km i podłączonych jest do niej 15 budynków.
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Tabela 17 Zestawienie danych dotyczących infrastruktury gazowniczej, ilości odbiorców i zużycia gazu ziemnego
na terenie powiatu rawskiego
Wyszczególnienie

Stan na dzień 31.12.2012

długość czynnej sieci przesyłowej w km

29,05

długość czynnej sieci rozdzielczej w km

19

czynne połączenia gazu do budynków mieszkalnych i nie
mieszkalnych w szt.

657

ilość odbiorców gazu wg gospodarstw domowych

2938

zużycie gazu na ogrzewanie mieszkań w tys. m

3

1219

Źródło: Bank Danych Regionalnych (www.stat.gov.pl) , 2012

5.2.1.2. System elektroenergetyczny
Miasto Rawa Mazowiecka
Zasilanie w energie elektryczną oparte jest o główny punkt zasilania położony w północnej części miasta
(Ul. Skierniewicka). Do GPZ energia jest doprowadzona dwoma liniami elektroenergetycznymi 110kV z
kierunku wschodniego i zachodniego. Programowane jest połączenie GPZ Rawa Mazowiecka z GPZ
Skierniewice linią 110 kV. Do odbiorców energia jest dostarczana liniami elektroenergetycznymi niskiego
napięcia od stacji transformatorowych. Obszar miasta pokrywa sieć elektroenergetyczna 15 kV ze stacjami
transformatorowymi umiejscowionymi równomiernie w obszarach istniejącej zabudowy. Urządzenia i sieci
w większości przypadków posiadają rezerwy mocy, a zaopatrzenie w energię elektryczną nie stanowi
problemu progowego dla obszaru miasta.
Gmina Rawa Mazowiecka
Gmina Rawa Mazowiecka zasilana jest za pośrednictwem magistralnych linii 15 kV:
•
•
•
•
•
•
•

Rawa Mazowiecka – Janolin,
Rawa Mazowiecka – Jeżów,
Rawa Mazowiecka – Nowy Dwór,
Rawa Mazowiecka – Biała Rawska,
Rawa Mazowiecka – Cielądz,
Rawa Mazowiecka – Nowe Miasto,
Rawa Mazowiecka – Boguszyce

wyprowadzonych ze stacji 110/15 kV „Rawa Mazowiecka” zlokalizowanej w Rawie Mazowieckiej. Stacja
110/15 kV „Rawa Mazowiecka” połączona jest z systemem elektroenergetycznym 110 kV liniami 110 kV
„Odlewnia (Koluszki) – Rawa Mazowiecka” oraz „Rawa Mazowiecka – Żurawia”, przebiegającymi przez
teren Gminy Rawa Mazowiecka. Stan techniczny w/w linii 110 kV jest dobry. Szacunkowa długość linii
energetycznych wysokiego napięcia wynosi 10,2 km. Sieć elektroenergetyczna średniego napięcia 15kV na
terenie Gminy Rawa Mazowiecka liczy łącznie 115,9 km linii.
Zgodnie z informacjami uzyskanymi od zakładu energetycznego, stan techniczny linii 110 kV określany się
jako dobry. Istniejący system zasilania gminy Rawa Mazowiecka powinien być zmodernizowany głównie w
zakresie linii niskiego napięcia oraz stacji transformatorowych 15/0,4 kV z zasilającymi je liniami 15 kV, w celu
zaspokojenia perspektywicznych potrzeb zaopatrzenia mieszkańców w energię elektryczną.
Podstawowym przekrojem przewodów w liniach napowietrznych jest 35 mm2. W przyszłości zakład
energetyczny przewiduje przebudowę i modernizację ciągów głównych linii napowietrznych na linie
dwutorowe.
Teren gminy Rawa Mazowiecka zasilany jest za pomocą 104 stacji transformatorowych.
Miasto i Gmina Biała Rawska
Na terenie wsi Porady Górne, położony jest główny punkt zasilania elektroenergetycznego (GPZ Żurawia)
zasilany liniami elektroenergetycznymi 110kV od strony Rawy Mazowieckiej i Nowego Miasta. Linie 110 kV
poprzez GPZ posiadają bezpośredni związek z systemem zaopatrzenia w energię elektryczną miasta jak i
gminy Biała Rawska. Wszystkie siedliska są zaopatrywane w energię elektryczną liniami niskiego napięcia
prowadzonymi:
•

w pasa drogowych,
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•

w ogrodach przydomowych przylegających do dróg,

sporadycznie w terenach rolnych, gdy linia jest prowadzona do zabudowy rozproszonej.
Linie elektroenergetyczne niskiego napięcia na terenie gminy Biała Rawska są zasilane ze 128 stacji
transformatorowych słupowych, rozmieszczonych w obszarach skupisk zabudowy. Na obszarze miasta
Linie 15 kV doprowadzają energię elektryczną do 25 stacji transformatorowych.
Gmina Regnów
Gmina Regnów zasilana jest w energię elektryczną za pośrednictwem magistralnych linii 15 kV:
•
•
•

Żurawia- Annosław,
Żurawia- Rylsk,
Rawa Mazowiecka- Nowe Miasto

wyprowadzonych ze stacji 110/15 kV „Żurawia” zlokalizowanej w miejscowości Porady Górne- Gmina Biała
Rawska, oraz ze stacji „Rawa Mazowiecka”, które połączone są z systemem elektroenergetycznym 110 kV
liniami 110 kV „Odlewnia (Koluszki)- Rawa Mazowiecka”, „Rawa Mazowiecka- Żurawia” oraz „ŻurawiaRoszkowa Wola”. Linie 110 kV „Rawa Mazowiecka- Żurawia” i „Żurawia- Roszkowa Wola” przebiegają przez
teren Gminy Regnów. Stan techniczny w/w linii 110kV ocenia się jako dobry. Linie na terenie Gminy Regnów i
Gminy Cielądz tworzą pierścienie i są wzajemnie zsynchronizowane. Na terenie gminy nie ma sieci
elektroenergetycznych o napięciu 220kV i 400kV.
Obszar gminy jest zasilany w energię za pośrednictwem 35 stacji transformatorowych (15/04kV), które
pokrywają obszary zabudowy dosyć jednolicie, z nieco większym zagęszczeniem urządzeń w Regnowie.
Gmina Sadkowice
Dostawa energii elektrycznej dla gminy realizowana jest z krajowego systemu energetycznego (KSE) za
pośrednictwem magistralnych linii 15kV:
•
•

Żurawia- Sadkowice,
Żurawia- Rylsk,

wyprowadzonych ze stacji 110/15kV „Żurawia” zlokalizowanej w miejscowości Porady Górne w Gminie Biała
Rawska. Stacja 110/15kV „Żurawia” połączona jest z systemem elektroenergetycznym 110kV liniami 110kV
„Rawa Mazowiecka- Żurawia” oraz „Żurawia- Roszkowa Wola”. Linia 110 kV „Żurawia- Roszkowa Wola”
przebiega przy zachodniej granicy Gminy Sadkowice. Stan techniczny tej linii oceniany jest jako dobry.
Ponadto przez południowy skraj gminy przebiega linia elektroenergetyczna 110kV relacji stacja GPZ
„Mogielnica”- stacja GPZ „Roszkowa Wola”, jednak linia ta nie ma bezpośredniego powiązania z systemem
elektroenergetycznym Gminy Sadkowice.
Infrastruktura przesyłowa na napięciu 15kV zrealizowana jest w technologii napowietrznej. Nie występują
linie kablowe średniego napięcia. Na terenie gminy zlokalizowanych jest 103,8 km linii napowietrznych
średniego napięcia 15kV.
Teren Gminy Sadkowice zasilany jest za pomocą 91 stacji transformatorowych. Moc znamionowa
transformatorów zainstalowanych w poszczególnych stacjach na ogół jest dostosowana do występujących
potrzeb lub przewyższa te potrzeby (moc zainstalowana transformatorów będących w użytkowaniu PGE
Dystrybucja S.A.- 10759 kVA).
5.2.1.3. System ciepłowniczy
Miasto Rawa Mazowiecka
System ciepłowniczy oparty jest na:
•
•
•

kotłowniach osiedlowych,
kotłowniach przemysłowych,
indywidualnych kotłowniach w budynkach mieszkaniowych jednorodzinnych i usługowych.

Kotłownie osiedlowe eksploatowane przez Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o:
•
•

osiedle „Solidarności” i Zwolińskiego o zapotrzebowaniu ciepła 6,73 MW jest zasilane w ciepło na
c.o. i cwu z jednej kotłowni Nr 5,
osiedle „Zamkowa Wola” o zapotrzebowaniu ciepła 6,65 MW zasilane jest z 3 kotłowni: w tym 1
kotłowni gazowo-olejowej i 2 kotłowni na miał węglowy Nr 4 i 5,
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•

Osiedle 9-go Maja o zapotrzebowaniu ciepła 1,42 MW zasilane jest z kotłowni węglowej na osiedlu
9 Maja.

Kotłownie przemysłowe i użyteczności publicznej:
•
•

68 kotłowni opalanych węglem,
12 kotłowni opalanych gazem.

Kotłownie indywidualne - wartości szacunkowe w domkach jednorodzinnych około 1000 szt. w tym ok. 40%
(370 szt.) opalane gazem.
Gmina Rawa Mazowiecka
Na terenie gminy Rawa Mazowiecka nie funkcjonują zakłady produkujące ciepło oraz jednostki zajmujące
się dystrybucją ciepła. Typ zabudowy występujący na terenie gminy – przewaga rozproszonych siedlisk
jednorodzinnych, zagrodowych – stanowi techniczne utrudnienia we wprowadzeniu zbiorczych
(scentralizowanych) systemów ciepłowniczych, a z ekonomicznego punktu widzenia wyklucza zasadność
ich istnienia.
Mieszkańcy gminy do ogrzewania mieszkań wykorzystują indywidualne źródła ciepła, bazujące głównie na
paliwach stałych (piece lub kotłownie domowe).
Miasto i Gmina Biała Rawska, Gmina Cielądz, Gmina Regnów, Gmina Sadkowice
Na obszarze gmin nie występują sieci ciepłownicze. Mieszkańcy gminy oraz przedsiębiorstwa do
ogrzewania mieszkań oraz technologii wykorzystują indywidualne źródła ciepła, bazujące głównie na
paliwach stałych (piece lub kotłownie).
5.2.1.4. Bilans emisji pyłowej i gazowej
Emisja punktowa
Niewielki stopień gazyfikacji terenu oraz wysokie ceny gazu powodują, iż ciągle najpopularniejszym
paliwem ze względu na bliskość kopalń, jest węgiel kamienny oraz miał i muł węglowy. Chociaż wiele
instytucji publicznych i zakładów przemysłowych coraz częstej decyduje się na ograniczenie emisji poprzez
zmianę medium grzewczego z węgla na gaz lub olej opałowy, a nawet odnawialne źródła ciepła to nadal
wielkim problemem pozostaje emisja do atmosfery zanieczyszczeń z palenisk domowych – problem
szczególnie uciążliwy w okresie grzewczym.
Podstawowym celem w ochronie powietrza jest systemowe ograniczenie emisji substancji szkodliwych do
atmosfery, poprzez kompleksową likwidację istniejących, nieefektywnych źródeł ciepłą.
Założony cel osiąga się poprzez wprowadzanie:
•
•
•

ekologicznych, energooszczędnych urządzeń grzewczych (kotły),
odnawialnych źródeł energii (biomasa, układy solarne, pompy ciepła),
możliwość realizacji kompleksowych.

W „Rocznej ocenie jakości powietrza na terenie województwa łódzkiego w 2012 r., na bazie wskaźników
szacunkowych zużycia paliwa przy określonym zapotrzebowaniu na ciepło wyznaczono wielkości emisji z
badanych źródeł. Ich rozmieszczenie punktowe na terenie powiatu rawskiego przedstawiają poniższe
rysunki.
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Rysunek 17 Rozmieszczenie oraz ładunki emisji punktowej SO2 w powiecie rawskim w 2012 r
Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie łódzkim 2012, WIOŚ Łódź.

Rysunek 18 Rozmieszczenie oraz ładunki emisji punktowej NO2 w powiecie rawskim w 2012 r.
Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie łódzkim 2012, WIOŚ Łódź.
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Rysunek 19 Rozmieszczenie oraz ładunki emisji punktowej PM10 w powiecie rawskim w 2012 r.
Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie łódzkim 2012, WIOŚ Łódź.

Rysunek 20 Rozmieszczenie oraz ładunki emisji punktowej PM2,5 w powiecie rawskim w 2012 r.
Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie łódzkim 2012, WIOŚ Łódź.
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Rysunek 21 Rozmieszczenie oraz ładunki emisji punktowej CO w powiecie rawskim w 2012 r.
Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie łódzkim 2012, WIOŚ Łódź.

Rysunek 22 Rozmieszczenie oraz ładunki emisji punktowej benzenu w powiecie rawskim w 2012 r.
Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie łódzkim 2012, WIOŚ Łódź
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Na tle innych powiatów w województwie łódzkim emisja zanieczyszczeń w powiecie rawskim jest nie
zadawalająca jedynie w przypadku emisji pyłów zarów PM10 oraz PM2,5. Związane jest to bezpośrednio z
powszechnym stosowaniem na terenie gmin powiatu paliwa węglowego oraz słabym rozwinięciem
systemu gazowniczego.
Emisja z emitorów liniowych
Jednym z podstawowych czynników środowiskotwórczych, związanych z komunikacji, jest
zanieczyszczenie powietrza występujące w sąsiedztwie dróg. Pojazdy samochodowe poruszające się po
drogach, emitują do atmosfery duże ilości różnorodnych substancji toksycznych, powstających w wyniku
spalania paliwa napędowego, a także na skutek wzajemnego oddziaływania opon i nawierzchni dróg oraz
zużywania się niektórych elementów pojazdu (powstają wtedy zanieczyszczenia w postaci pyłów
gumowych, azbestowych, kamiennych oraz rdzy, sadzy itp.).
Jest to problem narastający, zwłaszcza na terenie miast i centrum gmin. Mimo prowadzonej tam
modernizacji układów komunikacyjnych, wskutek lawinowo narastającej liczby samochodów, płynność
ruchu w godzinach szczytu jest zakłócona. Obecność spalin samochodowych najdotkliwiej odczuwany jest
w letnie, słoneczne dni, ponieważ oprócz toksycznych spalin tworzy się bardzo szkodliwa dla zdrowia,
przypowierzchniowa warstwa ozonu pochodzenia fotochemicznego.
Łączna długość dróg publicznych w powiecie rawskim wynosi ok. 764,89 km. Drogi, które przebiegają przez
teren powiatu to drogi gminne, powiatowe, wojewódzkie i krajowe. Długość dróg wynosi odpowiednio:
•

gminne 319,71 km, w tym:
− miasto Rawa Mazowiecka 25,25 km,
− miasto i gmina Biała Rawska 111,80 km,
− gmina Cielądz 35,28 km,
− gmina Rawa Mazowiecka 44,24 km,
− gmina Regnów 61,30 km,
− gmina Sadkowice 41,84 km,
powiatowe 344,8 km,
wojewódzkie 54,4 km,
drogi krajowe 45,98 km.

•
•
•

Zarządcami dróg, do właściwości, których należą sprawy z zakresu planowania budowy, modernizacji,
utrzymania i ochrony dróg, są następujące organy administracji rządowej i samorządowej:
•
•
•
•

dróg krajowych – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie Biuro w Łodzi,
dróg wojewódzkich –Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi,
dróg powiatowych – Zarząd Dróg Powiatu Rawskiego,
dróg gminnych – władze Gmin.

Tabela 18 Rodzaj nawierzchni dróg na terenie powiatu rawskiego
Rodzaj nawierzchni w danej kategorii w km oraz %

Lp

Kategoria

bitumiczna

drogi

betonowa

gruntowa
brukowcowa

%

kostka

1.

2.

(45,98 km)
Drogi wojewódzkie
(54,40 km)
Drogi powiatowe
(344,80 km)
w tym:

3.

Drogi krajowe

miasto
Biała Rawska

wzmocniona

%

tłuczniowa

gruntowa

%

żwirem,

%

naturalna

żużlem, itp.

45,98

100

-

-

-

-

-

-

54,4

100

-

-

-

-

-

-

295,74

85,8

8,55

2,5

20,00

5,8

20,51

5,9

11,80

3,4

-

-

-

-

-

-
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miasto

18,84

5,5

0,35

0,1

-

-

1,51

0,4

265,10

76,9

8,20

2,4

20,00

5,8

19,00

5,5

127,89

40,0

64,15

20,1

38,91

12,2

88,76

27,8

41,90

13,1

54,30

17,0

-

-

15,60

4,9

13,82

4,3

0,17

0,1

7,98

2,5

3,28

1,0

gmina Cielądz

16,79

5,3

8,49

2,7

10,00

3,1

-

-

gmina Rawa Maz

27,38

8,6

1,19

0,4

5,24

1,6

10,43

3,3

gmina Regnów

6,90

2,2

-

-

6,00

1,9

48,40

15,1

gmina Sadkowice

21,10

6,6

-

-

9,69

3,0

11,05

3,5

524,01

68,5

72,7

9,5

58,91

7,7

109,27

14,3

Rawa Maz.
drogi zamiejskie
4.

Drogi gminne
(319,71 km)
miasto i gmina Biała
Rawska
miasto

w tym:

Rawa Maz.

Ogółem 1-4
(764,89 km)

Źródło: Strategia rozwoju powiatu rawskiego na lata 2007 – 2013

Drogi krajowe i wojewódzkie posiadają w 100% nawierzchnie bitumiczne. Natomiast drogi powiatowe w 85%
są o nawierzchni bitumicznej, w 2,5 % o nawierzchni brukowcowej i tłuczniowej, w 5,8% o nawierzchni
gruntowej wzmocnionej żwirem, żużlem itp. Ale jeszcze 5,9% to drogi o nawierzchni gruntowej naturalnej.
Nawierzchnie dróg gminnych w 40% są bitumiczne, w 20% - brukowcowe i tłuczniowe, w 12% - gruntowe
wzmocnione żwirem itp. a ok. 29% to drogi gruntowe naturalne.
Utrzymanie dróg we właściwym stanie technicznym, daje możliwość szybkiego i dogodnego
komunikowania się. Stanowiąc podstawę do podnoszenia atrakcyjności terenu powiatu, wymaga ciągłego
utrzymywania wszystkich dróg na odpowiednim poziomie technicznym oraz podnoszenia ich parametrów
technicznych i dostosowywania do standardów europejskich.
Procentowy udział pojazdów na drodze:
•

dla dróg krajowych: osobowe 70%, dostawcze 9,5%, ciężarowe 14%, autobusy 1,7%, motocykle 0,1%,

•

dla dróg wojewódzkich: osobowe 85,8%, dostawcze 10,8%, ciężarowe 16%, autobusy 1,7%, motocykle
0,1%,

•

dla dróg powiatowych i gminnych: osobowe 82,6%, dostawcze 13,3%, ciężarowe 26%, autobusy 1,3%,
motocykle 0,2%,

Przyjęte natężenie ruchu dla dróg:
•

krajowych – 8244 [poj/dobę],

•

wojewódzkich – 12064 [poj/dobę],

•

powiatowych - 5988 [poj/dobę],

•

gminnych – 724 [poj/dobę].

Na podstawie danych dotyczących natężenia ruchu oraz udziału poszczególnych typów pojazdów w tym
ruchu (raport „Generalny pomiar ruchu 2010 – Synteza wyników” na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad oraz opracowania Ministerstwa Środowiska „Wskazówki dla wojewódzkich
inwentaryzacji emisji na potrzeby ocen bieżących i programów ochrony powietrza” oszacowano wielkość
emisji komunikacyjnej. Wyniki przedstawiono w poniższej tabeli.
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Tabela 19 Roczna emisja substancji szkodliwych do atmosfery ze środków transportu na terenie powiatu
rawskiego w 2012 roku
Nazwa emitora

drogi krajowe

drogi wojewódzkie

drogi powiatowe

drogi gminne

Emis.max.

Emisja

Emisja śr.

mg/s

Mg/rok

mg/s

tlenek węgla

7324,827

230,996

7324,827

benzen

65,943

2,08

65,943

węglowodory alifatyczne

1127,586

35,56

1127,586

węglowodory aromatyczne

338,276

10,668

338,276

tlenki azotu

4460,947

140,68

4460,947

pył ogółem

258,07

8,138

258,07

dwutlenek siarki

348,399

10,987

348,399

tlenek węgla

6511,134

2,05

6511,134

benzen

5,853

184,592

5,853

węglowodory alifatyczne

99,467

31,36

99,467

węglowodory aromatyczne

298,488

9,410

298,488

tlenki azotu

3934,476

124,074

3934,476

pył ogółem

226,55

7,144

226,55

dwutlenek siarki

307,97

9,712

307,97

tlenek węgla

624,9521

19,70849

624,9521

benzen

5,62627

0,17743

5,62627

węglowodory alifatyczne

96,20528

3,03393

96,20528

węglowodory aromatyczne

28,86158

0,91018

28,86158

tlenki azotu

380,6066

12,00281

380,6066

pył ogółem

22,01843

0,69437

22,01843

dwutlenek siarki

29,72533

0,93742

29,72533

tlenek węgla

117,549

3,70702

117,549

benzen

1,05826

0,03337

1,05826

węglowodory alifatyczne

18,09552

0,57066

18,09552

węglowodory aromatyczne

5,42866

0,1712

5,42866

tlenki azotu

71,58937

2,25764

71,58937

pył ogółem

4,14151

0,13061

4,14151

dwutlenek siarki

5,59112

0,17632

5,59112

Nazwa zanieczyszczenia

Źródło: opracowanie własne, do obliczeń użyto Programu OPERAT2000

Emisja z przemysłu
Zakłady szczególnie uciążliwe dla czystości powietrza to tzw. punktowe źródła emisji zanieczyszczeń, do
których zaliczono wszystkie jednostki organizacyjne ustalone przez ówczesnego Ministra Ochronny
Środowiska i Zasobów Naturalnych na podstawie określonej wysokości opłat wniesionych w 1986 r. za
roczną emisję substancji zanieczyszczających powietrze według stawek określonych w rozporządzeniu
Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1986 r. w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i
wprowadzanie w nim zmian (Dz. U. Nr 7, poz. 40 z późn. zmianami). Ustalona w ten sposób zbiorowość
jednostek sprawozdawczych (zakładów) utrzymywana jest corocznie, co m.in. zapewnia zachowanie
ciągłości i porównywalności wyników badania. Zbiorowość ta może być powiększona jedynie w
szczególnych wypadkach, np. o jednostki nowouruchomione lub rozbudowane o wysokiej skali progowej
emisji zanieczyszczeń.
Emisja zanieczyszczeń gazowych z zakładów szczególnie uciążliwych na terenie powiatu rawskiego wynosi:
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Rysunek 23 Emisja zanieczyszczeń gazowych z zakładów szczególnie uciążliwych na terenie powiatu rawskiego
w 2012 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych, GUS

5.2.2.

Identyfikacja potrzeb

Przeprowadzona analiza stanu zanieczyszczenia powietrza wykazała, że na terenie powiatu rawskiego w
celu zmniejszenia emisji i imisji wskazane są działania dążące do poprawy czystości atmosfery. W związku z
zaostrzeniem się przepisów ochrony środowiska oraz w interesie mieszkańców działania te należałoby
przeprowadzić w następujących kierunkach poprzez wdrożenie niżej wymienionych celów:
•

•

•

systematyczna poprawa jakości powietrza na obszarze gmin powiatu,
−
opracowanie planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz jego
sukcesywne wdrażanie,
−
opracowanie i wdrożenie strategii zmniejszania stężenia pyłów drobnych PM10 oraz ozonu
przyziemnego w powietrzu,
−
zwiększenie świadomości społeczności lokalnej w zakresie potrzeb i możliwości ochrony
powietrza, w tym oszczędności energii i stosowania odnawialnych źródeł energii,
wspieranie i promocja ekologicznych nośników energii,
−
wymiana konwencjonalnie opalanych pieców węglem na ogrzewania gazowe lub inne
przyjazne środowisku nośniki energii zarówno w obiektach publicznych, jak mieszkaniach
prywatnych (realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji),
−
wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
−
wspieranie i promowanie korzystania z materiałów energooszczędnych w budownictwie
przez mieszkańców,
−
kontynuowanie prac termomodernizacyjnych na terenie gminy,
intensyfikację działań związanych z modernizacją dróg.
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5.2.3.
Cel

Cele i zadania środowiskowe do roku 2016 i do roku 2020

Cele długoterminowe do roku
2020

Cel

P.1.1

P1

Poprawa jakości powietrza
oraz obniżenie poziomu
substancji szkodliwych w
powietrzu

P.1.2

Cele krótkoterminowe do roku 2016

Poprawa, jakości powietrza poprzez
ograniczenie emisji z procesów spalania
paliw do celów grzewczych, ograniczenie
niskiej emisji, zmniejszenie
zapotrzebowania na energię

Poprawa jakości powietrza poprzez
poprawienie warunków ruchu drogowego
na terenie powiatu

P.1.3

Poprawa jakości powietrza poprzez
prowadzenie edukacji ekologicznej w
zakresie ochrony powietrza

P.1.4

Poprawa jakości powietrza poprzez
ograniczenie emisji zorganizowanej

Zadanie

Zadanie

Jednostka
odpowiedzialna

P.1.1.1

Termomodernizacja powiatowych budynków
użyteczności publicznej

Powiat Rawski

P.1.1.2

Realizacja „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło,
energię elektryczną i paliwa gazowe”

Gmina Sadkowice,
Regnów, Rawa
Mazowiecka

P.1.1.3

Tworzenie lokalnych sieci ciepłowniczych i podłączanie
do nich budynków z indywidualnymi paleniskami
domowymi

Gminy Powiatu
Rawskiego

P.1.2.1

Modernizacja układu drogowego w powiecie

Powiatowy Zarząd
Dróg, Wojewódzki
Zarząd Dróg,
GDDKiA, Gminy
Powiatu Rawskiego

P.1.2.2

Budowa i organizacja tras rowerowych

Powiat Rawski,
Gminy Powiatu
Rawskiego

P.1.3.1

Prowadzenie edukacji ekologicznej w zakresie wpływu
spalania paliw złej jakości oraz odpadów w paleniskach
domowych na stan czystości powietrza, możliwości
oszczędzania energii oraz promocji korzystania z
transportu zbiorowego oraz transportu rowerowego

Powiat Rawski,
Gminy Powiatu
Rawskiego

P.1.4.1

Sukcesywna kontrola uciążliwych źródeł zanieczyszczeń

WIOŚ

P.1.4.2

Wdrażanie systemów zarządzania środowiskowego

Przedsiębiorstwa
działające na terenie
Powiatu Rawskiego
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5.2.4.
L.P.

Harmonogram zadań w zakresie ochrony powietrza
Nazwa zadania

Termin
rozpoczęcia
planowany

Termin
zakończenia
planowany

Jednostka odpowiedzialna

Planowane
koszty ogółem

Partnerzy

Źródła
finansowania

[PLN] tys.

ZADANIA WŁASNE POWIATU
Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół

2013

2013

Powiat Rawski

30

-

Środki własne,
WFOŚiGW

2013

2013

Powiat Rawski

100

-

Środki własne,
WFOŚiGW

P.1.3.1

Prowadzenie edukacji ekologicznej w zakresie wpływu
spalania paliw złej jakości oraz odpadów w paleniskach
domowych na stan czystości powietrza, możliwości
oszczędzania energii oraz promocji korzystania z transportu
zbiorowego oraz transportu rowerowego

2013

2020

Powiat Rawski

30

Organizacje
ekologiczne

Środki własne,
WFOŚiGW

P.1.2.1

Modernizacja dróg powiatowych

2013

2016

Powiatowy Zarząd Dróg

b.d.

-

Środki własne, UE

P.1.1.2.1

P.1.1.2.2

Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej” III etap
„Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej” I etap

ZADANIA KOORDYNOWANE POWIATU
P.1.4.2

Wdrażanie systemów zarządzania środowiskowego

2013

2020

Przedsiębiorstwa działające na
terenie Powiatu Rawskiego

b.d

Powiat Rawski,
Gminy Powiatu
Rawskiego

Środki własne

P.1.4.1

Sukcesywna kontrola uciążliwych źródeł zanieczyszczeń

2013

2020

Wojewódzki Inspektor
Ochrony Środowiska w Łodzi

b.d

Powiat Rawski

Środki własne

P.1.2.1.1

Wykonanie dokumentacji projektowej – Koncepcji
programowej dla zadania pn. „Budowa obwodnicy
miejscowości Kurzeszyn w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 707 na
odcinku od ok. km 15+300 do ok. km 18+300” w ramach
zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w
ciągu dróg wojewódzkich”

2013

2014

Zarząd dróg Wojewódzkich w
Łodzi

117,465

Powiat Rawski

Środki własne

P.1.2.1.2

Remont ciągu pieszego w pasie drogowym drogi
wojewódzkiej Nr 707 Skierniewice - Rawa Mazowiecka w m.
Kurzeszyn w km 16+651 do km 16+925 dł. 274 mb strona lewa
będącego w administrowaniu Rejonu Dróg Wojewódzkich w
Łowiczu

2013

2014

Zarząd dróg Wojewódzkich w
Łodzi

83

Powiat Rawski

Środki własne

P.1.2.1.3

"Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 707- ul. Skierniewickiej w
Rawie Mazowieckiej na odcinku od km 22+730 do km 23+560
w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w
ciągu dróg wojewódzkich”

2013

2014

Zarząd dróg Wojewódzkich w
Łodzi

3 486,640

Powiat Rawski

Środki własne
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ZALECENIA DLA GMIN POWIATU RAWSKIEGO
P.1.2.2.1

Budowa europejskiej ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Rawki

2013

2016

Gmina Rawa Mazowiecka

300

-

Środki własne, UE

P.1.2.2.2

Budowa traktu spacerowego od osiedla Mickiewicza do OSiR
w Białej Rawskiej

2013

2014

Gmina Biała Rawska

860

-

Środki własne

P.1.2.1.1

Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa dróg na
osiedlu Skierniewicka

2013

2016

Miasto Rawa Mazowiecka

65

-

Środki własne, UE

P.1.2.1.2

Utwardzenie drogi we wsi Podlas masą bitumiczną

2013

2016

Gmina Rawa Mazowiecka

100

-

Środki własne

P1.2.1.3

Budowa i modernizacja dróg gminnych w gminie Biała Rawska

2013

2014

Gmina Biała Rawska

1200

-

Środki własne, UE

P1.2.1.4

Remont drogi Ossowice - Cielądz

2013

2013

Gmina Cielądz

567

-

Środki własne

P1.2.1.5

Remont drogi w Grabicach, nakładka asfaltowa

2013

2013

Gmina Cielądz

80

-

Środki własne

P1.2.1.6

Pomoc finansowa – remont drogi powiatowej nr 4306E
Wiechnice – Cielądz – Regnów - Lesiew

2013

2013

Gmina Cielądz

75,2

-

Środki własne

P1.2.1.7

Remont drogi gminnej od drogi wojewódzkiej do
miejscowości Stolnik

2013

2013

Gmina Cielądz

1200

-

Środki własne

P1.2.1.8

Remont drogi gminnej Komorów

2013

2013

Gmina Cielądz

220

-

Środki własne

P1.2.1.9

Remont drogi gminnej Mała Wieś

2013

2013

Gmina Cielądz

12

-

Środki własne

P1.2.1.10

Przebudowa drogi dojazdowej Annosław – Sławków 1,1 km

2013

2013

Gmina Regnów

30

-

Środki własne

P1.2.1.11

Przebudowa drogi gminnej nr 383514 Żelazna - Lubania

2013

2014

Gmina Sadkowice

450

-

Środki własne

P1.2.1.12

Remont drogi gminnej nr 383513 w Skarbkowej

2013

2014

Gmina Sadkowice

400

-

Środki własne

P1.2.1.13

Remont dróg wewnętrznych w miejscowościach: Lutobory,
Paprotnia, Jajkowice, Żelazna, Celinów, Władysławów

2013

2014

Gmina Sadkowice

66

-

Środki własne

P.1.1.1.1

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 i
Gimnazjum nr 2 w Rawie Mazowieckiej przy ulicy Kazimierza
Wielkiego 28

2013

2014

Miasto Rawa Mazowiecka

1100

-

Środki własne,
WFOŚiGW

P.1.1.1.2

Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy I etap

2013

2016

Gmina Sadkowice

85

-

Środki własne

P.1.1.2

Wykonanie „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię
elektryczną i paliwa gazowe”

2013

2016

Gminy Powiatu Rawskiego

200

Powiat Rawski

Środki własne,
WFOŚiGW

P.1.1.3.1

Modernizacja sieci ciepłowniczej w gminie Biała Rawska

2013

2016

Gmina Biała Rawska

700

P.1.3.2

Prowadzenie edukacji ekologicznej młodzieży i dorosłych w
zakresie ochrony powietrza

2013

2020

Gminy Powiatu Rawskiego

450

Środki własne,
WFOŚiGW
Organizacje
ekologiczne

Środki własne,
WFOŚiGW
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ZADANIA WŁASNE POWIATU

160

ZADANIA KOORDYNOWANE POWIATU

3687,105

ZALECENIA DLA GMIN POWIATU RAWSKIEGO

8160
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5.2.5.

Wnioski

Zgodnie z art. 85. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska „ochrona powietrza polega
na zapewnieniu jak najlepszej jego jakości, w szczególności przez: utrzymanie poziomów substancji w
powietrzu poniżej dopuszczalnych dla nich poziomów lub co najmniej na tych poziomach, zmniejszanie
poziomów substancji w powietrzu co najmniej do dopuszczalnych, gdy nie są one dotrzymane oraz
zmniejszanie i utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniżej poziomów docelowych albo
poziomów celów długoterminowych lub co najmniej na tych poziomach”.
W kontekście powyższego, zaproponowane kierunki działań sformułowane w odniesieniu do celów
krótkoterminowych związane są z ograniczaniem emisji zanieczyszczeń do powietrza pochodzących
zarówno ze źródeł komunalnych, komunikacyjnych jak też i przemysłowych.
W celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń emitowanych do powietrza w wyniku prowadzenia komunalnej
gospodarki cieplnej wyróżnić można dwa kierunki działań:
•

wzrost energooszczędności m.in. poprzez stosowanie zabiegów termoizolacyjnych - modernizacje
budynków mieszkalnych, publicznych i innych,

•

modernizacja lub przebudowa systemów ogrzewania – szczególnie małych kotłowni oraz
indywidualnych palenisk domowych (w gospodarce cieplnej duże znaczenie mają uwarunkowania
rynkowe, stąd też wskazanie szczegółowych wytycznych nie jest możliwe; generalnie, na terenach,
gdzie dominuje zabudowa rozproszona, brak jest ekonomicznego uzasadnienia dla rozwoju
centralnych systemów ciepłowniczych).

Tam, gdzie będzie to możliwe, podjęte zostaną działania zmierzające do jak najszybszej gazyfikacji
obszarów o najwyższym poziomie niskiej emisji. Szczególną uwagę należy poświęcić miejscowościom
wypoczynkowym, gdzie zanieczyszczenia pochodzące z lokalnych kotłowni, m.in. ośrodków turystycznych,
stanowią duże zagrożenie dla walorów tych miejscowości.
Jednym ze sposobów ograniczania niskiej emisji jest także wzrost wykorzystania alternatywnych źródeł
energii i sukcesywne zastępowanie paliw tradycyjnych paliwami gazowymi i olejowymi. Alternatywą dla
paliw tradycyjnych jest wykorzystanie innych źródeł energii: biomasy, energii geotermalnej, energii wód
płynących, energii wiatru i energii słonecznej. Wykorzystanie alternatywnych źródeł wymaga jednak bardzo
szczegółowej analizy stanu istniejącego i możliwych do osiągnięcia korzyści.
Znaczną poprawę jakości powietrza można uzyskać w wyniku prowadzenia edukacji ekologicznej
mieszkańców, na temat szkodliwości spalania odpadów w paleniskach domowych lub na powierzchni
terenu.
Najważniejsze zakłady przemysłowe, mające największy wpływ na emisje zanieczyszczeń do powietrza,
prowadzą od wielu lat działania ukierunkowane na redukcję emisji zanieczyszczeń do powietrza. Duże
zakłady objęte są dosyć dobrze funkcjonującym systemem monitoringu, a prowadzona w ostatnich latach
polityka przyczyniła się do znaczącego spadku ich uciążliwości. Jednocześnie coraz większy udział w emisji
zanieczyszczeń do powietrza mają małe i średnie zakłady. Dlatego też konieczne jest kontynuowanie ich
monitoringu. Najskuteczniejszym działaniem jest zawieszenie kary za wprowadzanie zanieczyszczeń do
środowiska i przeznaczenie tych środków finansowych na inwestycje proekologiczne.
Ponadto, w dalszym ciągu powinny być realizowane działania i przedsięwzięcia zmierzające do ograniczania
emisji zanieczyszczeń do powietrza z zakładów przemysłowych. W tym celu należy promować
wprowadzanie „czystych technologii”, zmianę paliwa na bardziej przyjazne środowisku, modernizację
procesów technologicznych, zmniejszenie materiałochłonności produkcji i instalowanie urządzeń
oczyszczających.
Kierunki działań związane z ograniczeniem powietrza ze źródeł komunikacyjnych wiążą się w sposób
bezpośredni z eliminacją lub zmniejszeniem uciążliwości transportu drogowego dla otoczenia i koncentrują
się przede wszystkim na poprawie warunków ruchu drogowego przy wykorzystaniu podstawowych
narzędzi inżynierii ruchu, zapewniających zwiększenie płynności i przepustowości drogowej, na
podwyższeniu standardów technicznych infrastruktury drogowej, zwłaszcza w obszarze o największym
nasileniu ruchu oraz na rozwoju transportu zbiorowego.
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5.3. GOSPODAROWANIE ODPADAMI

5.3.1.

Charakterystyka i ocena stanu aktualnego

Na terenie powiatu rawskiego źródłami wytwarzanych odpadów są:
•

przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą,

•

gospodarstwa domowe, w których powstają także odpady wielkogabarytowe czy niebezpieczne,

•

obiekty infrastruktury społecznej i komunalnej,

•

obszary ogrodów, parków, cmentarzy, targowisk,

•

ulice i place.

Ilość wytwarzanych odpadów komunalnych, wskaźnik ich nagromadzenia, jak również ich struktura oraz
skład są uzależnione od różnych uwarunkowań lokalnych. Należy do nich poziom rozwoju gospodarczego
obszaru, zamożność społeczeństwa, rodzaj zabudowy mieszkalnej, sposób gospodarowania zasobami,
przyzwyczajenia w konsumpcji dóbr materialnych, a także cechy charakterologiczne mieszkańców i ich
podatność na edukacje ekologiczną.
Największy wpływ na ilość i skład morfologiczny powstających odpadów w danej społeczności mają
pojedyncze decyzje zapadające w trakcie zakupów poszczególnych towarów i wyboru rodzaju opakowania.
Odpady komunalne
W powiecie rawskim występują różne systemy zbierania odpadów komunalnych. Podstawę indywidualizacji
postępowania w poszczególnych gminach stanowią sposoby zbiórki odpadów gwarantujące ich sprawny
przewóz od wytwórcy do miejsca przetworzenia lub unieszkodliwienia.
Sektor usług związanych ze zbiórką i transportem odpadów jest wystarczająco rozwinięty, aby zapewnić
konkurencyjność w tej dziedzinie i możliwość wyboru przez poszczególne podmioty oraz mieszkańców
firmy, z którą zawierają umowę. Częstotliwość wywozu odpadów, określana w gminnych przepisach
porządkowych, dostosowana jest do lokalnej specyfiki i występujących uwarunkowań.
Na obszarze większości gmin stosowany jest system opłat uzależniony od ich faktycznie odebranych ilości,
przy czym są też stosowane systemy opłat ryczałtowych. W jednej z tych form stawki ryczałtowe ustalane
są według określonych lokalnym prawem częstotliwości wywozu odpadów, bez względu na poziom
zapełnienia pojemnika w dniu odbioru odpadów, a w drugiej poziom opłat jest uzależniony od liczby
mieszkańców danej posesji.
We wszystkich gminach powiatu prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów, przy czym dominującym
systemem jest segregacja prowadzona „u źródła” poprzez gromadzenie poszczególnych odpadów (szkło,
plastik, papier, metal) w odpowiednio oznakowanych pojemnikach.
W zabudowie wielorodzinnej dominuje system zbiórki odpadów segregowanych do specjalnie
oznakowanych kontenerów (lub typu iglo). Odpady wielkogabarytowe nie wymagają specjalnych urządzeń
do zbierania. W określonych harmonogramem dniach są wystawiane przed domem lub na miejsce
wyznaczone do tego celu przez zarządcę nieruchomości, z którego odbierane są przez uprawniony
podmiot.
Mieszkańcy ponoszący opłaty ryczałtowe za odbiór odpadów zmieszanych są motywowani do lepszej
zbiórki surowców wtórnych poprzez system ulg i bonifikat, których wysokość jest uzależniona od ilości
wysegregowanych odpadów. Od mieszkańców opłacających odbiór odpadów w systemie ilościowym
opłaty za dobrze posegregowane odpady nie są pobierane wcale lub są wnoszone przy zakupie worków do
selekcji.
Według stanu na dzień 31.12.2012 r. liczba mieszkańców w powiecie rawskim wynosiła 49 612 osób.
Wytworzonych zostało 14 249 Mg odpadów komunalnych, z czego odebranych od mieszkańców zostało 7
304 Mg zmieszanych oraz posegregowanych odpadów komunalnych. Zorganizowanym systemem
zbierania odpadów komunalnych objętych jest ok. 90% mieszkańców powiatu. Oprócz systemu zbierania
zmieszanych odpadów komunalnych na terenie powiatu istnieje system selektywnego zbierania odpadów.
Selektywnie zbierane są odpady opakowaniowe: papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne, odpady
ulegające biodegradacji, odpady niebezpieczne, baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny.
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Tabela 20 Bilans zebranych selektywnie odpadów komunalnych na terenie powiatu w 2012 roku
Masa
odpadów
ulegających
biodegradacji

Masa odpadów
opakowaniowych
Papier i
tektura

Szkło

Tworzywa
sztuczne

136

260

93

Masa odpadów
niebezpiecznych

Masa baterii i
akumulatorów

Masa sprzętu
elektrycznego i
elektronicznego

Masa
odpadów
innych

Suma

0,9

8,2

498

Mg
b.d.

0,03

0

Źródło: dane z urzędów gmin powiatu rawskiego

Odpady komunalne ulegające biodegradacji wymienione w tabeli powyżej to odpady kuchenne i ogrodowe
odpady z terenów zielonych.
Odsetek odpadów komunalnych zebranych selektywnie do ogółu odpadów komunalnych zebranych
w 2012 r. na terenie powiatu wyniósł jedynie 7%.
Odpady ulegające biodegradacji
Odpady ulegające biodegradacji są to odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy
udziale mikroorganizmów. Odpadami ulegającymi biodegradacji są:
•
•
•
•
•
•
•

papier i tektura,
odzież i tekstylia z materiałów naturalnych (50%),
odpady z terenów zielonych,
odpady kuchenne i ogrodowe,
drewno (50%),
odpady wielomateriałowe (40%),
frakcja drobna <10 mm (30%).

Ilości wytworzonych komunalnych odpadów ulegających biodegradacji na terenie powiatu przedstawia się
następująco:
•
•
•
•
•
•
•

papier i tektura 1059,6 Mg,
odzież i tekstylia 219,8 Mg,
odpady z terenów zielonych 563 Mg,
odpady kuchenne i ogrodowe 4982,4 Mg,
drewno 35,1 Mg,
odpady wielomateriałowe 230,7 Mg,
frakcja drobna 498,6 Mg.

Odpady ulegające biodegradacji (łącznie 7 589,3 Mg w 2012 r.) odbierane były od mieszkańców w ramach
prowadzonych selektywnych zbiórek „u źródła”. Odbierane w ten sposób były odpady kuchenne ulegające
biodegradacji (20 01 08) oraz odpady ulegające biodegradacji pochodzące z pielęgnacji ogrodów (20 02 01).
Zmieszane odpady komunalne przekazywane były do sortowni odpadów, gdzie poddane zostały procesom
odzysku. Wśród wyselekcjonowanych odpadów część zaliczana jest do grupy odpadów ulegających
biodegradacji i są to: papier i tektura (19 12 01), drewno (19 12 07) oraz tekstylia (19 12 08). W wyniku
prowadzonego procesu segregacji powstaje balast, czyli odpady o kodzie 19 12 12 - inne odpady (w tym
zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów innych niż wymienione w 19 12 11.
Odpady te w przewarzającej większości unieszkodliwiane były na składowiskach odpadów i tylko niewielka
część poddawana była procesom odzysku. Odpady te w latach 2010 i 2011 poddawane były takim procesom
odzysku jak: R3 – recykling lub regeneracja substancji organicznych, które nie są nie są stosowane jako
rozpuszczalniki (włączając kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania), R5 – recykling lub
regeneracja innych materiałów nieorganicznych, R14 – inne działania polegające na wykorzystaniu
odpadów w całości lub części oraz R15 – przetwarzanie odpadów, w celu ich przygotowania do odzysku, w
tym do recyklingu. Odpady ulegające biodegradacji, które nie zostały poddane procesom odzysku,
unieszkodliwione zostały na składowiskach odpadów komunalnych. Unieszkodliwione zostały przede
wszystkim frakcje biodegradowalne zawarte w zmieszanych odpadach komunalnych unieszkodliwianych na
składowiskach odpadów oraz frakcje zawarte w balaście powstałym w wyniku procesów sortowania
odpadów zmieszanych w sortowniach, a który nie zostały poddane procesom odzysku.
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Instalacje do unieszkodliwiania odpadów przez składowanie
Tabela 21 Wykaz czynnych składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których
unieszkodliwiane są odpady komunalne (stan na dzień. 31.12.2012)
Nazwa
Składowisko odpadów w
Pukininie

Pojemność (m3)

Gmina

gmina Rawa Mazowiecka

całkowita

wykorzystana

125 300

47 700

Źródło: Program gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego 2012

Instalacja w Pukininie prowadzi działalność obejmującą gospodarkę odpadami w instalacjach:

• sortowni odpadów,
• kompostowni odpadów,
• składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.
Kierunki działań strategicznych w gospodarce odpadami komunalnymi
Na terenie województwa łódzkiego wyszczególnione zostały 4 regiony, obejmujące obszary liczące, co
najmniej 150 000 mieszkańców. Powiat rawski przynależy do Regionu III. W regionie III nie ma instalacji
spełniającej warunki instalacji regionalnej do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK).
Istniejące instalacje zastępcze mogą stać się RIPOK po rozbudowie i przy spełnieniu minimalnych mocy
przerobowych określonych dla tego regionu RIPOK.

Rysunek 24 Region III gospodarki odpadami komunalnymi wraz z wykazem instalacji regionalnych i zastępczych
do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych
Źródło: Program gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego 2012
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5.3.2.

Identyfikacja potrzeb

W zakresie gospodarki odpadami komunalnymi zidentyfikowano następujące problemy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

brak objęcia wszystkich mieszkańców powiatu zorganizowanym systemem odbierania odpadów
komunalnych i systemem selektywnego odbierania odpadów komunalnych,
zbyt duża ilość odpadów komunalnych unieszkodliwianych na składowiskach odpadów,
brak rzeczywistych danych dotyczących wytwarzanych odpadów komunalnych,
zbyt niskie poziomy selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w tym odpadów
niebezpiecznych i ulegających biodegradacji,
brak znajomości rzeczywistego składu morfologicznego zmieszanych odpadów komunalnych,
niewystarczająca liczba instalacji do mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów
komunalnych – wg stanu na dzień 31.12.2010 r. istniały tylko dwie instalacje do mechaniczno –
biologicznego przetwarzania odpadów,
nieosiągnięcie założonego poziomu redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji unieszkodliwianych na składowiskach odpadów,
niewielka aktywność gmin w zakresie działań zmierzających do tworzenia ponadgminnych
jednostek organizacyjnych, które zajmowałyby się gospodarką odpadami komunalnymi,
brak instalacji do termicznego przekształcania odpadów komunalnych,
niska świadomość ekologiczna mieszkańców w zakresie gospodarowania odpadami,
eksploatacja składowisk niespełniających wymagań technicznych.

Ważnym elementem jest świadomość ekologiczna społeczeństwa, biorącego aktywny udział w procesie
zagospodarowania odpadów. Edukacja ekologiczna jest procesem, którego głównym celem jest
ukształtowanie aktywnej i odpowiedzialnej postawy mieszkańców powiatu rawskiego w sferze konsumpcji,
a także postępowania z odpadami. W zakresie gospodarki odpadami świadomość ekologiczna
społeczeństwa jest nadal niewystarczająca, dlatego też konieczne jest przeprowadzanie edukacji
ekologicznej. Stosuje się dwa rodzaje edukacji ekologicznej:
•

formalną obejmującą kształcenie dzieci i młodzieży oraz dorosłych na wszystkich szczeblach
kształcenia,

•

nieformalną, która stanowi uzupełnienie edukacji formalnej i jest organizowana wspólnie z
organizacjami o profilu ekologicznym. Edukacja nieformalna odbywa się poprzez organizowanie
imprez, konkursów, wycieczek.

Celem edukacji jest wykształcenie wśród wszystkich grup społecznych odpowiedzialnych i świadomych
zachowań w zakresie racjonalnej gospodarki odpadami, poprzez:
•

realizację polityki edukacyjnej i informacyjnej na temat selektywnej zbiórki odpadów i przez to
prowadzenie ekologicznego sposobu życia we własnym domu,

•

świadome dokonywanie zakupów (minimalizacja wpływu reklam),

•

przekonywanie do kupowania rzeczy trwałych,

•

wybieranie towarów bezodpadowych oraz posiadających opakowanie łatwo ulegające całkowitej
degradacji lub nadające się do utylizacji,

•

rozpowszechnienie wiedzy, dotyczącej możliwości powtórnego wykorzystania odpadów
(recykling) oraz wynikających z tego korzyści ekonomicznych,

•

wskazywanie konkretnych działań poprawiających efektywność gospodarki odpadami.

Właściwie ukierunkowana edukacja ekologiczna mieszkańców przyczyni się do zwiększenia efektywności
prowadzonej selektywnej zbiórki odpadów, co zapewni pozyskanie surowców wtórnych, zmniejszenie ilości
odpadów trafiających na składowisko zmniejszenie szkodliwości tych odpadów.
Wdrożenie systemu motywacyjnego uwzględniającego aspekt finansowy przyczyni się do upowszechnienia
selektywnej zbiórki odpadów.
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Tabela 22 Harmonogram zadań strategicznych w gospodarce odpadami na terenie powiatu rawskiego
Lp.

Nazwa zadania

Jednostka odpowiedzialna

Planowany termin realizacji

Zadania pozainwestycyjne
1

Tworzenie regionalnych systemów gospodarki
odpadami komunalnymi

Gminy Powiatu Rawskiego

2013-2017

2

Dostosowanie regulaminów utrzymania czystości i
porządku na terenie gminy do zapisów Planu
gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012

Gminy Powiatu Rawskiego

6 miesięcy od uchwalenia
planu

3

Przejęcie obowiązku odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości

Gminy Powiatu Rawskiego

01.07.2013

4

Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu
gospodarki odpadami komunalnymi

Gminy Powiatu Rawskiego

Corocznie do końca I
kwartału

5

Kwartalne sprawozdanie nt. postępowania z
odpadami komunalnymi odebranymi od właścicieli
nieruchomości

Podmiot odbierający odpady komunalne od
właścicieli nieruchomości

Corocznie do końca
miesiąca następującego po
kwartale, którego dotyczy

6

Kwartalne sprawozdania nt. postępowania z
nieczystościami ciekłymi odebranymi z terenu gminy

Podmioty prowadzące działalność w
zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych

2012-2013

7

Ustanowienie selektywnego zbierania odpadów
komunalnych obejmującego co najmniej następujące
frakcje odpadów: papier, metal, tworzywa sztuczne,
szkło, opakowania wielomateriałowe, odpady
komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady
opakowaniowe ulegające biodegradacji

Podmioty prowadzące działalność w
zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych

2012-2013

8

Usuwanie odpadów z miejsc na ten cel
nieprzeznaczonych tzw. „dzikich wysypisk”
odpadów

Gminy Powiatu Rawskiego

2013-2020

9

Sukcesywne usuwanie wyrobów zawierających
azbest

Gminy Powiatu Rawskiego

2013-2020

10

Zapewnienie budowy, utrzymania i eksploatacji
własnych lub wspólnych z innymi gminami
regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów
komunalnych

Gminy Powiatu Rawskiego

2013-2020

11

Tworzenie punktów selektywnego zbierania
odpadów komunalnych w sposób zapewniający
łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, w
tym wskazanie miejsca, w którym mogą być
prowadzone zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego pochodzącego z gospodarstw
domowych

Gminy Powiatu Rawskiego

2013-2020

12

Prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych
w zakresie prawidłowego gospodarowania
odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie
selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Gminy Powiatu Rawskiego

2013-2020

Zadania inwestycyjne
Budowa:

1

2

•

instalacji do mechaniczno – biologicznego
przetwarzania odpadów komunalnych,

•

kwatery do składowania odpadów,

•

kwatery do składowania odpadów
azbestowych

Budowa składowiska odpadów niebezpiecznych dla
wyrobów zawierających azbest

ZGO Sp. z o.o. instalacja w Pukininie gm.
Rawa Mazowiecka

2013

(koszt 30 mln zł)

Urząd Miasta i Gminy Biała Rawska –
instalacja w Rokszycach Nowych gm. Biała
Rawska

2013-2015

(koszt 3 mln. zł)
Budowa instalacji do produkcji paliwa
alternatywnego wraz z sortownią zmieszanych

CPO Sp. z o.o. ul. Jana Sobieskiego 20/40
Rawa Mazowiecka – instalacja w

2013-2015
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odpadów komunalnych

Ossowicach gm. Cielądz
(koszt 6 mln)

Źródło: Program gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego 2012
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5.3.3.

Wnioski

Przewiduje się, że w obliczu wprowadzanego nowego systemu gospodarowania odpadami:
•
•

•
•

nastąpi wyraźne zwiększenie zastosowania metod odzysku odpadów komunalnych i jednocześnie
ograniczenie składowania nieprzetworzonych odpadów komunalnych,
postępowanie z odpadami zgodnie z obowiązującą hierarchią postępowania, która wynika wprost
z art. 4 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z 19 listopada 2008 r., tj. ,
−

zapobieganie powstawaniu,

−

przygotowanie do ponownego użycia,

−

recykling i inne metody odzysku (np. odzysk energii),

−

unieszkodliwianie,

istotną zmianą jest obowiązek przekazywania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów
zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych do regionalnej instalacji do
przetwarzania odpadów komunalnych zlokalizowanej w danym regionie,
przewiduje się pozytywny wzrost zastosowania metod biologicznych (np. kompostowanie)
przekształcania odpadów zielonych i innych odpadów ulegających biodegradacji.

W związku z wejściem w życie znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gminy
i miasto są zobowiązane do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości od dnia wejścia
w życia uchwał albo zarządzeń, nie później niż do 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.
Został zniesiony obowiązek opracowywania planów gospodarki odpadami dla gmin i powiatów.
Wójtowie, burmistrzowie są odpowiedzialni za zorganizowanie systemu odbioru oraz odzysku i
unieszkodliwiania odpadów komunalnych, co wiąże się z obowiązkiem stworzenia systemu kontroli i
monitoringu strumienia odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gmin i miasta.
5.4. ODDZIAŁYWANIE HAŁASU
Głównymi źródłami hałasu na terenie powiatu rawskiego są ruch drogowy, działalność przemysłowa oraz
ruch kolejowy.
Ochrona przed hałasem polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego środowiska, w
szczególności poprzez:
•
•

utrzymanie poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego lub co najmniej na tym poziomie,
zmniejszanie poziomu hałasu, co najmniej do dopuszczalnego, gdy nie jest on dotrzymany.

Jeżeli na terenach przeznaczonych do działalności produkcyjnej, składowania i magazynowania znajduje się
zabudowa mieszkaniowa, szpitale, domy opieki społecznej lub budynki związane ze stałym albo czasowym
pobytem dzieci i młodzieży, ochrona przed hałasem polega na stosowaniu rozwiązań technicznych
zapewniających właściwe warunki akustyczne w budynkach Można to osiągnąć przez stosowanie
rozwiązań technicznych i organizacyjnych zapobiegających powstawaniu lub przenikaniu hałasu do
środowiska, a także środków zmniejszających poziom hałasu lub poprzez eliminację czynności
powodujących hałas.
Zgodnie z przepisami Prawa ochrony środowiska (art. 115a) prowadzący instalację nie ma obowiązku
uzyskania decyzji określającej poziom hałasu. Decyzję o dopuszczalnym poziomie hałasu wydaje organ
ochrony środowiska z urzędu w przypadku stwierdzenia na podstawie pomiarów, że poza zakładem, w
wyniku jego działalności, przekroczone są dopuszczalne poziomy hałasu.

5.4.1.

Charakterystyka i ocena stanu aktualnego

Istotnym i uciążliwym źródłem hałasu na terenie powiatu rawskiego są małe przedsiębiorstwa
nieposiadające żadnych zabezpieczeń akustycznych, są to głównie tartaki, stolarnie, warsztaty lakiernicze
czy mechaniki samochodowej. Niejednokrotnie takie działalności są źródłem konfliktów mieszkańców z
przedsiębiorcami, gdyż działalności te są uciążliwe dla mieszkańców, co przyczynia się do składania skarg i
donosów na niewłaściwe funkcjonowanie przedsiębiorstw. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
przeprowadza kontrole i ustala szereg zaleceń dotyczących minimalizacji emisji hałasu, lub też z powodu
znikomej i tylko okresowej uciążliwości sprawa nie jest kontynuowana.
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5.4.1.1. Hałas przemysłowy
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi prowadzi coroczne kontrole w zakresie ochrony
przed hałasem emitowanym do środowiska przez różnego rodzaju maszyny i urządzenia, a także niektóre
procesy technologiczne, jak instalacje i wyposażenie małych zakładów rzemieślniczych oraz usługowych.
Do hałasu przemysłowego zalicza się także dźwięki emitowane przez urządzenia obiektów handlowych
(wentylatory, urządzenia klimatyzacyjne, itp.), a także urządzenia nagłaśniające w lokalach rozrywkowych i
gastronomicznych.
Skala zagrożeń hałasem przemysłowym nie jest zbyt duża, a zasięg jego oddziaływania ma zwykle
charakter lokalny. Dominującymi źródłami hałasu były przedsiębiorstwa wielobranżowe, a także centra
handlowe i usługowe. Każdego roku WIOŚ w Łodzi prowadzi badana kontrolne hałasu w kilkudziesięciu
zakładach. W przypadku przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu w porze dziennej przeważają
przekroczenia z przedziału 0-5 dB.
Większość uciążliwości powodowanych emisją hałasu wynika z niewłaściwej lokalizacji przedsiębiorstw, z
których działalnością nierozłącznie jest związana emisja hałasu takich jak stolarnie czy tartaki. W związku z
tym bardzo ważnym zaleceniem dla gmin powiatu rawskiego jest lokowanie działalności uciążliwych w
miejscach zapisanych w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego o przeznaczeniu na
działalność produkcyjną i przemysłową, a nie na terenach zabudowy mieszkaniowej.
5.4.1.2. Hałas drogowy
Układ linii autobusowych komunikacji lokalnej i PPKS jak i komunikacja samochodowa indywidualna
stanowią podstawowe systemy transportowe przewozów pasażerskich na terenie powiatu. Część dróg
cechują niskie parametry techniczne i zły stan nawierzchni.
Program Państwowego Monitoringu Środowiska w ramach sieci regionalnej (wojewódzkiej) przewiduje
badania hałasu emitowanego z dróg krajowych i wojewódzkich oraz linii kolejowych – w miejscach o
szczególnym zagrożeniu (węzły drogowe, drogi tranzytowe przebiegające w pobliżu zabudowy
mieszkaniowej).
Zgodnie z wyżej wymienionym programem badania hałasu komunikacyjnego prowadzone są w stałych
punktach, w cyklu pięcioletnim, wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych województwa. Na terenie
powiatu WIOŚ w Łodzi nie prowadził badań emisji hałasu drogowego.
Badania prowadził Łódzki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, który opracował mapy
akustyczne dla fragmentów dróg krajowych gdzie natężenie ruch przekraczało 6 mln pojazdów na rok, tzn.
nr 1, 2, 8. 12, 14 i A1. Następnie na bazie tych map został przygotowany w 2010 roku przez Urząd
Marszałkowski w Łodzi dokument pt. „Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza
aglomeracjami położonych wzdłuż dróg krajowych i ekspresowych z terenu województwa łódzkiego,
których eksploatacja spowodowała negatywne oddziaływanie akustyczne, tj. przekroczone zostały
dopuszczalne poziomy hałasu, określone wskaźnikiem hałasu LDWN i LN na lata 2009- 2014”.
Rosnąca liczba samochodów na drogach powiatu bez wątpienia powoduje pogorszenie klimatu
akustycznego wzdłuż istotnych szlaków komunikacyjnych. Na obszarach bezpośrednio sąsiadujących z
ciągami komunikacyjnymi obserwuje się zanikanie tzw. „ciszy nocnej” oraz zaobserwowano zwieszający się
w ostatnich latach udział pojazdów ciężkich w ogólnym ruchu pojazdów, zwłaszcza w porze nocnej.
Naruszenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku i ich zakres na terenie powiatu przedstawia
tabela poniżej.
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Tabela 23 Naruszenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku i ich zakres
droga krajowa Nr 8 na odcinku od autostrady A1 do granicy województwa
łódzkiego z województwem mazowieckim
orientacyjny kilometraż
od

380+850

Nazwa Gminy

Priorytet

do

382+000

Rawa Mazowiecka

Średni

Zakres naruszeń dopuszczalnych wartości
poziomu hałasu wyrażonego wskaźnikiem LDWN
Pierwsza linia zabudowy znajduje sie w strefie poziomu
dźwięku określonego wskaźnikiem LDWN o wartości 65 70 dB w okolicach km 381+000. Pozostałe budynki
zlokalizowane na tym odcinku w większej odległości od
drogi znajdują sie w zasięgach oddziaływania hałasu
o poziomie przekraczającym wartości
dopuszczalne.

382+000

385+000

397+750

388+750

392+850

394+550

382+550

387+750

388+150

391+800

393+350

396+000

Rawa Mazowiecka

Rawa Mazowiecka

Rawa Mazowiecka

Rawa Mazowiecka

Rawa Mazowiecka

Biała Rawska –
obszar wiejski

Bardzo wysoki

Pierwsza linia zabudowy znajduje sie w strefie poziomu
dźwięku określonego wskaźnikiem LDWN o wartości 70 75 dB w sąsiedztwie km 382+000 do km 382+700 oraz km
383+500 i 384+000. Pozostałe budynki zlokalizowane na
tym odcinku w większej odległości od drogi znajdują sie w
zasięgach oddziaływania hałasu o poziomie
przekraczającym wartości dopuszczalne. W zasięgu
oddziaływania hałasu o poziomie przekraczającym
wartości dopuszczalne znajduje sie również szpital oraz
dwie szkoły.

Niski

Pierwsza linia zabudowy znajduje sie w strefie poziomu
dźwięku określonego wskaźnikiem LDWN o wartości 70 –
75 dB w okolicach km 387+000 oraz km 387+900.
Pozostałe budynki zlokalizowane na tym odcinku w
większej odległości od drogi znajdują sie w zasięgach
oddziaływania hałasu o poziomie przekraczającym
wartości dopuszczalne.

Bardzo wysoki

Pierwsza linia zabudowy znajduje sie w strefie poziomu
dźwięku określonego wskaźnikiem LDWN o wartości 70 75 dB na długości całego odcinka. W zasięgu
oddziaływania hałasu o poziomie przekraczającym
wartości dopuszczalne znajduje sie również szkoła.

Niski

Pierwsza linia zabudowy znajduje sie w strefie poziomu
dźwięku określonego wskaźnikiem LDWN o wartości 70 75 dB w okolicach km 391+000 Pozostałe budynki
zlokalizowane na tym odcinku w większej odległości od
drogi znajdują sie w zasięgach oddziaływania hałasu o
poziomie przekraczającym wartości dopuszczalne.

Niski

Pierwsza linia zabudowy znajduje sie w strefie poziomu
dźwięku określonego wskaźnikiem LDWN o wartości 70 75 dB w okolicach km 393+100. Pozostałe budynki
zlokalizowane na tym odcinku w większej odległości od
drogi znajdują sie w zasięgach oddziaływania hałasu o
poziomie przekraczającym wartości dopuszczalne.

Średni

Pierwsza linia zabudowy znajduje sie w strefie poziomu
dźwięku określonego wskaźnikiem LDWN o wartości 70 75 dB w okolicach km 394+800 oraz km 395+500.
Pozostałe budynki zlokalizowane na tym odcinku w
większej odległości od drogi znajdują sie w zasięgach
oddziaływania hałasu o poziomie przekraczającym
wartości dopuszczalne.

Źródło: Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż dróg krajowych i ekspresowych z
terenu województwa łódzkiego, których eksploatacja spowodowała negatywne oddziaływanie akustyczne, tj. przekroczone zostały
dopuszczalne poziomy hałasu, określone wskaźnikiem hałasu LDWN i LN na lata 2009- 2014

W ramach priorytetu bardzo wysokiego, wysokiego i średniego znalazły się tereny położone w sąsiedztwie
odcinków dróg krajowych o długości ponad 8 km. Na obszarach sąsiadujących z nimi należy w pierwszej
kolejności podjąć działania, które będą miały na celu redukcje poziomu hałasu. Dodatkowo najwyższy
priorytet działań mających na celu ograniczenie poziomu hałasu zaproponowano dla odcinków dróg, w
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sąsiedztwie, których zlokalizowane są takie budynki podlegające ochronie akustycznej jak: szkoły,
przedszkola, internaty, domy opieki społecznej itp. Zgodnie z takim tokiem postępowania budynki te
zostaną objęte działaniami mającymi na celu poprawę klimatu akustycznego w ich sąsiedztwie w pierwszej
kolejności.
Problem zagrożenia emisją hałasu powinien być istotnym elementem planowania przestrzennego w
opracowywaniu lub wprowadzaniu zmian do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

5.4.2.

Identyfikacja potrzeb

Hałas jest elementem tzw. stresu miejskiego, wpływającym, na jakość życia ludności, zwłaszcza na
obszarach zurbanizowanych i uprzemysłowionych. Poprawa jakości środowiska na tych obszarach musi
obejmować, oprócz szeregu działań wyszczególnionych w paragrafach dotyczących jakości powietrza,
jakości wód i gospodarowania odpadami, działania ukierunkowane na ochronę przed hałasem, zwłaszcza
pochodzącym ze środków transportu.
Realizacja celu krótkoterminowego, którym jest zmniejszenie uciążliwości hałasu dla mieszkańców i
środowiska poprzez jego obniżenie do poziomu obowiązujących standardów winna być poprzedzona
dokładnym rozpoznaniem klimatu akustycznego. Obligatoryjnie ww. badania muszą być przeprowadzane
dla aglomeracji o liczbie mieszkańców powyżej 100 tys.
W pierwszej kolejności, rozpoznaniem klimatu akustycznego należy objąć obszar gdzie skala zagrożenia
hałasem jest największa ze względu na stopień urbanizacji i istniejącą sieć dróg oraz główne ciągi
komunikacyjne (drogi krajowe). Zarządzający drogą lub linią kolejową zaliczonymi do obiektów, których
eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach sporządza,
co pięć lat mapę akustyczną terenu, na którym eksploatacja obiektu może powodować przekroczenie
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.
Przedsiębiorstwa, zakłady i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na obszarze powiatu
kształtują klimat akustyczny w swoim otoczeniu. Istnieje szereg instrumentów prawnych, dzięki którym
można wyeliminować przedsiębiorstwa niespełniające warunków środowiskowych. Do instrumentów tych
można zaliczyć:
•
•

system ocen oddziaływania na środowisko,
system kontroli i egzekucji.

Działanie zakładów nie powinno powodować przekroczenia standardów, jakości środowiska i
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku poza teren, do którego prowadzący instalację ma tytuł
prawny. Dotyczy to również obszaru ograniczonego użytkowania, jeżeli został utworzony w związku z
funkcjonowaniem zakładu.
Jeżeli akustyczne oddziaływanie będące wynikiem prowadzenia zakładu występuje na terenach, dla których
nie zostały ustawowo ustalone dopuszczalne poziomy hałasu lub na terenach, dla których nie można
określić dopuszczalnego poziomu hałasu poprzez przyjęcie wartości dopuszczalnych dla rodzaju terenu o
zbliżonym przeznaczeniu – wówczas nie podejmuje się działań przewidzianych ustawą na rzecz
kształtowania klimatu akustycznego tych terenów.
Cele krótkoterminowe (do 2016 roku) i główne działania w zakresie ochrony przed hałasem to:
•

•
•

ustalenie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego wydzielonych terenów pod
realizację zorganizowanej działalności inwestycyjnej, zakładów mogących być potencjalnymi
źródłami hałasu do środowiska, co umożliwi lokalizację zakładów produkcyjnych i przemysłowych,
z dala od terenów mieszkaniowych i turystycznych,
niedopuszczanie do realizacji inwestycji, które mogą być źródłem dużej emisji hałasu do
środowiska ze względu na rodzaj prowadzonej działalności lub technologie produkcji,
ograniczenie emisji hałasu poprzez inwestycje dot. infrastruktury drogowej:
− budowa obwodnic,
− poprawa nawierzchni dróg,
− optymalizacja płynności ruchu,
− wprowadzanie systemów pasów zieleni izolacyjnej.

Dokładne rozpoznanie stanu narażenia na hałas jest podstawą podjęcia działań zmierzających do eliminacji
lub minimalizacji tego typu zagrożeń. Na bieżąco realizowana modernizacja układów komunikacyjnych

100
Id: E48E6CBC-9812-48A3-9296-1B3679C9947B. Podpisany

Strona 101

Program ochrony środowiska powiatu rawskiego na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020

uznaje się za dążenie do obniżenia emisji hałasu. Są to przede wszystkim działania usprawniające ruch
drogowy.
W związku z tym głównymi kierunkami działań na terenie powiatu rawskiego w najbliższych latach będzie
dokonanie oceny akustycznej wybranych miejsc powiatu, będą to głównie ciągi komunikacyjne drogowe i
kolejowe. Niezależnie od przeprowadzania oceny akustycznej terenów ruchu komunikacyjnego
niebagatelnym elementem działalności kontrolnej są przeprowadzane przez WIOŚ kontrole podmiotów
prowadzących działalność gospodarczą.
Istotnym elementem będzie kontynuacja wprowadzania do miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego gmin zapisów poświęconych ochronie przed hałasem.
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5.4.3. Cele i zadania środowiskowe do roku 2016 i do roku 2020
Cel

Cele długoterminowe do
roku 2020

Cel

OH.1.1

OH.1

Cele krótkoterminowe do roku
2016

Ograniczenie hałasu
komunikacyjnego i przemysłowego

Zapewnienie
sprzyjającego komfortu
akustycznego środowiska

OH.1.2

Tworzenie terenów wolnych od
oddziaływań akustycznych
związanych z przemysłem i
komunikacja

Zadanie

Zadanie

Jednostka odpowiedzialna

OH.1.1.1

Edukacja ekologiczna w zakresie ochrony zdrowia i życia mieszkańców przed
hałasem

Organizacje ekologiczne , Szkoły
Przedszkola

OH.1.1.2

Budowa ekranów akustycznych wzdłuż tras komunikacyjnych - w miejscach
gdzie występują przekroczenia standardów akustycznych

Zarządzający Drogą, Generalna
Dyrekcja Dróg i Autostrad,
Wojewódzki Zarząd Dróg,
Powiatowy Zarząd Dróg

OH.1.1.3

Modernizacja dróg (powiatowych)

Powiatowy Zarząd Dróg

OH.1.1.4

Tworzenie pasów zieleni ochronne wzdłuż dróg publicznych

Zarządzający Drogą, Generalna
Dyrekcja Dróg i Autostrad,
Wojewódzki Zarząd Dróg,
Powiatowy Zarząd Dróg

OH.1.1.5

Dostosowanie przedsiębiorstw do obowiązujących standardów emisji hałasu
do środowiska

Przedsiębiorstwa prowadzące
działalność na terenie Powiatu
Rawskiego

OH.1.2.1

Opiniowanie sporządzania miejscowych planów
przestrzennego uwzględniających emisję hałasu

OH.1.2.2

Wyznaczanie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
obszarów chronionych przed hałasem

Gminy Powiatu Rawskiego

OH.1.2.3

Budowa, rozbudowa i modernizacja układu komunikacyjnego

Gminy Powiatu Rawskiego

zagospodarowania

Powiat Rawski
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5.4.4. Harmonogram zadań w zakresie ochrony przed hałasem
L.P.

Nazwa zadania

Termin
rozpoczęcia
planowany

Termin
zakończenia
planowany

Jednostka
odpowiedzialna

Planowane efekty
ekologiczne

Planowane koszty
ogółem (PLN) tyś.

Jednostki partnerujące

ZADANIA WŁASNE

OH.1.1.3

Modernizacja sieci dróg powiatowych

2013

2020

Powiatowy Zarząd Dróg

Zwiększenie komfortu
jazdy i usprawnienie ruchu

koszty zostały
ujęte w rozdziale
dotyczącym
ochrony
powietrza

OH.1.2.1

Opiniowane miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego
uwzględniających emisję hałasu

2013

2020

Powiat Rawski

Tworzenie stref ciszy

Koszty
administracyjne

Gminy Powiatu Rawskiego

Ograniczenie emisji hałasu

600

Powiatowy Zarząd Dróg

Powiat Rawski, Szkoły,
Przedszkola

ZADANIA KOORDYNOWANE
Tworzenie pasów zieleni ochronnej
wzdłuż dróg powiatowych

2013

2020

Zarządzający Drogą,
Generalna Dyrekcja Dróg
i Autostrad, Wojewódzki
Zarząd Dróg

OH.1.1.1

Edukacja ekologiczna w zakresie
ochrony zdrowia i życia mieszkańców
w zakresie ochrony przed hałasem

2013

2020

Organizacje ekologiczne

Zwiększenie świadomości
ekologicznej mieszkańców
Powiatu Rawskiego

30/rok

OH.1.1.5

Dostosowanie przedsiębiorstw do
obowiązujących standardów emisji
hałasu do środowiska (decyzje o
dopuszczalnym hałasie)

2020

Przedsiębiorstwa
prowadzące działalność
na terenie Powiatu
Rawskiego

Ograniczenie emisji hałasu
pochodzące z przemysłu i
drobnej działalności
gospodarczej

Koszty zależą od
rodzaju
prowadzonej
działalności

2016

Zarządzający Drogą,
Generalna Dyrekcja Dróg
i Autostrad, Wojewódzki
Zarząd Dróg, Powiatowy
Zarząd Dróg

Usprawnienie ruchu i
komunikacji na obszarze
Powiatu

b.d.

OH.1.1.4

OH.1.1.2

Budowa ekranów akustycznych
wzdłuż drogi oraz w miejscach gdzie
występują przekroczenia standardów
akustycznych

2013

2013

240

Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska

ZALECENIA DLA GMIN POWIATU RAWSKIEGO
OH.1.2.2

OH.1.2.3

Wyznaczanie w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego
obszarów chronionych przed hałasem

2010

Budowa, rozbudowa i modernizacja
układu komunikacyjnego na obszarze
gmin powiatu

2010

2017

2017

Gminy Powiatu
Rawskiego

Tworzenie stref ciszy

Gminy Powiatu
Rawskiego

Usprawnienie ruchu
komunikacyjnego na
terenie gmin

100/w jednej
gminie
1100
koszty zostały
ujęte w rozdziale
dotyczącym

Powiatowy Zarząd Dróg

103
Id: E48E6CBC-9812-48A3-9296-1B3679C9947B. Podpisany

Strona 104

Program ochrony środowiska powiatu rawskiego na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020

ochrony
powietrza
RAZEM ZADANIA WŁASNE

-

RAZEM ZADANIA KOORDYNOWANE

840

ZALECENIA DLA GMIN POWIATU RAWSKIEGO

1100
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5.4.5. Wnioski
Podsumowując na terenie powiatu rawskiego występują obszary, na których hałas przenikający do
środowiska kształtuje klimat akustyczny. Są to głównie drogi wojewódzkie i krajowe przebiegające przez
obszar powiatu.
Są jednak na analizowanym terenie enklawy natury i spokoju nienarażone na jakąkolwiek formę
oddziaływania hałasu związanego z działalnością człowieka. Biorąc jednak pod uwagę usytuowanie
powiatu tzn. bliskość z dużą aglomeracją miejską, jaką jest miasto Łódź i Piotrków Trybunalski, atrakcyjność
turystyczną regionu, istnieje możliwość wzmożenia transportu drogowego w najbliższych latach. Dlatego
też polityka rozwoju przestrzennego w powiecie powinna przede wszystkim zostać ukierunkowana na
powstrzymywanie degradacji terenów narażonych na hałas, dążenie do przywrócenia walorów środowiska
naturalnego oraz na poprawę klimatu akustycznego i jego kształtowanie w przeszłości.
W celu poprawy klimatu akustycznego oraz ochrony środowiska przed negatywnym działaniem hałasu
należy:
•

•
•
•
•

ustalić, że w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego zostaną wydzielone tereny
pod realizację zorganizowanej działalności inwestycyjnej, zakładów mogących być potencjalnymi
źródłami hałasu do środowiska., co umożliwi lokalizację zakładów produkcyjnych i przemysłowych,
z dala od terenów mieszkaniowych i turystycznych,
nie dopuszczać do realizacji inwestycji, które mogą być źródłem dużej emisji hałasu do środowiska
ze względu na rodzaj prowadzonej działalności lub technologie produkcji,
podejmować działania, polegające na planowanych remontach i modernizacjach dróg, które
spowodują zmniejszenie uciążliwości powodowanej przez hałas drogowy,
osłaniać tereny mieszkaniowe od uciążliwych źródeł hałasu poprzez tworzenie osłon naturalnych,
a także preferować i promować wymiany okien na tych terenach,
podjąć zapobiegawcze działania inwestycyjne w zakresie infrastruktury drogowej na trasach
komunikacyjnych.
5.5. ODDZIAŁYWANIE PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH

Pola elektromagnetyczne (PEM) ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27.04.2001 (Dz.U. 2008 nr 25
poz. 150 z późn. zmianami) definiuje, jako pola elektryczne, magnetyczne oraz elektromagnetyczne o
częstotliwościach od 0 Hz do 300 GHz, tworzące zakres promieniowania elektromagnetycznego
niejonizującego.
Minister właściwy do spraw środowiska, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia,
określa, w drodze rozporządzenia, dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku oraz
sposoby sprawdzania dotrzymania tych poziomów.
W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów
pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U.
2003 nr 192 poz. 1883) są ustalone zróżnicowane poziomy pól elektromagnetycznych dla:
•
•

terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową - do 50Hz,
miejsc dostępnych dla ludności – do 300Hz.

Ochrona przed polami elektromagnetycznymi polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu środowiska
poprzez:
•
•

utrzymanie poziomów pól elektromagnetycznych poniżej dopuszczalnych lub co najmniej na tych
poziomach,
zmniejszanie poziomów pól elektromagnetycznych, co najmniej do dopuszczalnych, gdy nie są one
dotrzymane.

Według ustawy Prawo ochrony środowiska prowadzący instalację oraz użytkownik urządzenia emitującego
pola elektromagnetyczne, które są stacjami elektroenergetycznymi lub napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi o napięciu znamionowym nie niższym niż 110 kV, instalacjami radiokomunikacyjnymi,
radionawigacyjnymi lub radiolokacyjnymi, emitującymi pola elektromagnetyczne, których równoważna moc
promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitującymi pola elektromagnetyczne o
częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz, są obowiązani do wykonania pomiarów poziomów pól
elektromagnetycznych w środowisku:
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•
•

bezpośrednio po rozpoczęciu użytkowania instalacji lub urządzenia,
każdorazowo w przypadku zmiany warunków pracy instalacji lub urządzenia.

Wyniki pomiarów przekazuje się wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska i państwowemu
wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu.
Zgodnie z przepisem art. 135 ustawy Prawo ochrony środowiska, jeżeli z postępowania w sprawie oceny
oddziaływania na środowisko, z analizy porealizacyjnej albo z przeglądu ekologicznego wynika, że mimo
zastosowania dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie mogą być
zachowane standardy ochrony środowiska to między innymi dla instalacji urządzeń radiokomunikacyjnych
oraz linii elektroenergetycznych tworzy się obszar ograniczonego użytkowania.
Wojewódzki inspektor ochrony środowiska prowadzi okresowe badania poziomów pól
elektromagnetycznych w środowisku, a także aktualizowany corocznie, rejestr zawierający informacje o
terenach, na których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w
środowisku, z wyszczególnieniem przekroczeń dotyczących:
•
•

terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową,
miejsc dostępnych dla ludności.

Starosta sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska, rada powiatu
ustanawia obszary ograniczonego użytkowania wokół:
•
•
•

niektórych instalacji tras komunikacyjnych,
linii i stacji elektroenergetycznych,
oraz instalacji radiokomunikacyjnej, radionawigacyjnej i radiolokacyjnej.

Do kompetencji wójtów, burmistrzów należy preferowanie i kontrolowanie zgodności lokalizacji nowych
instalacji emitujących promieniowanie elektromagnetyczne z Miejscowymi Planami Zagospodarowania
Przestrzennego.

5.5.1.

Charakterystyka i ocena stanu aktualnego

Źródła pola elektromagnetycznego powstają wraz z rozwojem przemysłu w tym telekomunikacji.
Głównymi instalacjami emitującymi pola elektromagnetyczne są :
•
•

linie elektroenergetyczne,
instalacje radiokomunikacyjne, takie jak:
− stacje bazowe telefonii komórkowej,
− stacje radiowe i telewizyjne.

Źródłem promieniowanie elektromagnetycznego są również linie przesyłowe wysokiego, średniego i
niskiego napięcia oraz stacje transformatorowe. Przebieg i rodzaj linii elektroenergetycznych przez teren
Gmin powiatu rawskiego jest uzależniony rozmieszczeniem krajowych źródeł energii elektrycznej.
Przez obszar powiatu rawskiego przebiegają sieci elektroenergetyczne średniego, niskiego i wysokiego
napięcia. Największe znaczenie z punktu widzenia zdrowia i życia mieszkańców powiatu mają sieci
wysokiego napięcia.
Na obszarze powiatu rawskiego źródłem elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego są
następujące urządzenia: anteny nadawcze stacji bazowych telefonii komórkowej, wszelkie przekaźniki
radiowe i telewizyjne oraz urządzenia radionawigacyjne i radiolokacyjne.
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Tabela 24 Źródła promieniowanie elektromagnetycznego na terenie powiatu
Lokalizacja

Użytkownik

Instalacja

Miasto Rawa Mazowiecka
Rawa Mazowiecka

P4 Sp. z o.o.

(ul. Mszczonowska 36)

ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa

Rawa Mazowiecka

Polkomtel Sp. z o.o.

(ul. 1 Maja 1A, dz. 286)

ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa

Rawa Mazowiecka

P4 Sp. z o.o.

(ul. Przemysłowa 4)

ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa

Rawa Mazowiecka

Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o.

(ul. Krakowska 22)

Al. Jerozolimskie, 02-222 Warszawa

Rawa Mazowiecka

Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o.

(ul. Mszczonowska 36)

Al. Jerozolimskie, 02-222 Warszawa

Rawa Mazowiecka
(ul. Przemysłowa 4)

Polska Telefonia Komórkowa CENTERTEL Sp. z
o.o.

Rawa Mazowiecka

P4 Sp. z o.o.

(ul. Opoczyńska 8)

ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa

Rawa Mazowiecka
(ul. Przemysłowa 4,
dz. 544)
Rawa Mazowiecka

Polkomtel S.A.
ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa
PGE Dystrybucja S.A. z/s w Lublinie

Stacja bazowa RAW3303_A

BT-31712 Rawa Mazowiecka Zachód

Stacja bazowa RAW3302_B

Nr 28119

Nr 28108
Nr 312/667 (F1-0806-WWSK1) Rawa Mazowiecka
DCS
RAW3301 A

Stacja bazowa PLUS GSM nr BT30804 Rawa
Mazowiecka (CEN)
Linia dwutorowa 110 kV Rawa MazowieckaSkoczykłody

gmina Rawa Mazowiecka
Przewodowice

Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o.

(dz. 214)

Al. Jerozolimskie, 02-222 Warszawa

Przewodowice
(dz. 214)

Polska Telefonia Komórkowa CENTERTEL Sp. z
o.o.

Nr 311/666 (F1-0805-WWSK1) Babsk

Rawa Mazowiecka

PGE Dystrybucja S.A. z/s w Lublinie

Linia dwutorowa 110 kV Rawa MazowieckaSkoczykłody

Nr 28138

gmina Biała Rawska
Ossa (dz. 387)

P4 Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa

Rokszyce Nowe

Polkomtel Sp. z o.o.

(dz. 133/1)

ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa

Biała Rawska

Aero 2 Spółka z o.o.

(ul. Topolowa, dz. 178/2)

ul. Lwowska 19, 00-660 Warszawa

Rokszyce (dz. 133/1)

Ossa 1

Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie, 02-222 Warszawa
Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie, 02-222 Warszawa

Biała Rawska

Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o.

(ul. Topolowa 24)

Al. Jerozolimskie, 02-222 Warszawa

Narty (dz. nr 7)
Biała Rawska
(ul. Topolowa, dz. 178/2)

Polkomtel Sp. z o.o.
ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa
Polska Telefonia Komórkowa CENTERTEL Sp. z
o.o.

Stacja bazowa WMB0010
Stacja bazowa
BT-31706 Biała Rawska
SKI 11459 Biała Rawska Orange

Nr 28522

Nr 28543

Nr 28507
Stacja bazowa
BT-30887 Narty
Nr 4400/1456 (F3-1714-WWSK1) Biała Rawska
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gmina Cielądz
Cielądz

Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o.

(dz. 943/9)

Al. Jerozolimskie, 02-222 Warszawa

Łaszczyn

Polska Telefonia Komórkowa CENTERTEL Sp. z
o.o.

(dz. 276)

Nr 28131

Nr 5646/1465 (F1-1723-WWSK1) Cielądz

gmina Sadkowice
Lewin

Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o.

(RG 276)

Al. Jerozolimskie, 02-222 Warszawa

Kaleń

Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o.

(dz. 91/8)

Al. Jerozolimskie, 02-222 Warszawa

Kaleń

Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o.

(dz. 91/8)

Al. Jerozolimskie, 02-222 Warszawa

Nr 28513

Nr 527/1443 (F1-1701-SK) Sadkowice

Nr 527/1443 (3761 MNT) Sadkowice

Źródło: rejestr zgłoszonych instalacji, Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej

Rysunek 25 Lokalizacja źródeł promieniowania elektromagnetycznego na terenie powiatu rawskiego
Źródło: Wyniki pomiarów monitoringowych promieniowania elektromagnetycznego na terenie woj. łódzkiego w latach 2008 – 2010, WIOŚ
Łódź

Większość tych urządzeń zlokalizowanych jest na terenach prywatnych. Lokalizacja każdego tego typu
urządzenia wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, gdzie zostają wyznaczone
strefy oddziaływania oraz strefy ochronne tych urządzeń.
Wojewódzki inspektor ochrony środowiska prowadzi okresowe badania poziomów pól
elektromagnetycznych w środowisku. Liczba stanowisk pomiarowych, rodzaj terenów na jakich prowadzi
się pomiary oraz ich częstotliwość określona została w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12
listopada 2007 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól
elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. nr 221 poz. 1645). W rozporządzeniu tym wyznaczono 3
podstawowe kategorie terenów, na których prowadzi się monitoring PEM:
•
•

centralne dzielnice lub osiedla miast o liczbie mieszkańców powyżej 50 tys.,
pozostałe miasta,
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•

tereny wiejskie.

Pomiary w wybranych punktach są powtarzane po każdym pełnym, trwającym 3 lata cyklu pomiarowym. W
ciągu jednego roku pomiary wykonywane są w 45 punktach (po 15 na każdą kategorię terenów). Zakres
prowadzenia badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku obejmie pomiary natężenia
składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego w przedziale częstotliwości co najmniej od 3MHz do
3000MHz. Pomiary w każdym punkcie wykonywane są 1 raz w ciągu roku.
W 2011 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska wykonał na terenie powiatu rawskiego pomiary
monitoringowe w 3 punktach. Pomiary na terenach miejskich wykonywane byłe w centralnych częściach
miast oraz na terenach o największej gęstości zaludnienia (osiedla mieszkaniowe), na terenach wiejskich w
pobliżu zabudowań. Pomiary przeprowadzono w ciepłej porze roku, zgodnie z wytycznymi określonymi w
rozporządzeniu Ministra Środowiska z dn. 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól
elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. Nr
192, poz. 1883) przy temperaturze powietrza powyżej 0o C oraz wilgotności względnej nie większej niż 75%.
Tabela 25 Wyniki pomiarów monitoringowych PEM w 2010 r. na terenie powiatu rawskiego
Maksymalna
Nr punkt
pomiarowego

Punkt pomiarowy

składowa
elektryczna
[V/m]

Średnia
arytmetyczna
składowa
elektryczna
[V/m]

Minimalna
składowa
elektryczna
[V/m]

Maksymalna
gęstość mocy
pola [W/m2]

29

Biała Rawska pl.
Wolności,

<0,30

<0,30

<0,30

<0,002

30

Rawa Mazowiecka
pl. Piłsudskiego,

<0,30

<0,30

<0,30

<0,002

44

gmina Sadkowice,
wieś Turobowice

<0,30

<0,30

<0,30

<0,002

45

gmina Cielądz, wieś
Komorów

<0,30

<0,30

<0,30

<0,002

Źródło: Wyniki pomiarów monitoringowych promieniowania elektromagnetycznego na terenie woj. łódzkiego w 2011 r. , WIOŚ Łódź

W żadnym z punktów pomiarowych nie zmierzono wartości przekraczającej dopuszczalną wartość
składowej elektrycznej E=7V/m.

5.5.2.

Identyfikacja potrzeb

Podstawowym elementem ochrony przed polami elektromagnetycznymi jest informacja o występujących
poziomach pól. Zniesiony został obowiązek posiadania pozwolenia na emitowanie pól
elektromagnetycznych, jednak nałożono obowiązek wykonania pomiarów natężenia pól
elektromagnetycznych na prowadzących instalacje i użytkowników urządzeń emitujących pola
elektromagnetyczne. Pomiary należy przeprowadzać bezpośrednio po rozpoczęciu użytkowania instalacji
lub urządzenia i każdorazowo w przypadku zmiany warunków pracy urządzenia.
Zadania na poziomie powiatu obejmują kontrolę przestrzegania zapisów prawa oraz w razie potrzeby
ustanowienie obszarów ograniczonego użytkowania na terenach
Zadania na poziomie gminy obejmują:
•
•

preferowanie mało konfliktowych lokalizacji źródeł promieniowania niejonizującego,
opracowywanie przyszłych planów zagospodarowania przestrzennego z uwzględnieniem
zagrożeń promieniowaniem niejonizującym.
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5.5.3.
Cel

Cele i zadania środowiskowe do roku 2016 i do roku 2020

Cele długoterminowe do
roku 2020

Cel

PN.1.1

PN.1

Cele krótkoterminowe do roku
2016

Rozpoznanie stanu zagrożenia
oddziaływania pól
elektromagnetycznych

Kontrola i ograniczenie
emisji niejonizującego
promieniowania
elektromagnetycznego do
środowiska
PN.1.2

Tworzenie stref wolnych od
zagrożenia
promieniowaniem
elektromagnetycznym

Zadanie

Zadanie

Jednostka odpowiedzialna

PN.1.1.1

Stworzenie systemu monitorującego aktualny poziom promieniowania
elektromagnetycznego

Powiat Rawski, Gminy Powiatu
Rawskiego, Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

PN.1.1.2

Rozwój systemu badań poziomów promieniowana elektromagnetycznego

Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Łodzi

PN.1.1.3

Gromadzenie danych dotyczących instalacji powodujących wytwarzanie pól
elektromagnetycznych

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

PN.1.2.1

Uwzględnienie w planach zagospodarowania przestrzennego zagadnienia
dotyczące pól elektromagnetycznych

Gminy Powiatu Rawskiego

PN.1.2.2

Preferowanie mało konfliktowych lokalizacji źródeł promieniowania
niejonizującego oraz w razie potrzeby wyznaczenie stref ograniczonego
użytkowania
w
zakresie
ochrony
przed
promieniowaniem
elektromagnetycznym

Gminy Powiatu Rawskiego

PN.1.2.3

Ustanawianie w razie potrzeby obszarów ograniczonego użytkowania terenów

Rada Powiatu Rawskiego o
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5.5.4. Harmonogram zadań w zakresie ochrony przez oddziaływaniem pół elektromagnetycznych
L.P.

Termin
rozpoczęcia
planowany

Nazwa zadania

Termin
zakończenia
planowany

Jednostka
odpowiedzialna

Planowane efekty
ekologiczne

Planowane koszty
ogółem (PLN) tyś.

Jednostki partnerujące

Ochrona zdrowia
mieszkańców

Koszty
administracyjne

Gminy Powiatu Rawskiego

Aktywny udział w
lokalizacji nowych źródeł
promieniowania

2/rok

ZADANIA WŁASNE

PN.1.2.3

Ustanawianie w razie potrzeby
obszarów ograniczonego użytkowania
terenów

2013

2020

Rada Powiatu
Rawskiego

ZADANIA KOORDYNOWANE

PN.1.1.1

Stworzenie i aktualizacja bazy danych
dotyczących lokalizacji źródeł
promieniowania
elektromagnetycznego

2013

2020

Powiat Rawski, Gminy
Powiatu Rawskiego,
Urząd Marszałkowski
Województwa
Łódzkiego

PN.1.1.2

Rozwój systemu badań poziomów
promieniowana
elektromagnetycznego

2013

2020

Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska w
Łodzi

Określenie poziomu
promieniowana

PN.1.1.3

Gromadzenie danych dotyczących
instalacji powodujących wytwarzanie
pól elektromagnetycznych

2013

2020

Urząd Marszałkowski
Województwa
Łódzkiego

Stały monitoring lokalizacji
źródeł promieniowania

16

350

5/rok
48

Przedsiębiorca starający się o
decyzję lokalizacyjną
instalacji

Powiat Rawski, Gminy
Powiatu Rawskiego

Gminy Powiatu Rawskiego

ZALECENIA DLA GMIN POWIATU RAWSKIEGO

PN.1.2.1

PN.1.2.2

Uwzględnieniu w planach
zagospodarowania przestrzennego
zagadnienia dotyczące pól
elektromagnetycznych

2013

Preferowanie mało konfliktowych
lokalizacji źródeł promieniowania
niejonizującego oraz w razie potrzeby
wyznaczenie stref ograniczonego
użytkowania w zakresie ochrony
przed promieniowaniem
elektromagnetycznym

2013

2020

2020

Gminy Powiatu
Rawskiego

Ochrona zdrowia
mieszkańców

Gminy Powiatu
Rawskiego

Usprawnienie ruchu
komunikacyjnego na
terenie gmin

100/w jednej
gminie
700

Koszty
administracyjne

Powiatowy Zarząd Dróg

RAZEM ZADANIA WŁASNE

-

RAZEM ZADANIA KOORDYNOWANE

416

ZALECENIA DLA GMIN POWIATU RAWSKIEGO

700
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5.5.5.

Wnioski

Zadania w zakresie oceny poziomów promieniowana elektromagnetycznego i ich zmian dokonuje się w
ramach państwowego monitoringu środowiska. Zadania dotyczące badań i prowadzenie rejestrów
przekroczeń spoczywają na Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska.
Skuteczna ochrona środowiska przed szkodliwym działaniem pól elektromagnetycznych, polega na:
•
•
•
•
•

inwentaryzacji źródeł emisji,
wdrażaniu najlepszych technik ograniczających promieniowanie elektromagnetyczne,
wyznaczaniu obszarów ograniczonego użytkowania od istniejących i projektowanych emitorów,
lokalizacji nowych obiektów tak by były jak najmniej konfliktowe z otaczającą przestrzenią,
zwracanie szczególnej uwagi na lokalizację zabudowań mieszkalnych, żłobków itp.

Zadania władz gminnych polegają na właściwej lokalizacji obiektów, które emitują promieniowanie
niejonizujące oraz uwzględnianie ich lokalizacji w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
Zadania władz Powiatu Rawskiego obejmowały będą kontrolę przestrzegania zapisów prawa oraz w razie
potrzeby ustanowienie obszarów ograniczonego użytkowania.
5.6. SUBSTANCJE CHEMICZNE W ŚRODOWISKU I POWAŻNE AWARIE
Według Polityki ekologicznej Państwa na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016 głównym zadaniem,
po przyjęciu przez Sejm ustawy o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych oraz
niektórych innych ustaw, jest przygotowanie aktów wykonawczych do znowelizowanej ustawy w celu
pełnej implementacji do polskiego prawa przepisów rozporządzenia REACH i innych aktów wspólnotowych.
Ze względu na centralne położenie powiatu rawskiego największym potencjalnym zagrożeniem jest
transport drogowy, gdyż przebiegają tu trasy przewozów kołowych o znaczeniu międzynarodowym.
Szczególnie narażone na tego rodzaju zagrożenie są tereny miasta Rawy Mazowieckiej z uwagi na
przebiegające tam główne szlaki komunikacyjne i dużą gęstość zaludnienia. Poniżej przedstawiono ilości
przewożonych materiałów niebezpiecznych na trasach powiatu rawskiego.
Tabela 26 Wykaz tras drogowych, po których przewożone są materiały niebezpieczne
Droga

Droga krajowa nr 8 Wrocław – Warszawa

Droga krajowa nr 72 Łódź – Rawa Mazowiecka

rodzaj substancji

Mg/rok

amoniak

19,824

argon

80

propan – butan

320 000

chlor

20

kwas solny

3

tlenek ołowiany

24

amoniak

2,5

lont detonacyjny

30

benzyna ekstrakcyjna

70

toluenodwuizocjanian

23

etylina

20 000

olej napędowy

84

mat. Promieniotwórcze

Co-60,

ropopochodne

600 000

gaz propan – butan

550 000

acetylen

200

alkohol

200
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Droga wojewódzka nr 707 Nowe Miasto - Rawa Mazowiecka – Skierniewice

etylina

14 000

propan – butan

9200

acetylen

1000

Źródło: opracowany został na podstawie danych przekazanych przez Komendę Wojewódzką Policji w Łodzi

Obowiązki związane z awariami przemysłowymi spoczywają głównie na prowadzącym zakład o
zwiększonym ryzyku lub o dużym ryzyku wystąpienia awarii oraz na organach Państwowej Straży Pożarnej,
a także wojewodzie. Zakłady takie zazwyczaj przynoszą wiele korzyści dla lokalnej społeczności, zapewniają
zatrudnienie, utrzymanie, są motorem rozwoju i wspierają inicjatywy społeczne. Jednakże z uwagi na
charakter prowadzonej działalności, są także źródłem potencjalnego zagrożenia.

Rysunek 26 Mapa zagrożeń w rejonie powiatu rawskiego
Źródło: Wojewódzki Plan Zarządzania Kryzysowego, Wojewoda Łódzki, 2011

Delegatura WIOŚ w Łodzi prowadzi rejestr obiektów mogących spowodować poważne awarie (zakłady
dużego ryzyka i zakłady zwiększonego ryzyka), a także kontroluje te obiekty. Na terenie powiatu rawskiego
znajdują się 3 zakłady posiadające instalacje amoniakalne, są to:
•
•
•

Food Service Spółka z o.o. w Rawie Mazowieckiej ul. Tatar – instalacja chłodnicza amoniakalna
(ilość amoniaku około 1000 kg),
Food Service Spółka z o.o. w Rawie Mazowieckiej ul. Mszczonowska – instalacja chłodnicza
amoniakalna (ilość amoniaku około 8000 l),
Spółdzielnia Mleczarska w Rawie Mazowieckiej – instalacja chłodniczo amoniakalna (ilość
amoniaku około 800 kg). Rodzaj zabezpieczenia – zawory bezpieczeństwa i zawory odcinające.

Wymienione zakłady objęte są planowanymi kontrolami z zakresu ochrony środowiska.
Wśród podmiotów stanowiących potencjalne zagrożenie dla środowiska znajdują się stacje paliw
funkcjonujące w systemie otwartym lub na potrzeby własne zakładu. Na omawianym terenie znajduje się
około 15 stacji paliw. Eksploatacja tych stacji może stworzyć zagrożenie dla środowiska w przypadku
rozszczelnienia się zbiornika lub instalacji paliwowej oraz podczas rozładunków paliw z cystern
samochodowych do zbiorników magazynowych.
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6. DOSTĘP DO INFORMACJI, EDUKACJA EKOLOGICZNA, UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA
Dostęp do informacji
Według ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008
roku Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) organy administracji są obowiązane do udostępnienia każdemu
informacji o środowisku i jego ochronie znajdujących się w ich posiadaniu lub które są dla nich
przeznaczone.
Udostępnieniu na terenie powiatu rawskiego podlegają informacje dotyczące:
•

•

•
•

•
•
•

stanu elementów środowiska, takich jak:
− powietrze,
− woda,
− powierzchnia ziemi,
− kopaliny,
− klimat,
krajobraz i obszary naturalne, w tym:
− rośliny,
− zwierzęta i grzyby,
− oraz inne elementy różnorodności biologicznej,
emisji, w tym odpadów promieniotwórczych, a także zanieczyszczeń, które wpływają lub mogą
wpłynąć na elementy środowiska,
środków, takich jak:
− środki administracyjne,
− polityki,
− przepisy prawne dotyczące środowiska i gospodarki wodnej,
− plany, programy ,
− porozumienia w sprawie ochrony środowiska,
− a także działania wpływające lub mogących wpłynąć na elementy środowiska,, oraz na
emisje i zanieczyszczenia, jak również środków i działań, które mają na celu ochronę tych
elementów;
raportów na temat realizacji przepisów dotyczących ochrony środowiska,
analiz kosztów i korzyści oraz innych analiz gospodarczych i założeń wykorzystanych w ramach
środków i działań,
stanu zdrowia, bezpieczeństwa i warunków życia ludzi, oraz stanu obiektów kultury i obiektów
budowlanych - w zakresie, w jakim oddziałują na nie lub mogą oddziaływać:
− stany elementów środowiska,
− przez elementy środowiska,
− emisje i zanieczyszczenia.

Wśród opracowań, stanowiących dokumenty jawne, które powinny zostać udostępnione przez Powiat
znajduje się również projekt Programu Ochrony Środowiska, a także już zaopiniowany i zatwierdzony
dokument. W ramach współuczestnictwa społeczeństwa i niektórych grup społecznych w tworzeniu
niniejszego opracowania będzie ono poddawane konsultacjom społecznym. Władze Powiatu Rawskiego
udostępnią projekt POŚ do publicznej wiadomości poprzez umożliwienie wglądu do dokumentów na
stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Wydziale Ochrony Środowiska możliwe
będą również wszelkiego rodzaju konsultacje i udział społeczeństwa w konstruowaniu ostatecznego
kształtu dokumentu. Działania te zostaną poprzedzone informacjami i ogłoszeniami zamieszczonymi:
•
•

na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej,
na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej.

Działania takie przyczyniają się do stworzenia dokumentacji, która jest jasna i zrozumiała dla wszystkich
mieszkańców i zainteresowanych. Stworzone dzięki nowej ustawie o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227) mechanizmy mają się przyczynić do usprawnienia
współpracy organów samorządowych z mieszkańcami, a także uprawnić budowanie partnerstwa i jego
sprawne funkcjonowanie. Ważną rolę odgrywa budowanie powiązań między samorządami, a
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społeczeństwem, gdzie podstawą są komunikacje społeczne, systemy konsultacji i debat publicznych oraz
wprowadzanie mechanizmów budowania świadomości środowiskowej.
Wynikiem rozmów i konsultacji o szerokiej skali, jaką tworzy Internet a także interpersonalna komunikacja
będzie stworzenie Powiatowego Programu Ochrony Środowiska o kształcie i zawartości będącego
zarówno zrozumiałym narzędziem dla mieszkańców jak i przydatnym instrumentem dla samorządów
gminnych należących do powiatu rawskiego oraz dla samego powiatu w realizacji jednolitej polityki
społeczno – ekologicznej w dążeniu do realizacji zamierzeń i planów zapisanych w niniejszym opracowaniu.
Edukacja ekologiczna
W zakresie edukacji ekologicznej najważniejszym celem, który należy osiągnąć jest wykształcenie
świadomości ekologicznej i przekonanie młodej i dojrzałej części społeczeństwa o konieczności myślenia i
działania według zasad ekorozwoju. Jest to cel dalekosiężny, wykraczający poza horyzont 2017 roku, do
którego można się zbliżać poprzez stopniowe podnoszenie świadomości ekologicznej. Ustawa Prawo
ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tekst jednolity Dz. U. nr 25, po. 150 z późn. zm) narzuca
obowiązek uwzględniania problematyki ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju w programach
nauczania wszystkich typów szkół, a także kursów prowadzących do uzyskania kwalifikacji zawodowych.
W środkach masowego przekazu w publikacjach i audycjach również istnieje obowiązek popularyzacji
ochrony środowiska i kształtowania pozytywnego stosunku do przyrody.
Organy administracji, instytucje koordynujące działania związane z ochroną środowiska oraz te, które
kierują i zarządzają działalnością naukową i naukowo-badawczą w zakresie ekologizacji są zobowiązane
uwzględniać w swoich planach i działaniach bieżących i długoterminowych zagadnienia dotyczące ekologii i
ochrony przyrody.
Na wszystkich etapach edukacji od przedszkolnej poprzez podstawową, gimnazjalną i wyższą placówki
nauczania obejmujące swym działaniem jakąkolwiek edukację dzieci i młodzieży zawierają w swoich
programach działania dziedziny nauki lub dyscypliny naukowe wiążące się z ochroną środowiska.
W zakresie działalności edukacyjnej w zakresie szeroko pojętej ochrony środowiska na terenie powiatu, a
także poszczególnych gmin należących do powiatu stale i na bieżąco realizuje się różnorakie:
•
•
•
•
•
•

akcje,
spotkania,
konkursy,
warsztaty,
imprezy plenerowe,
zloty turystyczne.

W ramach promocji ekologii i przyrody, a także turystyki na terenie powiatu rawskiego drukowane są:
•
•
•
•

ulotki informacyjne,
pakiety reklamowe,
foldery informacyjno – edukacyjne,
informatory przyrodniczo – krajoznawcze.

W zakresie wszystkich aspektów ochrony środowiska potrzebne są działania edukacyjne zarówno dla
dzieci, młodzieży jak i dla dorosłej części społeczeństwa. Z tego powodu Zadania krótko i długoterminowe
zaplanowane do realizacji do roku 2017 w zakresie edukacji ekologicznej umieszczono w harmonogramach
we wszystkich rozdziałach dotyczących poszczególnych aspektów środowiskowych.

7. UWARUNKOWANIA FINANSOWE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WYNIKAJĄCYCH Z
PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA
7.1.

ANALIZA
ŹRÓDŁA
PREFERENCYJNEGO
WSPARCIA
PRZEDSIĘWZIĘĆ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA

FINANSOWEGO

Wszystkie przedsięwzięcia zdefiniowane w ramach Programu prowadzą do poprawy stanu istniejącego w
zakresie ochrony środowiska – różnice dotyczą w zasadzie jednostek wdrażających, charakteru
przedsięwzięcia i oczywiście jego kosztów. W myśl zatem ogólnej polityki krajowej i Unii Europejskiej,
podmioty odpowiedzialne za ich realizację mogą ubiegać się o wsparcie ze środków zewnętrznych na
preferencyjnych (w stosunku do rynkowych) zasadach. Jest to szczególnie ważne w sytuacji ograniczonych
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możliwości budżetowych jednostek samorządu terytorialnego, jak również znacznych kosztów pozyskania i
wykorzystania komercyjnych środków zwrotnych.
Preferencyjne źródła finansowania przedsięwzięć środowiskowych wynikają z szeregu programów (np.
finansowanych środkami UE) bądź związane są z polityką instytucji/funduszy celowych. Generalnie źródła te
można podzielić na dwie grupy: środki krajowe i środki zagraniczne.
W dalszej części opisane zostaną najistotniejsze (biorąc pod uwagę charakter określonych w programie
przedsięwzięć) metody finansowania przedsięwzięć w zakresie ochrony środowiska. Należy jednak
zaznaczyć, iż wskazane zostaną jedynie informacje podstawowe – duża zmienność kryteriów i czynników
związanych z wykorzystaniem dostępnych środków nie daje się pogodzić z okresem planowania zadań
wskazanych w programie. Dlatego też bardziej zasadne wydaje się wskazanie źródeł informacji (najczęściej
oficjalnych serwisów internetowych); ich systematyczne wykorzystanie pozwoli na wykształcenie obrazu
sytuacji na podstawie najbardziej aktualnych danych.
Krajowe Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Fundusze Ochrony Środowiska mają za zadanie wspieranie realizacji inwestycji ekologicznych, a także
działań nieinwestycyjnych (edukacja ekologiczna, opracowania naukowo-badawcze i ekspertyzy dotyczące
zagadnień związanych z ochroną środowiska).
Przedsięwzięcia finansowane przez Fundusze (Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi) muszą
spełniać następujące kryteria:
•
•
•
•
•
•

zgodności z polityką ekologiczną państwa,
efektywności ekologicznej,
efektywności ekonomicznej,
uwarunkowań technicznych i jakościowych,
zasięgu oddziaływania,
wymogów formalnych.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wspiera finansowo przedsięwzięcia
podejmowane dla poprawy jakości środowiska w Polsce, traktując jako priorytetowe te zadania, których
realizacja wynika z konieczności wypełnienia zobowiązań Polski wobec Unii Europejskiej. Celem działalności
Narodowego Funduszu jest finansowe wspieranie inwestycji ekologicznych o znaczeniu i zasięgu
ogólnopolskim i ponadregionalnym oraz zadań lokalnych, istotnych z punktu widzenia potrzeb środowiska.
NFOŚiGW stosuje następujące formy dofinansowania:
•
•
•
•
•
•
•

oprocentowane pożyczki,
dotacje,
przekazywanie środków jednostkom budżetowym,
dopłaty do oprocentowania preferencyjnych kredytów bankowych i pożyczek,
nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej, niezwiązaną z
wykonywaniem obowiązków pracowników administracji rządowej i samorządowej,
udostępnianie środków finansowych bankom z przeznaczeniem na udzielanie kredytów na
wskazane przez Narodowy Fundusz programy i przedsięwzięcia,
poręczanie spłaty kredytów oraz zwrotu środków przyznanych przez rządy państw obcych i
organizacje międzynarodowe, przeznaczonych na realizację zadań ochrony środowiska i
gospodarki wodnej.

Wsparcie NFOŚiGW może być również formą pokrycia wkładu własnego w sytuacji realizacji inwestycji ze
środków UE.
Oficjalny serwis internetowy: www.nfosigw.gov.pl
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przewiduje dofinansowanie poprzez
pożyczki i dotacje na wdrażanie projektów związanych z realizacją programów ochrony poszczególnych
elementów środowiska. WFOŚiGW udziela:
•
•

preferencyjnej pożyczki, w tym pożyczki pomostowej,
dotacji,
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•
•
•

umorzenia części udzielonej pożyczki,
dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych,
kredytu w bankowych liniach kredytowych.

Łączne dofinansowanie dla zadań inwestycyjnych nie może przekraczać 80% kosztów kwalifikowanych, przy
czym istnieje możliwość uzyskania częściowego wsparcia w postaci dotacji (dla zadań pozainwestycyjnych
maksymalna wartość dotacji może sięgać 100%).
Dotacje – do poziomu 50% kosztów kwalifikowanych – mogą być udzielane na następujące zadania
inwestycyjne:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zakupy inwestycyjne realizowane w ramach zadań związanych z edukacją ekologiczną, ochroną
przyrody, zarządzaniem środowiskowym, zapobieganiem i likwidacją skutków poważnych awarii,
budowa, modernizacja zbiorników małej retencji wodnej wpisanych do Programu małej retencji dla
Województwa Łódzkiego,
budowa i modernizacja urządzeń wodnych zwiększających bezpieczeństwo przeciwpowodziowe,
udział w usuwaniu skutków powodzi w urządzeniach wodnych, brzegach rzek i potoków oraz
urządzeniach ochrony środowiska,
uzupełnianie w sprzęt wojewódzkich magazynów przeciwpowodziowych,
usuwanie szkód w środowisku spowodowanych działaniem żywiołu,
likwidacja zagrożeń środowiskowych powodowanych zdeponowaniem niebezpiecznych odpadów
przez zakłady postawione w stan likwidacji,
usuwanie skutków zanieczyszczenia powierzchni ziemi, w przypadku nieustalenia podmiotu za nie
odpowiedzialnego,
likwidacja mogilników i magazynów przeterminowanych środków ochrony roślin,
usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z obiektów służby zdrowia, oświaty i opieki społecznej,
wspieranie wykorzystania źródeł energii odnawialnej, za wyjątkiem produkcji energii cieplnej dla
nowobudowanych obiektów,
wspieranie wykorzystania źródeł energii odnawialnej dla nowobudowanych obiektów użyteczności
publicznej jednostek sektora finansów publicznych,
z zakresu ochrony atmosfery i ochrony wód (za wyjątkiem budynków mieszkalnych), realizowane
przez jednostki sektora finansów publicznych w obiektach użyteczności publicznej oraz przez
pozostałe jednostki w obiektach użyteczności publicznej wpisanych do rejestru zabytków.

Dla zadań polegających na demontażu, transporcie i unieszkodliwianiu azbestu z obiektów służby zdrowia,
oświaty i opieki społecznej możliwe jest przyznanie dotacji do 60% kosztów kwalifikowanych zadania.
Dla zadań polegających na usuwaniu skutków zanieczyszczenia powierzchni ziemi, w przypadku
nieustalenia podmiotu za nie odpowiedzialnego albo bezskuteczności egzekucji wobec sprawcy możliwe
jest dofinansowanie do 100% kosztów kwalifikowanych zadania.
Oficjalny serwis internetowy: www.wfosigw.lodz.pl
Ogólnopolskie Programy Operacyjne – dysponujące środkami UE w okresie programowania 2007-2013
Jednym z najważniejszych źródeł finansowania przedsięwzięć w ochronę środowiska w Polsce, w okresie
programowym na lata 2007-2013 jest Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). Głównym
celem Programu jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój
infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu
tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej. Na realizację POIiŚ w latach 2007-2013 zostanie
przeznaczonych ponad 36 mld euro. Ze środków Unii Europejskiej będzie pochodziło 27 848,3 mln euro (w
tym ze środków Funduszu Spójności – 21 511,06 mln euro (77%) oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego – 6 337,2 mln euro (23%).
Program obejmie wsparciem takie dziedziny jak: transport, środowisko, energetykę, kulturę i dziedzictwo
kulturowe, szkolnictwo wyższe, a także ochronę zdrowia. W zakresie ochrony środowiska przewidziano
dofinansowanie dla dużych inwestycji komunalnych, inwestycji ekologicznych w przedsiębiorstwach,
projektów ochrony przyrody i bezpieczeństwa ekologicznego, a także edukacji ekologicznej. Wsparcie z
Programu otrzymają zarówno samorządy i przedsiębiorcy, jak również m.in. organizacje pozarządowe,
parki narodowe i Lasy Państwowe.
Środowiskowe priorytety w PO IiŚ to:
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•
•
•
•
•
•

Oś priorytetowa 1 - Gospodarka wodno-ściekowa (zredukowanie ilości zanieczyszczeń
odprowadzanych ze ściekami do wód i ziemi oraz zapewnienie odpowiedniej jakości wody pitnej),
Oś priorytetowa 2 - Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi (zmniejszenie presji na
powierzchnię ziemi - zmniejszenie udziału odpadów komunalnych składowanych i rekultywację
terenów zdegradowanych),
Oś priorytetowa 3 - Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska
(ograniczenie ryzyka zagrożeń ekologicznych poprzez inwestycje i system monitorowania),
Oś priorytetowa 4 - Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony
środowiska (ograniczanie negatywnego wpływu istniejącej działalności przemysłowej na
środowisko i dostosowanie przedsiębiorstw do wymogów prawa wspólnotowego),
Oś priorytetowa 5 - Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych (ograniczenie
degradacji środowiska naturalnego oraz strat zasobów różnorodności biologicznej, w tym działania
z zakresu edukacji ekologicznej),
Oś priorytetowa 10 - Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku (poprawa bezpieczeństwa
energetycznego państwa w zakresie oddziaływania sektora energetycznego na środowisko;
wsparcie będzie udzielane na podwyższenie sprawności wytwarzania, przesyłania, dystrybucji i
użytkowania energii, w tym wzrost wykorzystania energii odnawialnej i biopaliw).

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka ma na celu wspieranie projektów o dużym znaczeniu dla
gospodarki, jak również wspieranie szeroko rozumianej innowacyjności. Wspierane będą działania z zakresu
innowacji: produktowej, procesowej (usługowej) oraz organizacyjnej. Wspierana i promowana będzie
innowacyjność na poziomie, co najmniej krajowym i/lub międzynarodowym (określana jako innowacyjność
średnia i wysoka). Program ujmuje również kontekst ochrony środowiska.
Oficjalny serwis internetowy: www.pois.gov.pl
Program LIFE+
LIFE+ jest kontynuacją Instrumentu Finansowego LIFE, utworzonego przez Komisję Europejską w 1992
roku. W trakcie trzech kolejnych edycji dofinansowano realizację łącznie ponad 2500 projektów we
wszystkich krajach członkowskich. W latach 2004-2006 z tej formy dofinansowania skorzystała również
Polska, na obszarze której realizowano cztery projekty z zakresu ochrony środowiska i różnorodności
biologicznej.
W odróżnieniu od poprzednich edycji, program LIFE+ składa się z trzech komponentów określonych przez
tematykę projektów a nie ich realizatora. Nabór przedłożonych projektów następować będzie na poziomie
krajowym, jednak ostateczna ocena i związana z nią decyzja o przyznaniu dofinansowania zależeć będzie do
Komisji Europejskiej.
Nowy program LIFE+ będzie jedynym programem wspólnotowym poświęconym wyłącznie zagadnieniom
związanym z ochroną środowiska. LIFE+ powinien bezpośrednio wspierać realizację priorytetów 6.
Programu Działań na Rzecz Środowiska (2002-2012), do których należą:
•
•
•
•

ochrona przyrody i bioróżnorodności,
przeciwdziałanie zmianom klimatu,
zminimalizowanie negatywnych skutków wpływu zanieczyszczeń środowiska na zdrowie ludzi,
zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych i racjonalna gospodarka odpadami.

Działania dotowane muszą mieć związek z propagowaniem polityki UE w zakresie ochrony przyrody i
środowiska. Komisja Europejska raz w roku będzie ogłaszać „call for proposals” - czyli nabór projektów.
Do otrzymania dofinansowania kwalifikują się następujące działania:
•
•
•
•
•

działania operacyjne organizacji pozarządowych zaangażowanych w ochronę i poprawę jakości
środowiska na poziomie europejskim oraz w tworzenie i wdrażanie ustawodawstwa i polityki
ochrony środowiska unii europejskiej,
tworzenie i utrzymywanie sieci, baz danych i systemów komputerowych związanych bezpośrednio
z wdrażaniem ustawodawstwa i polityki ochrony środowiska UE, w szczególności gdy działania te
poprawiają publiczny dostęp do informacji o środowisku,
analizy, badania, modelowanie i tworzenie scenariuszy,
monitorowanie stanu siedlisk i gatunków, w tym monitorowanie lasów,
pomoc w budowaniu potencjału instytucjonalnego,
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•
•
•
•
•

•
•
•
•

szkolenia, warsztaty i spotkania, w tym szkolenia podmiotów uczestniczących w inicjatywach
dotyczących zapobiegania pożarom lasów,
platformy nawiązywania kontaktów zawodowych i wymiany najlepszych praktyk,
działania informacyjne i komunikacyjne, w tym kampanie na rzecz zwiększania świadomości
społecznej, a w szczególności kampanie zwiększające świadomość społeczną na temat pożarów
lasów,
demonstracja innowacyjnych podejść, technologii, metod i instrumentów dotyczących kierunków
polityki,
specjalnie w odniesieniu do komponentu I „LIFE+ przyroda i różnorodność biologiczna”:
−
zarządzanie gatunkami i obszarami oraz planowanie ochrony obszarów, w tym
zwiększenie ekologicznej spójności sieci Natura 2000,
−
monitorowanie stanu ochrony, w szczególności ustalenie procedur i struktur
monitorowania stanu ochrony,
−
rozwój i realizacja planów działania na rzecz ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych,
−
zwiększenie zasięgu sieci Natura 2000 na obszarach morskich,
−
nabywanie gruntów pod następującymi warunkami:
nabycie to przyczyniłoby się do utrzymania lub przywrócenia integralności
obszarów objętych siecią Natura 2000,
nabycie gruntu jest jedynym lub najbardziej efektywnym sposobem osiągnięcia
pożądanego skutku w zakresie ochrony przyrody,
nabywany grunt jest długookresowo przeznaczony na wykorzystanie w sposób
zgodny z celami szczegółowymi komponentu I „LIFE+ przyroda i różnorodność biologiczna”, oraz
dane państwo członkowskie zapewnia długookresowe wyłączne przeznaczenie
takich gruntów na cele związane z ochroną przyrody.

Szerszych informacji można uzyskać na stronie NFOŚiGW.
7.2. NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ PROGRAMU I PROPONOWANE ŹRÓDŁA ICH
FINANSOWANIA
W ramach każdego z analizowanych kierunków ochrony środowiska oszacowano wartość nakładów
finansowych związanych z realizacją zadań inwestycyjnych i pozainwestycyjnych. Odpowiednie zestawienia
(harmonogramy) dla tych przedsięwzięć, oprócz parametrów „cenowo-terminowych”, wskazują
podmiot/podmioty odpowiedzialne za wdrożenie – a zatem i finansowanie konkretnych działań. Ogólnie
rzecz ujmując, można wydzielić trzy grupy przedsięwzięć – wg kryterium odpowiedzialności za pokrycie
środków finansowych:
•
•
•

zadania finansowane bezpośrednio ze środków będących w dyspozycji powiatu (środków
budżetowych powiatu),
zadania finansowane przez osoby prywatne, podmioty komercyjne, różnego rodzaju organizacje i
inne podmioty instytucjonalne,
zadania finansowane przez jednostki samorządu terytorialnego (gminy) wchodzące w skład
powiatu.

Dokonany podział stanowi odzwierciedlenie kryterium odpowiedzialności za realizację przedsięwzięcia, tj.
zadań własnych, zadań koordynowanych oraz zaleceń dla gmin wchodzących w skład powiatu.
Obecnie zestawione zostaną łączne wartości wydatków inwestycyjnych i pozainwestycyjnych w ramach
kierunków ochrony środowiska – z uwzględnieniem kryterium odpowiedzialności za pokrycie środków
finansowych
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Tabela 27 Zbiorcze zestawienie wydatków na realizację przedsięwzięć w poszczególnych kierunkach ochrony
środowiska
Zadania własne
Lp.

Zalecenia
dla gmin
powiatu

Zadania
koordynowane

Wyszczególnienie

OGÓŁEM

Wartość
[tys.
PLN]

Udział

Wartość
[tys.
PLN]

Udział

Wartość
[tys.
PLN]

Udział

Wartość
[tys.
PLN]

Udział

1 890

2,38%

2 740

2,58%

0,00%

3 600

3,39%

1.

Ochrona przyrody i krajobrazu

400

45,45%

450

1,74%

2.

Ochrona i zrównoważony
rozwój lasów

100

11,36%

3 500

13,54%

3.

Ochrona powierzchni ziemi

200

22,73%

960

3,71%

1740

2,19%

2 900

2,73%

4.

Gospodarowanie zasobami
geologicznymi

0,00%

0,00%

50

0,063%

50

0,047%

5.

Kształtowanie zasobów
wodnych oraz ochrona przed
powodzią i skutkami suszy

2,27%

0,00%

185

0,23%

205

0,19%

6.

Gospodarka wodno-ściekowa

7.

Ochrona powietrza

8.

Gospodarowanie odpadami

0,00%

9.

Ochrona przed hałasem

0,00%

840

10.

Ochrona przed
promieniowaniem
elektromagnetycznym

0,00%

416

11.

OGÓŁEM

100,00%

25 853

20

160

880

0,00%

16 000

61,89%

26613,64

33,50%

42 614

40,14%

18,18%

3687,105

14,26%

8 160

10,27%

12 007

11,31%

0,00%

39 000

49,09%

39 000

36,73%

3,25%

1 100

1,38%

1 940

1,83%

700

0,88%

1 116

1,05%

79 439

100,00%

106 172

100,00%

100,00%

Źródło: opracowanie własne

Przedstawione zestawienie wskazuje, że o ile koszty zadań własnych i zadań koordynowanych rozkładają
się względem siebie w miarę równomiernie (zadania własne stanowią ok. 17% zadań koordynowanych), o
tyle wydatki gminne w tym względzie wyraźnie dominują (zadania własne stanowią jedynie ok. 9% wartości
zadań gminnych). Pomimo zatem faktu, iż to od gmin powiatu zależeć będzie tak naprawdę tempo i zakres
zmian na rzecz ochrony środowiska, to jednak powiat – jako samodzielna jednostka samorządu
terytorialnego – pozostaje bez możliwości szerszego wpływu na wdrożenie większości zaplanowanych
rozwiązań; głównym narzędziem stymulowania odpowiednich postaw wśród gmin będą zachęty
ekonomiczne (np. dofinansowanie działań w zakresie edukacji ekologicznej) a nie nakazy czy zakazy
administracyjne.

8. SYSTEM ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO
8.1. MONITORING ŚRODOWISKA
Bardzo istotnym elementem prawnym ochrony środowiska jest monitoring, czyli pomiar stanu środowiska.
Działania monitorujące stan środowiska przeprowadzane w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska
przez między innymi Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska czy Inspekcję Ochrony Roślin i
Nasiennictwa. Monitoring prowadzony jest zarówno, jako badania, jakości środowiska, jak też w
odniesieniu do ilości zasobów środowiskowych.
Ważnym uzupełnieniem monitoringu środowiska są pomiary ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do
środowiska, np. wielkości emisji pyłów i gazów do atmosfery, ilości i składu ścieków odprowadzanych do
wód, nagromadzenia i charakterystyki odpadów. Wyniki monitoringu pozwalają na dokonanie oceny
wpływu działalności człowieka na poszczególne komponenty środowiska
Kompetencje
Ustawy określają narzędzia prawne wykorzystywane dla realizacji zadań w dziedzinie ochrony środowiska,
jak również nakładają na organy administracji samorządowej obowiązki w tym zakresie. Organami ochrony
środowiska w myśl art. 376 ustawy Prawo ochrony środowiska są:
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wójt, burmistrz lub prezydent miasta,
starosta,
sejmik województwa,
marszałek województwa,
wojewoda,
minister właściwy do spraw środowiska.
8.2. MONITORING POLITYKI ŚRODOWISKOWEJ

Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska dla powiatu rawskiego będzie podlegało regularnej ocenie w
zakresie określenia stopnia wykonania przedsięwzięć, określenia stopnia realizacji przyjętych celów, oceny
rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami i działaniami, a ich wykonaniem, analizy przyczyn tych
rozbieżności.
Zarząd Powiatu będzie oceniał, co dwa lata stopień wdrożenia Programu, natomiast na bieżąco będzie
kontrolowany postęp w zakresie wykonania przedsięwzięć zdefiniowanych w programie. Pod koniec 2011
roku nastąpi ocena realizacji przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach 2008 - 2010. Wyniki oceny
będą stanowiły wkład dla nowej listy przedsięwzięć, obejmujących okres 2010 - 2013. Ten cykl będzie się
powtarzał, co każde dwa lata, co zapewni ciągły nadzór nad wykonaniem Programu.
W cyklach czteroletnich będzie oceniany stopień realizacji celów ekologicznych (określonych w tym
dokumencie dla okresu do 2017 roku). Ocena ta będzie bazą do ewentualnej korekty celów i strategii ich
realizacji. Taka procedura pozwoli na spełnienie wymagań zapisanych w ustawie "Prawo ochrony
środowiska", a dotyczących okresu, na jaki jest przyjmowany program ochrony środowiska i systemu
raportowania o stanie realizacji programu ochrony środowiska
Podstawą właściwego systemu oceny realizacji Programu jest dobry system sprawozdawczości, oparty na
wskaźnikach stanu środowiska i zmiany presji na środowisko, a także na wskaźnikach świadomości
społecznej. Do najistotniejszych wskaźników wdrażania programu dla powiatu rawskiego można zaliczyć
m.in.:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

jakość wód powierzchniowych; udział wód pozaklasowych,
jakość wód podziemnych; udział wód o bardzo dobrej i dobrej jakości (klasa Ia i Ib),
udział ścieków komunalnych nieoczyszczonych,
stosunek długości sieci kanalizacyjnej do sieci wodociągowej,
ilość wytwarzanych odpadów komunalnych / 1 mieszkańca w roku,
udział odpadów komunalnych składowanych na wysypiskach,
udział odpadów przemysłowych składowanych na składowiskach,
wielkość emisji zanieczyszczeń pyłowych do powietrza z zakładów objętych sprawozdawczością
GUS,
wielkość emisji zanieczyszczeń gazowych do powietrza z zakładów objętych sprawozdawczością
GUS (bez CO2),
udział terenów zieleni publicznej w stosunku do całkowitej powierzchni,
wskaźnik lesistości (lub pow. leśna w ha/1 mieszk.,
powierzchnia terenów objętych ochroną prawną,
powierzchnia terenów zdegradowanych,
nakłady inwestycyjne na ochronę Środowiska,
ilość zużytych nawozów sztucznych i mineralnych/1ha Użytków rolnych,
ilość zużytej wody/1 mieszkańca,
ilość zarejestrowanych pojazdów samochodowych,
udział społeczeństwa w działaniach na rzecz ochrony środowiska wg oceny jakościowej,
ilość i jakość interwencji (wniosków) zgłaszanych przez mieszkańców,
liczba, jakość i skuteczność kampanii edukacyjno-informacyjnych.

Określenie powyższych wskaźników wymaga posiadania odpowiednich informacji pochodzących z
monitoringu środowiska oraz z badań społecznych. W oparciu o analizę powyższych wskaźników będzie
możliwa ocena efektywności realizacji „Programu ochrony środowiska” a w oparciu o tą ocenę kolejna
aktualizacja programu.
Najważniejsze działania w ramach wdrażanie Programu Ochrony Środowiska to:
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•
•
•

koordynacja,
weryfikacja celów ekologicznych,
współpraca z różnymi jednostkami.

Niezbędna jest również edukacja i komunikacja ze społeczeństwem (w tym system informacji o
środowisku), systemy zarządzania środowiskiem, monitoring stanu środowiska. Dla każdego zagadnienia
wskazano, w poszczególnych rozdziałach niniejszego opracowania, instytucje uczestniczące w realizacji
wyszczególnionych działań.

9. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM
Przedmiotem niniejszego opracowania jest aktualizacja "Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla
Powiatu Rawskiego" opracowanego w 2008 roku. Zakresem opracowania objęto:
•
•
•
•
•

cele ekologiczne,
priorytety ekologiczne,
poziomy celów długoterminowych,
rodzaj i harmonogram działań proekologicznych,
środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno ekonomiczne i środki
finansowe.

Szczegółowy zakres, sposób oraz forma sporządzania Powiatowego Programu Ochrony Środowiska (POŚ)
została przyjęta tak by była zgodna z przyjętymi 21 grudnia 2002 roku przez Ministerstwo Środowiska
„Wytycznymi do sporządzania programów ochrony środowiska na szczeblu regionalnym i lokalnym”.
Wytyczne „…mają charakter ramowy i mogą być wykorzystane, jako materiał pomocniczy przy sporządzaniu
programów ochrony środowiska”.
Dokument ten podkreśla, że struktura wojewódzkich powiatowych i gminnych programów ochrony
środowiska powinna nawiązywać do struktury „Polityki ekologicznej państwa”.
Program Ochrony Środowiska dla powiatu rawskiego na lata 2013-2020 opracowana została z
uwzględnieniem układu strukturalnego „Wytycznych...” i zawiera wszystkie wyszczególnione w Polityce
ekologicznej elementy. Są to głównie:
•
•
•
•
•

racjonalne użytkowanie zasobów naturalnych,
poprawa jakości środowiska,
narzędzia i instrumenty realizacji programu,
harmonogram realizacji i nakłady na realizację programu,
kontrola realizacji programu.

Program Ochrony Środowiska dla powiatu rawskiego zawiera takie elementy jak:
•

•

•

OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO
− ochrona przyrody i krajobrazu,
− ochrona i zrównoważony rozwój lasów,
− ochrona powierzchni ziemi,
− ochrona zasobów kopalin,
ZRÓWNOWAŻONE WYKORZYSTANIE MATERIAŁÓW, WODY I ENERGII
− materiałochłonność, wodochłonność, energochłonność i odpadowość produkcji,
− wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych,
− kształtowanie zasobów wodnych oraz ochrona przed powodzią i skutkami suszy,
ŚRODOWISKO I ZDROWIE. DALSZA POPRAWA, JAKOŚCI ŚRODOWISKA I BEZPIECZEŃSTWA
EKOLOGICZNEGO
− jakość wód,
− zanieczyszczenie powietrza,
− gospodarka odpadami,
− oddziaływanie hałasu,
− oddziaływanie pól elektromagnetycznych,

Struktura Programu obejmuje:
1. Omówienie kierunków ochrony środowiska w poszczególnych gminach i w całym powiecie w
odniesieniu do racjonalnego użytkowania zasobów naturalnych w tym racjonalnego użytkowania lasów i
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zasobów przyrodniczych, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, ochrony gleb, ochrony powietrza,
ochrony przed hałasem, ochrony przed szkodliwym oddziaływaniem pól elektromagnetycznych z
podaniem ich stanu aktualnego,
2. Ocenę stanu wyjściowego i stanu docelowego umożliwiając tym samym identyfikację potrzeb w tym
zakresie. Stan docelowy zostanie osiągnięty po zrealizowaniu zaproponowanych zadań stanowiących
zarówno zadania powiatu, gmin należących so powiatu, a także instytucji i podmiotów działających na
analizowanym terenie.
Dowodów osiągania stanu docelowego dostarczać będzie ocena efektów działalności środowiskowej,
dokonywana okresowo (według ustawy, co 2 lata) w formie Raportu z realizacji Programu Ochrony
Środowiska dla powiatu rawskiego.
Całość działań proekologicznych zamykają wnioski, w których wyspecyfikowane zostały najważniejsze
informacje i uwagi odnośnie zadań i potrzeb Powiatu Rawskiego.
Dla każdego kierunku działań utworzony został harmonogram realizacji zadań. Zawiera on wykaz zadań
własnych - powiatowych, czyli finansowanych w większości ze środków własnych i koordynowanych, czyli
takie, które realizowane są na terenie powiatu, ale nie koniecznie ze środków będących we władaniu
powiatu. Zadania te będą realizowane często bez zaangażowania środków finansowych powiatu przez
przedsiębiorstwa działające na obszarze powiatu czy mieszkańców.
Harmonogram określa terminy i jednostki odpowiedzialne za realizację zadań, planowane efekty
ekologiczne oraz planowane szacunkowe koszty przedsięwzięć a także jednostkami pełniącymi funkcję
partnerujących w realizacji tych zadań. Harmonogramy są zebrane w jedną całość, jako zbiorcze
zestawienie w końcowej części opracowania. Pomagają one w realizacji całości zamierzeń inwestycyjnych
Powiatu.
Aktualizacja programu to przede wszystkim przedstawienie zadań, które zostaną zrealizowane w
najbliższych 8 latach w celu zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego powiatu i tworzenia podstaw do
zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego. Planowane nakłady na realizację zadań własnych
powiatu w latach 2013-2020 na ochronę środowiska szacuje się na około 35 mln zł. Największe środki
planowane są na ochronę atmosfery, gospodarkę wodno-ściekową.
Aktualizacja Programu zawiera omówienie uwarunkowań finansowych powiatu rawskiego. Na podstawie
budżetów powiatu z ostatnich lat i szacunkowych kosztów zaproponowanych zadań nakreślono ogólną
sytuację finansową powiatu. Analiza ta pokazuje jak duże powinno być zaangażowanie środków
finansowych pochodzących z zewnątrz na realizację zaplanowanych działań. Zostały przedstawione
potencjalne i możliwe do pozyskania źródła bezzwrotnego, a także preferencyjnego i komercyjnego
dofinansowania.
Dzięki wyznaczeniu i identyfikacji problemów możliwe jest określenie celów, do jakich należy dążyć w ciągu
najbliższych 8 lat wdrażania programu.
Najważniejszymi problemami ekologicznymi na terenie powiatu rawskiego są:
•
•
•
•
•
•

niska emisja,
zły stan dróg na terenie powiatu,
nieprawidłowa gospodarka odpadami,
nieuporządkowana gospodarka wodno-ściekowa,
niezgodna z MPZP lokalizacja uciążliwych działalności,
niska świadomość ekologiczna mieszkańców.

Przeprowadzona analiza stanu zanieczyszczenia powietrza wykazała, że na terenie powiatu w celu
zmniejszenia emisji i imisji wskazane są działania dążące do poprawy czystości atmosfery.
W zakresie ochrony powietrza atmosferycznego powiat realizuje na bieżąco zadania polegające na
termomodernizacji budynków komunalnych będących w jego zarządzie. Natomiast gminy we własnym
zakresie przeprowadzają działania w budynkach komunalnych polegające na zmniejszeniu
zapotrzebowania na energię i paliwa, są to głównie działania polegające na wymianie stolarki okiennej i
drzwiowej, dociepleniu dachów ścian zewnętrznych a także wymiana instalacji i źródła ciepła. W celu
zmniejszenie zanieczyszczeń liniowych planuje się intensyfikację działań związanych z modernizacją dróg.
W celu poprawy jakości wód powierzchniowych, niezbędna jest likwidacja niekontrolowanych zrzutów
ścieków bytowych do rzek płynących przez teren powiatu, niezwykle ważnym w tym zakresie zadaniem jest
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inwentaryzacja stanu technicznego zbiorników bezodpływowych (szamb), które obecnie funkcjonują na
terenach nieskanalizowanych. Bardzo często zbiorniki te są nieszczelne i są źródłem zanieczyszczenia wód.
W niektórych zakładach przemysłowych wprowadzane są technologie ograniczające ilość zużywanej wody
w innych powinno się promować wprowadzanie zamkniętych obiegów wody, jako elementu pozwalającego
na ograniczenie zrzutu zanieczyszczonych wód do środowiska, a także zmiany technologii, poprawę stanu
zakładowych sieci wodociągowych, itp.
W rolnictwie należy się skupić na stosowaniu najlepszych dostępnych praktyk rolniczych, co powinno
doprowadzić ograniczenia ładunków zanieczyszczeń odprowadzanych do odbiorników.
W tym celu należy:
•

popierać inicjatywy gmin sąsiadujących w górnych biegach rzek i potoków zmierzającą do
poprawienia stanu wód płynących,

•

wykorzystywać każdą inicjatywę przedsiębiorców i grup mieszkańców do budowy lub rozbudowy
urządzeń służących do ochrony wód.

Głównymi celami w zakresie gospodarki odpadami na terenie powiatu są: doskonalenie systemu
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz redukcja strumienia odpadów komunalnych zmieszanych
kierowanych na składowisko. Wzięto pod uwagę konieczność:
•

rozwoju selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, w oparciu o zbieranie selektywne z
wykorzystaniem systemu workowego lub gniazd:
−

wydzielanie odpadów wielkogabarytowych ze strumienia odpadów komunalnych,

−

wydzielania odpadów budowlano - remontowych ze strumienia odpadów komunalnych,

−

wydzielanie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych,

−

odzysk i unieszkodliwianie odpadów ulegających biodegradacji wydzielonych ze strumienia
odpadów komunalnych,

•

rozwoju systemu selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych,

•

utworzenie na terenie gmin wchodzących w skład powiatu Gminnych Punktów Zbierania Odpadów
Niebezpiecznych (stacjonarnych bądź mobilnych),

•

udziału poszczególnych gmin powiatu i Starostwa Powiatowego w rozbudowie niezbędnej
infrastruktury technicznej niezbędnej dla wdrażania Regionu nr 2 i 3.

Dzięki realizacji tych celów możliwe będzie objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowanym wywozem
odpadów, co przyczyni się do uatrakcyjnienia terenu powiatu, spełnienia wymagań prawnych dotyczącej
ilości odpadów poddanych recyklingowi a także do zmniejszenia lub wyeliminowania zjawiska powstawania
dzikich wysypisk, co przyczynia się także do ograniczenia zanieczyszczenia innych komponentów
środowiska takich jak woda i gleba.
W zakresie ochrony gleb użytkowanych rolniczo ważnym celem do realizacji jest racjonalne
gospodarowanie zasobami glebowymi i ich ochrona przed degradacją. Cel ten osiągnąć można przez
właściwą gospodarkę rolna dostosowaną do panujących warunków glebowych i ukształtowania terenu.
Na terenach narażonych na procesy erozyjne istnieje potrzeba właściwego doboru roślin uprawnych, aby
zatrzymywały wody opadowe i nie dopuszczały do spływu powierzchniowego.
Zadaniem przyczyniającym się do ograniczenia zanieczyszczenia gleb nawozami mineralnymi jest coroczna
kontrola stosowanych nawozów i środków ochrony roślin dokonywana przez samych rolników. Badanie
poziomu pH i zawartości metali ciężkich daje możliwość porównania wyników i określenia, w jakim kierunku
zmierza stan środowiska.
Głównym celem w zakresie ochrony przed hałasem na terenie powiatu rawskiego w najbliższych latach
będzie dokonanie oceny akustycznej wybranych miejsc powiatu, to główne ciągi komunikacyjne drogowe i
kolejowe. Niezależnie od przeprowadzania oceny akustycznej terenów ruchu komunikacyjnego
niebagatelnym elementem działalności kontrolnej są przeprowadzane przez Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska kontrole podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.
Bardzo ważnym elementem i celem krótkoterminowym w zakresie ochrony przed hałasem jest:

•

ustalenie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego wydzielonych terenów pod
realizację zorganizowanej działalności inwestycyjnej, zakładów mogących być potencjalnymi
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•

źródłami hałasu do środowiska, co umożliwi lokalizację zakładów produkcyjnych i przemysłowych,
z dala od terenów mieszkaniowych i turystycznych,
niedopuszczanie do realizacji inwestycji, które mogą być źródłem dużej emisji hałasu do
środowiska ze względu na rodzaj prowadzonej działalności lub technologie produkcji.

Kształtowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa, biorącego aktywny udział w procesie dbania o
środowisko to cenne i długoterminowe zadanie, które niejednokrotnie trzeba prowadzić na bieżąco i
nieustająco. Edukacja ekologiczna jest procesem, którego głównym celem jest ukształtowanie aktywnej i
odpowiedzialnej postawy mieszkańców powiatu w sferze konsumpcji, a także ochrony powietrza,
gospodarki wodnej oraz postępowania z odpadami.
Właściwie ukierunkowana edukacja ekologiczna mieszkańców przyczyni się do zwiększenia efektywności
prowadzonych działań na rzecz ekologizacji, co zapewni ograniczenia niskiej emisji, zmniejszenie ładunku
zrzutu ścieków surowych do rzek i potoków a także pozyskanie większej surowców wtórnych, zmniejszenie
ilości odpadów trafiających na składowisko.
Realizacja zadań zaproponowanych w niniejszej aktualizacji przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności
powiatu rawskiego polepszenia warunków życia i zdrowia mieszkańców, a także poprawy jakości walorów
środowiskowych i skuteczniejszej ochrony terenów prawnie chronionych i interesujących przyrodniczo i
rekreacyjnie.
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UZASADNIENIE
Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Rawskiego na lata 2013-2016 z perspektywą na lata
2017-2020 stanowi realizację polityki ekologicznej państwa, którą przyjmuje się na 4 lata, z tym że
przewidziane w niej działania w perspektywie obejmują kolejne 4 lata. Jest dokumentem
programowym, którego realizacja ma na celu poprawę stanu środowiska naturalnego oraz
zapewnienie skutecznych mechanizmów chroniących środowisko przed degradacją. Stanowi on
jednocześnie aktualizację Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Rawskiego na lata
2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016.
Obowiązek sporządzenia powiatowego programu ochrony środowiska wynika
z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U.
z 2013 r., poz. 1232).
Zgodnie z wymaganiami wskazanej wyżej ustawy Prawo ochrony środowiska i ustawy O
udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 z późn.
zm./ projekt dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko „Aktualizacja Programu
Ochrony Środowiska na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020” został pozytywnie
zaopiniowany przez Zarząd Województwa Łódzkiego, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Łodzi i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi.
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