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Prognoza oddziaływania na środowisko

 

WSTĘP 

Podstawą wykonania niniejszej Prognozy oddziaływania na środowisko 
Powiatu Rawskiego na lata 2013
opracowania Prognozą…) są przepisy
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (Dz. U. z 2008 r., 
opracowujące projekty polityk, strategii, planów lub programów obowiązek przeprowadzenia 
postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji tych dokumentów. 
Związane jest to z przeniesieniem do praw
czerwca 2001 roku w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko. 

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Ochrony Środowiska dla 
lata 2013-2020 przygotowana została przez EKO

Prognoza oddziaływania na środowisko  aktualizacji Programu ochrony środowiska dla powiatu 
2013-2020 

odstawą wykonania niniejszej Prognozy oddziaływania na środowisko Programu Ochrony
2013-2026 z perspektywą na lata 2017-2020 (zwanej w dalszej części 

cowania Prognozą…) są przepisy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 ze zm.). Ustawa ta nakłada na organy administracji 
opracowujące projekty polityk, strategii, planów lub programów obowiązek przeprowadzenia 
postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji tych dokumentów. 
Związane jest to z przeniesieniem do prawodawstwa polskiego postanowień Dyrektywy 2001/42/WE z 27 
czerwca 2001 roku w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko. 

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 
przygotowana została przez EKO-TEAM ze Zgorzelca. 

rogramu ochrony środowiska dla powiatu rawskiego na lata 
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Ochrony Środowiska dla 
(zwanej w dalszej części 
udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
nakłada na organy administracji 

opracowujące projekty polityk, strategii, planów lub programów obowiązek przeprowadzenia 
postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji tych dokumentów. 

odawstwa polskiego postanowień Dyrektywy 2001/42/WE z 27 
czerwca 2001 roku w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko.  

Powiatu Rawskiego na 
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1. METODYKA SPORZĄDZENIA PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Metodyka opracowania jak również treść 
Środowiska dla Powiatu Rawskiego
wynikającym z ustawy z dnia 3 października 2008
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. 
U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 ze zm.
oddziaływania na środowisko (…) powinna:

•••• zawierać informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego 
powiązaniach z innymi dokumentami,

•••• określać, analizować i oceniać istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w 
przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu,

•••• określać, analizować i oceniać stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym 
oddziaływaniem, 

•••• określać, analizować i oceniać istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia 
projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów chronionych,

•••• określać, analizować i oceniać cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu 
międzynarodowym albo krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, oraz 
sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas 
opracowywania dokumentu,

•••• określać, analizować i oceniać przewidywane znaczarce oddziaływania na środowisko oraz zabytki, 
w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko
średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe,

•••• przedstawiać rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensacje 
przyrodnicza negatywnych oddziaływana na środowisko, mogących być rezultatem realizacji 
projektowanego dokumentu,

•••• przedstawiać rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie 
wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru, 
w tym także wskazania napotkanych trudności wynikających z niedostatków
współczesnej wiedzy, 

•••• zawierać informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy,

•••• zawierać informacje o przewidywanych metodach analizy realizacji postanowię projektowanego 
dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania,

•••• zawierać informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,

•••• zawierać streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym.

Do przeprowadzenia wymienionych powyżej prac 
wyjścia dla Programu Ochrony Środowiska dla 
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METODYKA SPORZĄDZENIA PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Metodyka opracowania jak również treść Prognozy oddziaływania na środowisko Programu Ochrony 
Rawskiego na lata 2013-2020 zostały bezpośrednio podporządkowane zapisom 

z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. 

ze zm.). Zgodnie z art. 51 ust. 2 przywołanego aktu prawnego, 
ływania na środowisko (…) powinna: 

zawierać informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego 
powiązaniach z innymi dokumentami, 

określać, analizować i oceniać istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w 
dku braku realizacji projektowanego dokumentu, 

określać, analizować i oceniać stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym 

określać, analizować i oceniać istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia 
ektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów chronionych,

określać, analizować i oceniać cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu 
międzynarodowym albo krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, oraz 

e cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas 
opracowywania dokumentu, 

określać, analizować i oceniać przewidywane znaczarce oddziaływania na środowisko oraz zabytki, 
w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko
średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe, 

przedstawiać rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensacje 
przyrodnicza negatywnych oddziaływana na środowisko, mogących być rezultatem realizacji 

ntu, 

przedstawiać rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie 
wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru, 
w tym także wskazania napotkanych trudności wynikających z niedostatków

zawierać informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy,

zawierać informacje o przewidywanych metodach analizy realizacji postanowię projektowanego 
dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania, 

zawierać informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,

zawierać streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym. 

wymienionych powyżej prac wykorzystano materiały i dokumenty będące 
Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Rawskiego na lata 2013-2020. 

rogramu ochrony środowiska dla powiatu rawskiego na lata 
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METODYKA SPORZĄDZENIA PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 

Prognozy oddziaływania na środowisko Programu Ochrony 
bezpośrednio podporządkowane zapisom 

udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. 

2 przywołanego aktu prawnego, prognoza 

zawierać informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego 

określać, analizować i oceniać istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w 

określać, analizować i oceniać stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym 

określać, analizować i oceniać istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia 
ektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów chronionych, 

określać, analizować i oceniać cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu 
międzynarodowym albo krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, oraz 

e cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas 

określać, analizować i oceniać przewidywane znaczarce oddziaływania na środowisko oraz zabytki, 
w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, 

przedstawiać rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensacje 
przyrodnicza negatywnych oddziaływana na środowisko, mogących być rezultatem realizacji 

przedstawiać rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie 
wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru, 
w tym także wskazania napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we 

zawierać informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy, 

zawierać informacje o przewidywanych metodach analizy realizacji postanowię projektowanego 

zawierać informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko, 

materiały i dokumenty będące punktem 
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2. INFORMACJA O ZAWARTOŚCI, GŁÓWNYCH CELACH 
DLA POWIATU RAWSKIEGO
POWIĄZANIACH Z INNYMI DOKUMENTAMI

Program Ochrony Środowiska dla 
Polityką Ekologiczną Państwa. Cele i zadania przedstawione w Programie... wpisują się w strategie 
postępowania w zakresie ochrony środowiska z

• Strategia rozwoju województwa łódzkiego na lata 2007
• Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego,
• Plan zagospodarowanie przestrzennego województwa łódzkiego,

• Program ochrony środowiska dla województwa

• Plan gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2011 z uwzględnieniem lat 2012 

W kontekście obowiązujących przepisów opracowany dokument ma stanowić podstawę planowania 
strategicznego w zakresie Polityki Ekologicznej Państwa oraz przeno
jednoczesnym uwzględnieniu regionalnych problemów ekologicznych. W związku z powyższym 
wyznacza, przy użyciu formuły elastycznej (otwartej) cele i kierunki działań służące poprawie stanu 
środowiska, przy czym czyni to w sposób umożliwiający bieżącą (w trakcie realizacji) ich korektę. Korekta ta 
może być podyktowana zarówno często zmieniającymi się pr
dostosowywania zakresu podejmowanych działań do zmieniających się warunków. W ujęciu przestrzennym 
Program… dotyczy Powiatu Rawskiego
adresowane do wszystkich podmiotów mających realne, prawno

Program… zawiera również spis tabel, wykresów, rysunków
literatury i wykorzystanych materiałów

Całość działań proekologicznych zamyka 
najważniejsze informacje i uwagi odnośnie zadań i potrzeb Powiatu

Dla każdego kierunku działań utworzony został harmonogram realizacji zad
Powiatu z podziałem na zadania w
koordynowane, czyli takie, które realizowane są na terenie Powiatu
przy współpracy zainteresowanych instytucji
samorządy gminne, przedsiębiorstwa, 
zadań dla gmin należących do Powiatu 
odpowiedzialną za realizację zadania oraz 
zamierzeń inwestycyjnych, jak również 

Program wspomaga dążenie do ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko źródeł zanieczyszczeń, 
ochronę i rozwój walorów środowiska oraz racjonalne gospodarowanie z uwzględnieniem konieczności 
ochrony środowiska. 

Program Ochrony Środowiska zawiera również omówien
podstawie budżetów Gmin z ostatnich lat i planu budżetu n
finansowych i szacunkowych kosztów zaproponowanych zadań nakreślon
przeprowadzono prognozę budżetową oraz 
zadań. Dzięki tej analizie wiadomo,
i należy się starać o ich pozyskanie.

W zakresie tej części opracowania przedstawiono również źródła dofinansowania na realizację 
poszczególnych zadań środowiskowych. 

W Programie… scharakteryzowano równie
aktualnego i grupy kosztów, jakie pojawia
Omówiono metody realizacji Programu i 
będzie miała realizacja zadań wyeksponowanych w Programie, na st
Opracowanie zakończono podając w nim źródła finansowania możliwe do wykorzystan

Prognoza oddziaływania na środowisko  aktualizacji Programu ochrony środowiska dla powiatu 
2013-2020 

INFORMACJA O ZAWARTOŚCI, GŁÓWNYCH CELACH PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA 
RAWSKIEGO NA LATA 2013-2016 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2017

INNYMI DOKUMENTAMI 

Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Rawskiego na lata 2013-2020 został opracowany zgodnie z 
. Cele i zadania przedstawione w Programie... wpisują się w strategie 

postępowania w zakresie ochrony środowiska zawarte w dokumentach wojewódzkich

Strategia rozwoju województwa łódzkiego na lata 2007-2020,  
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego, 
Plan zagospodarowanie przestrzennego województwa łódzkiego, 

Program ochrony środowiska dla województwa łódzkiego,  

Plan gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2011 z uwzględnieniem lat 2012 

W kontekście obowiązujących przepisów opracowany dokument ma stanowić podstawę planowania 
strategicznego w zakresie Polityki Ekologicznej Państwa oraz przenosić jej cele na poziom 
jednoczesnym uwzględnieniu regionalnych problemów ekologicznych. W związku z powyższym 

przy użyciu formuły elastycznej (otwartej) cele i kierunki działań służące poprawie stanu 
sposób umożliwiający bieżącą (w trakcie realizacji) ich korektę. Korekta ta 

może być podyktowana zarówno często zmieniającymi się przepisami prawnymi jak też koniecznością 
dostosowywania zakresu podejmowanych działań do zmieniających się warunków. W ujęciu przestrzennym 

Rawskiego w jego granicach administracyjnych. Określone
h podmiotów mających realne, prawno-finansowe możliwości ich podejmowania

spis tabel, wykresów, rysunków, skrótów użytych w opracowaniu
literatury i wykorzystanych materiałów. 

Całość działań proekologicznych zamyka podsumowanie i wnioski, w których wyspecyfikowane zostały 
i odnośnie zadań i potrzeb Powiatu. 

Dla każdego kierunku działań utworzony został harmonogram realizacji zadań. Zawiera on wykaz zadań 
z podziałem na zadania własne, czyli finansowane w większości ze środków własnych i 

realizowane są na terenie Powiatu nie koniecznie ze środków własnych
przy współpracy zainteresowanych instytucji. Zadania te są realizowane często bez udziału Powi
samorządy gminne, przedsiębiorstwa, mieszkańców. Do harmonogramu należy również wykaz zalecanych 

ależących do Powiatu Rawskiego. Harmonogram określa termin i jednostkę 
edzialną za realizację zadania oraz planowane szacunkowe koszty. Pomagają one w realizacji całoś

jak również zaproponowane w nich zostały jednostki partnerujące.

Program wspomaga dążenie do ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko źródeł zanieczyszczeń, 
środowiska oraz racjonalne gospodarowanie z uwzględnieniem konieczności 

Program Ochrony Środowiska zawiera również omówienie uwarunkowań finansowych Powiatu. Na 
z ostatnich lat i planu budżetu na rok bieżący 2012, wieloletnich prognoz 

i szacunkowych kosztów zaproponowanych zadań nakreślono ogólną sytuację finansową
przeprowadzono prognozę budżetową oraz przeanalizowano możliwości w zakresie realizacji wszystkich 
zadań. Dzięki tej analizie wiadomo, jaki procent kosztów na realizację zadań powinien pochodzić z zewnątrz 
i należy się starać o ich pozyskanie. 

W zakresie tej części opracowania przedstawiono również źródła dofinansowania na realizację 
poszczególnych zadań środowiskowych.  

arakteryzowano również metody, jakimi powinno się uzyskiwać popra
aktualnego i grupy kosztów, jakie pojawiają się przy realizacji poszczególnych celów i zadań
Omówiono metody realizacji Programu i zasady monitorowania. Zaznaczono w dokumentacji wpływ, jaki 

wyeksponowanych w Programie, na stan środowiska naturalnego powiatu
zakończono podając w nim źródła finansowania możliwe do wykorzystan
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został opracowany zgodnie z 
. Cele i zadania przedstawione w Programie... wpisują się w strategie 

wojewódzkich, tj.:  

Plan gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2011 z uwzględnieniem lat 2012 – 2015, 

W kontekście obowiązujących przepisów opracowany dokument ma stanowić podstawę planowania 
sić jej cele na poziom powiatu przy 

jednoczesnym uwzględnieniu regionalnych problemów ekologicznych. W związku z powyższym Program… 
przy użyciu formuły elastycznej (otwartej) cele i kierunki działań służące poprawie stanu 

sposób umożliwiający bieżącą (w trakcie realizacji) ich korektę. Korekta ta 
zepisami prawnymi jak też koniecznością 

dostosowywania zakresu podejmowanych działań do zmieniających się warunków. W ujęciu przestrzennym 
. Określone działania są 

finansowe możliwości ich podejmowania. 

, skrótów użytych w opracowaniu oraz spis 

podsumowanie i wnioski, w których wyspecyfikowane zostały 

ań. Zawiera on wykaz zadań 
łasne, czyli finansowane w większości ze środków własnych i 

e koniecznie ze środków własnych 
zęsto bez udziału Powiatu przez 

Do harmonogramu należy również wykaz zalecanych 
Harmonogram określa termin i jednostkę 

. Pomagają one w realizacji całości 
zostały jednostki partnerujące. 

Program wspomaga dążenie do ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko źródeł zanieczyszczeń, 
środowiska oraz racjonalne gospodarowanie z uwzględnieniem konieczności 

ie uwarunkowań finansowych Powiatu. Na 
2012, wieloletnich prognoz 

o ogólną sytuację finansową, 
w zakresie realizacji wszystkich 

jaki procent kosztów na realizację zadań powinien pochodzić z zewnątrz 

W zakresie tej części opracowania przedstawiono również źródła dofinansowania na realizację 

metody, jakimi powinno się uzyskiwać poprawę stanu 
ji poszczególnych celów i zadań w tych celach. 

dokumentacji wpływ, jaki 
an środowiska naturalnego powiatu. 

zakończono podając w nim źródła finansowania możliwe do wykorzystania przy realizacji. 





Prognoza oddziaływania na środowisko

 

Cel 
Cele długoterminowe do roku 
2020 

Cel Cele krótkoterminowe do roku 2016

OPK.1 
Zachowanie i wzbogacanie 
walorów przyrodniczych 

OPK.1.1 

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

OPK.1.2 
Zachowanie i przywrócenie 
warunków występowania ginących 
gatunków zwierząt

OPK.2 

Zagospodarowanie zielenią 
terenów antropogenicznych - 
rozszerzenie oferty rekreacyjno-
turystycznej 

OPK.2.1 
Kształtowanie terenów 
urządzonej i nieurządzonej

OPK.3 
Wzrost świadomości ekologicznej 
w społeczeństwie 

OPK.3.1 
Poszerzenie wiedzy o 
przyrodniczym powiatu

Prognoza oddziaływania na środowisko  aktualizacji Programu ochrony środowiska dla powiatu rawskiego na lata 2013
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Cele krótkoterminowe do roku 2016 Zadanie Zadanie 

OCHRONA PRZYRODY I KRAJOBRAZU 

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

OPK.1.1.1 
Opracowanie waloryzacji przyrodniczej oraz tworzenie na jej 
podstawie form ochrony przyrody  

OPK.1.1.2 
Objęcie ochroną prawną drzew – propozycji pomników przyrody 
oraz prowadzenie prac pielęgnacyjno – konserwacyjnych 
proponowanych pomników przyrody 

OPK.1.1.3 
Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszaru Natura
Dolina Rawki PLH100015 

OPK.1.1.4 
Wdrażanie programów rolnośrodowiskowych dla rolników w 
ramach PROW: 2007 – 2013 

Zachowanie i przywrócenie 
warunków występowania ginących 
gatunków zwierząt 

OPK.1.2.1 
Program ochrony czynnej wybranych gatunków fauny, flory, 
zbiorowisk roślinnych; idea włączenia szkół, jako społecznych 
opiekunów nad pomnikami przyrody 

Kształtowanie terenów zieleni 
urządzonej i nieurządzonej 

OPK.2.1.1 

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

OPK.2.1.2 

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

Poszerzenie wiedzy o środowisku 
przyrodniczym powiatu 

OPK.3.1.1 
Opracowanie koncepcji i projektu oznakowania szlaków, ścieżek 
rowerowych na terenie powiatu 

na lata 2013-2020 

 
 

Jednostka odpowiedzialna 

Opracowanie waloryzacji przyrodniczej oraz tworzenie na jej 
Gminy Powiatu Rawskiego 

propozycji pomników przyrody 
konserwacyjnych 

Gminy Powiatu Rawskiego, 
Nadleśnictwa 

ochronnych dla obszaru Natura 2000 
RDOŚ w Łodzi 

Wdrażanie programów rolnośrodowiskowych dla rolników w 

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

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

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

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

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

Realizacja terenów zieleni urządzonej w ramach istniejących i 
wypoczynkowych, 

tworzonych głównie na bazie akwenów wodnych oraz terenów 
leśnych, na osiedlach mieszkaniowych, wokół obiektów 

Gminy Powiatu Rawskiego, 
lokalne stowarzyszenia, 
wspólnoty mieszkaniowe, 
Nadleśnictwa 

Opracowanie koncepcji i projektu oznakowania szlaków, ścieżek 
Powiat Rawski 
(koordynator), Gminy 
Powiatu Rawskiego 



Prognoza oddziaływania na środowisko

 

ZRL.1 Ochrona bioróżnorodności ZRL.1.1 
Wdrażanie proekologicznego modelu 

gospodarki leśnej

OPS.1 
Minimalizacja zagrożeń 

spowodowanych klęskami 
powodzi 

OPS.1.1 
Realizacja planów ochrony 

przeciwpowodziowej
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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)

OPK.3.1.3 Promocja działań proekologicznych dla rolników

OCHRONA LASÓW 

Wdrażanie proekologicznego modelu 
gospodarki leśnej 

ZRL.1.1.1 
Aktualizacja Uproszczonych Planów Urządzenia Lasów 
niestanowiących własności Skarbu  Państwa 

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” 

ZRL.1.1.5 
Ocena udatności upraw leśnych i przekwalifikowanie 
rolnego na leśny. (art. 14 ust. 7 ustawy o lasach) 

OCHRONA PRZED POWODZIĄ I SUSZĄ 

Realizacja planów ochrony 
przeciwpowodziowej 

OPS.1.1.1 
Rozbudowa systemu monitoringu środowiska dla potrzeb 

ochrony przeciwpowodziowej na obszarze powiatu 

OPS.1.1.2 
Wykonanie zabudowy regulacyjnej potoków/rzek na terenie 

powiatu 

OPS.1.1.3 Wdrażanie systemu powiadamiania o zagrożeniach

OPS.1.1.4 
Zwiększanie retencyjności zlewni rzek i potoków na terenie 

powiatu 

OPS.1.1.5 
Budowa lokalnego systemu monitoringu (przeciwpowodziowego) 

dla powiatu 

na lata 2013-2020 

 
 

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

Powiat Rawski 

rolników 

Łódzki Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego-  Rejonowy 
Zespół Doradców w Rawie 
Mazowieckiej 

Lasów 
Powiat Rawski 

Zalesianie gruntów porolnych niskich klas bonitacyjnych właściciela gruntów, ARiMR 

Realizacja zadań: gospodarczych, hodowlanych i ochronnych – 
uproszczonymi planami urządzania lasów właściciele lasów 

Realizacja wytycznych „Programu ochrony przyrody”  Nadleśnictwo Skierniewice 

Ocena udatności upraw leśnych i przekwalifikowanie gruntu 
 

Powiat Rawski 

Rozbudowa systemu monitoringu środowiska dla potrzeb 
ochrony przeciwpowodziowej na obszarze powiatu  

Powiat Rawski 

Wykonanie zabudowy regulacyjnej potoków/rzek na terenie 
Gminy Powiatu Rawskiego 

powiadamiania o zagrożeniach Gminy Powiatu Rawskiego 

Zwiększanie retencyjności zlewni rzek i potoków na terenie 
Gminy Powiatu Rawskiego 

Budowa lokalnego systemu monitoringu (przeciwpowodziowego) 
Gminy Powiatu Rawskiego 



Prognoza oddziaływania na środowisko

 

Cel 
Cele długoterminowe do roku 

2020 
Cel Cele krótkoterminowe do roku 2016

OG.1 
Racjonalne wykorzystanie 

zasobów glebowych 

OG.1.1. 
Zagospodarowanie terenu w sposób 

OG.1.2 
Przywrócenie wartości biologicznych 

Prognoza oddziaływania na środowisko  aktualizacji Programu ochrony środowiska dla powiatu rawskiego na lata 2013
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OPS.1.1.6 Budowa obiektów małej retencji w dorzeczu rzeki Rawki

Cele krótkoterminowe do roku 2016 Zadanie Zadanie 

OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI 

Zagospodarowanie terenu w sposób 
racjonalny 

OG.1.1.1 Prowadzenie okresowych badań jakości gleby i ziemi

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 

OG.1.1.4 Wykorzystanie nieużytków na uprawy energetyczne

OG.1.1.5 
Właściwa polityka zalesiania gruntów nieprzydatnych rolniczo 

(udzielanie dopłat, przekazywanie sadzonek)

Przywrócenie wartości biologicznych 
gleb 

OG1.2.1 Realizacja działań w kierunku scalania i wymiany gruntów rolnych

OG1.2.2 
Koordynacja badań gleb na poziom pH i pozyskiwanie 

dofinansowania na wapnowanie gleb kwaśnych

OG1.2.3 
Promocja rolnictwa ekologicznego i agroturystyki poprzez 
działania edukacyjno – szkoleniowe, a także promocyjne regionu 
jak i samych Gmin 

OG1.2.4 
Organizacja programów doradczych dla rolników i 
zainteresowanych produkcją rolniczą 

na lata 2013-2020 

 
 

Budowa obiektów małej retencji w dorzeczu rzeki Rawki 
Wojewódzki Zarząd 
Melioracji i Urządzeń 

Wodnych w Łodzi 

Jednostka odpowiedzialna 

Prowadzenie okresowych badań jakości gleby i ziemi Powiat Rawski 

ywanych nawozów i środków ochrony 

Właściciele gospodarstw 
rolnych, Wojewódzki 

Inspektorat Ochrony Roślin i 
Nasiennictwa Delegatura w 

Skierniewicach 

Monitorowanie terenów rolniczych pod kątem szkodników i 
Wojewódzki Inspektorat 

Ochrony Roślin i 
Nasiennictwa Delegatura w 

Skierniewicach 

ytków na uprawy energetyczne Właściciele gruntów rolnych 

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

Nadleśnictwa, Agencja 
Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa w 
Rawie Mazowieckiej, 
właściciele terenów 

wymiany gruntów rolnych Właściciele gruntów rolnych 

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

Gminy Powiatu Rawskiego 

Promocja rolnictwa ekologicznego i agroturystyki poprzez 
szkoleniowe, a także promocyjne regionu Gminy Powiatu Rawskiego 

Organizacja programów doradczych dla rolników i 
Gminy Powiatu Rawskiego 
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Cel 
Cele długoterminowe do roku 

2020 
Cel Cele krótkoterminowe do roku 2016

OZK.1 

Ochrona zasobów złóż poprzez 
ich racjonalne wykorzystywanie 

w koordynacji z planami rozwoju 
regionu. 

OZK.1.1. 
Właściwa rekultywacja terenów 

wyeksploatowanych

OZK.1.2 
Racjonalne wykorzystanie kopalin w 

obszarze udokumentowania

OZK.1.3 
Efektywne 

eksploatowanych złó
zasobów złóż

  

Cel 
Cele długoterminowe do roku 

2020 
Cel Cele krótkoterminowe do roku 2016

WŚ.1 

Przywrócenie czystości wód 
powierzchniowych, ochrona 

zasobów wód podziemnych oraz 
zapewnienie mieszkańcom wody 

o wysokiej jakości 

WŚ.1.1 
Rozbudowa i modernizacja sieci 

kanalizacyjnej i deszczowej
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Cele krótkoterminowe do roku 2016 Zadanie Zadanie 

OCHRONA ZASOBÓW 

Właściwa rekultywacja terenów 
wyeksploatowanych 

OZK.1.1.1 
Bieżąca rekultywacja wyrobisk poeksploatacyjnych prowadzona 
przez koncesjonariuszy 

Racjonalne wykorzystanie kopalin w 
obszarze udokumentowania 

OZK.1.2.1 
Podejmowanie decyzji o możliwościach wydobywania kopalin ze 
złóż na terenie powiatu 

OZK.1.2.2 
Współpraca przy tworzeniu miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego na terenach z 
udokumentowanymi złożami zasobów kopalin 

OZK.1.2.3 Likwidowanie nielegalnej eksploatacji złóż 

Efektywne wykorzystywanie 
eksploatowanych złóż oraz ochrona 

zasobów złóż niezagospodarowanych 

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 

Cele krótkoterminowe do roku 2016 Zadanie Zadanie 

GOSPODARKA WODNO - ŚCIEKOWA 

Rozbudowa i modernizacja sieci 
kanalizacyjnej i deszczowej 

WŚ1.1.1 
Budowa oczyszczalni przydomowych (w szczególności 
na terenach zabudowy rozproszonej, gdzie nie planuje się budowy 
oczyszczalni w okresie perspektywicznym) 

WŚ1.1.2 
Modernizacja i budowa oczyszczalni ścieków komunalnych na 
terenie powiatu  

WŚ1.1.3 Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Powiatu

WŚ1.1.4 Budowa kanalizacji deszczowej w drogach na terenie Powiatu

OG1.2.5 Rekultywacja wysypiska odpadów stałych w Rokszycach Nowych

na lata 2013-2020 

 
 

Jednostka odpowiedzialna 

Bieżąca rekultywacja wyrobisk poeksploatacyjnych prowadzona 
Przedsiębiorstwa 

posiadające koncesję na 
eksploatacje kopalin  

ciach wydobywania kopalin ze Starosta Powiatu 
Rawskiego 

miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego na terenach z 

Podmioty gospodarcze, 
mieszkańcy 

Starosta Powiatu 
Rawskiego 

Współdziałanie organów administracji publicznej w celu 
zapewnienia maksymalnego wykorzystania eksploatowanych Gminy Powiatu Rawskiego 

Wprowadzenie zapisów w PZP gmin o niezagospodarowywaniu 
Gminy Powiatu Rawskiego 

Jednostka odpowiedzialna 

szczególności 
terenach zabudowy rozproszonej, gdzie nie planuje się budowy 

Mieszkańcy, Gminy Powiatu 
Rawskiego 

Modernizacja i budowa oczyszczalni ścieków komunalnych na Gminy Powiatu Rawskiego, 
administratorzy  

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Powiatu Gminy Powiatu Rawskiego 

Budowa kanalizacji deszczowej w drogach na terenie Powiatu Powiatowy i Wojewódzki 
Zarząd Dróg, Gminy 

wysypiska odpadów stałych w Rokszycach Nowych Gmina Biała Rawska  
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WŚ.1.2 
Ograniczenie strat wody związanych z 

przesyłem i poprawa zaopatrzenia 
ludności w wodę

WŚ.1.3 
Ochrona wód powierzchniowych i 

podziemnych

 

Cel 
Cele długoterminowe do roku 

2020 
Cel Cele krótkoterminowe do roku 2016

P1 
Poprawa jakości powietrza oraz 

obniżenie poziomu substancji 
szkodliwych w powietrzu 

P.1.1 

Poprawa, jakości powietrza poprzez 
ograniczenie emisji z procesów 

spalania paliw do celów grzewczych, 
ograniczenie niskiej emisji, 

zmniejszenie zapotrzebowania na 
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Ograniczenie strat wody związanych z 
przesyłem i poprawa zaopatrzenia 

ludności w wodę 

WŚ.1.2.1 Rozbudowa sieci wodociągowej 

WŚ.1.2.2 Modernizacja ujęć wody oraz stacji uzdatniania 

Ochrona wód powierzchniowych i 
podziemnych 

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) 

WŚ.1.3.2 
Rozpoznanie problemu starych studni gospodarskich 
i zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem 

WŚ.1.3.3 
Organizacja cyklu spotkań z rolnikami w zakresie 
tzw. dobrych praktyk rolniczych w celu zmniejszenia 
zanieczyszczeń obszarowych przez związki biogenne

WŚ.1.3.4 

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

Cele krótkoterminowe do roku 2016 Zadanie Zadanie 

OCHRONA POWIETRZA 

Poprawa, jakości powietrza poprzez  
ograniczenie emisji z procesów 

spalania paliw do celów grzewczych, 
ograniczenie niskiej emisji, 

zmniejszenie zapotrzebowania na 
energię 

P.1.1.1 
Termomodernizacja powiatowych budynków użyteczności 

publicznej  

P.1.1.2 
Realizacja  „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 

elektryczną i paliwa gazowe” 

P.1.1.3 
Tworzenie lokalnych sieci ciepłowniczych i podłączanie do nich 

budynków z indywidualnymi paleniskami domowymi

na lata 2013-2020 

 
 

Powiatu Rawskiego 

Gminy Powiatu Rawskiego, 
administratorzy sieci 

Gminy Powiatu Rawskiego 

Edukacja mieszkańców gmin w zakresie racjonalnego 
gospodarowania zasobami wodnymi na poziomie gospodarstwa 

zachowań motywujących 
Gminy Powiatu Rawskiego 

Rozpoznanie problemu starych studni gospodarskich – ewidencja 
Gminy Powiatu Rawskiego 

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  

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

Przedsiębiorstwa przy 
współudziale Gmin Powiatu 

Rawskiego 

Jednostka odpowiedzialna 

Termomodernizacja powiatowych budynków użyteczności 
Powiat Rawski 

Realizacja  „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 
 

Gmina Sadkowice, Regnów, 
Rawa Mazowiecka 

Tworzenie lokalnych sieci ciepłowniczych i podłączanie do nich 
paleniskami domowymi 

Gminy Powiatu Rawskiego 
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P.1.2 
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

 
  

Cel 
Cele długoterminowe do roku 

2020 
Cel Cele krótkoterminowe do roku 2016

OH.1 
Zapewnienie sprzyjającego 

komfortu akustycznego 
środowiska 

OH.1.1 
Ograniczenie hałasu 

komunikacyjnego i przemysłowego 
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Poprawa jakości powietrza poprzez 
poprawienie warunków ruchu 
drogowego na terenie powiatu 

P.1.2.1 Modernizacja układu drogowego w powiecie

P.1.2.2 Budowa i organizacja tras rowerowych

Poprawa jakości powietrza poprzez 
prowadzenie edukacji ekologicznej w 

zakresie ochrony powietrza 
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 

Poprawa jakości powietrza poprzez 
ograniczenie emisji zorganizowanej 

P.1.4.1 Sukcesywna kontrola uciążliwych źródeł zanieczyszcze

P.1.4.2 Wdrażanie systemów zarządzania środowiskowego

Cele krótkoterminowe do roku 2016 Zadanie Zadanie 

OCHRONA PRZED HAŁASEM 

Ograniczenie hałasu 
komunikacyjnego i przemysłowego  

OH.1.1.1 
Edukacja ekologiczna w zakresie ochrony zdrowia i życia 
mieszkańców przed hałasem 

OH.1.1.2 
Budowa ekranów akustycznych wzdłuż tras komunikacyjnych 
miejscach gdzie występują przekroczenia standardów 
akustycznych 

OH.1.1.3 Modernizacja dróg (powiatowych) 

OH.1.1.4 Tworzenie pasów zieleni ochronne wzdłuż dróg publicznych

OH.1.1.5 
Dostosowanie przedsiębiorstw do obowiązujących standardów 
emisji hałasu do środowiska 

na lata 2013-2020 

 
 

Modernizacja układu drogowego w powiecie 

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

Rawskiego 

Budowa i organizacja tras rowerowych 
Powiat Rawski, Gminy 

Powiatu Rawskiego 

ekologicznej w zakresie wpływu spalania 
ci oraz odpadów w paleniskach domowych na stan 

dzania energii oraz 
promocji korzystania z transportu zbiorowego oraz transportu 

Powiat Rawski, Gminy 
Powiatu Rawskiego 

ródeł zanieczyszczeń WIOŚ 

rodowiskowego 
Przedsiębiorstwa działające 

na terenie Powiatu 
Rawskiego 

Jednostka odpowiedzialna 

Edukacja ekologiczna w zakresie ochrony zdrowia i życia Organizacje ekologiczne , 
Szkoły Przedszkola  

komunikacyjnych - w 
miejscach gdzie występują przekroczenia standardów 

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

Zarząd Dróg 

Powiatowy Zarząd Dróg 

Tworzenie pasów zieleni ochronne wzdłuż dróg publicznych 

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

Zarząd Dróg 

Dostosowanie przedsiębiorstw do obowiązujących standardów 
Przedsiębiorstwa 

prowadzące działalność na 
terenie Powiatu Rawskiego 
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OH.1.2 

Tworzenie terenów wolnych od 
oddziaływań akustycznych 
związanych z przemysłem i 

komunikacja

 

Cel 
Cele długoterminowe do roku 

2020 
Cel Cele krótkoterminowe do roku 2016

PN.1 

Kontrola i ograniczenie emisji 
niejonizującego promieniowania 

elektromagnetycznego do 
środowiska 

PN.1.1 
Rozpoznanie stanu zagrożenia 

oddziaływania pól 
elektromagnetycznych

PN.1.2 
Tworzenie stref wolnych od 
zagrożenia promieniowaniem 
elektromagnetycznym

  
Lp. Nazwa zadania 

1 Tworzenie regionalnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi 

2 
Dostosowanie regulaminów utrzymania czystości i porządku na terenie gminy do 
zapisów Planu gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012 
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Tworzenie terenów wolnych od 
oddziaływań akustycznych 
związanych z przemysłem i 

komunikacja 

OH.1.2.1 
Opiniowanie sporządzania miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego uwzględniają
hałasu 

OH.1.2.2 
Wyznaczanie w miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego obszarów chronionych przed hałasem

OH.1.2.3 Budowa, rozbudowa i modernizacja układu komunikacyjnego 

Cele krótkoterminowe do roku 2016 Zadanie Zadanie 

OCHRONA PRZED PROMIENIOWANIEM 

Rozpoznanie stanu zagrożenia 
oddziaływania pól 

elektromagnetycznych 

PN.1.1.1 
Stworzenie systemu monitorującego aktualny poziom 
promieniowania elektromagnetycznego 

PN.1.1.2 
Rozwój systemu badań poziomów promieniowana 
elektromagnetycznego 

PN.1.1.3 
Gromadzenie danych dotyczących instalacji powodujących 
wytwarzanie pól elektromagnetycznych 

Tworzenie stref wolnych od 
zagrożenia promieniowaniem 
elektromagnetycznym 

PN.1.2.1 
Uwzględnienie w planach zagospodarowania przestrzennego 
zagadnienia dotyczące pól elektromagnetycznych

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

PN.1.2.3 
Ustanawianie w razie potrzeby obszarów ograniczonego 
użytkowania terenów 

 
Jednostka odpowiedzialna 

GOSPODARKA ODPADAMI 

Zadania pozainwestycyjne 

Tworzenie regionalnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi  Gminy Powiatu Rawskiego 

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

Gminy Powiatu Rawskiego 

na lata 2013-2020 

 
 

ących emisję Powiat Rawski 

Wyznaczanie w miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego obszarów chronionych przed hałasem 

Gminy Powiatu Rawskiego 

Budowa, rozbudowa i modernizacja układu komunikacyjnego  Gminy Powiatu Rawskiego 

Jednostka odpowiedzialna 

cego aktualny poziom 
Powiat Rawski, Gminy 

Powiatu Rawskiego, Urząd 
Marszałkowski 

Województwa Łódzkiego 

Rozwój systemu badań poziomów promieniowana 
Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Środowiska w 

Łodzi 

instalacji powodujących Urząd Marszałkowski 
Województwa Łódzkiego 

Uwzględnienie w planach zagospodarowania przestrzennego 
ce pól elektromagnetycznych 

Gminy Powiatu Rawskiego 

Preferowanie mało konfliktowych lokalizacji źródeł 
oraz w razie potrzeby 

ytkowania w zakresie 
przed promieniowaniem elektromagnetycznym 

Gminy Powiatu Rawskiego 

Ustanawianie w razie potrzeby obszarów ograniczonego 
Rada Powiatu Rawskiego o 

Planowany termin realizacji 

2013-2017 

6 miesięcy od uchwalenia planu 
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3 
Przejęcie obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości  

4 
Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami 
komunalnymi  

5 
Kwartalne sprawozdanie nt. postępowania z odpadami komunalnymi odebranymi 
od właścicieli nieruchomości  

6 
Kwartalne sprawozdania nt. postępowania z nieczystościami ciekłymi odebranymi 
z terenu gminy  

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  

8 
Usuwanie odpadów z miejsc na ten cel nieprzeznaczonych tzw. „dzikich wysypisk” 
odpadów  

9 Sukcesywne usuwanie wyrobów zawierających azbest  

10 
Zapewnienie budowy, utrzymania i eksploatacji własnych lub wspólnych z innymi 
gminami regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych 

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  

12 
Prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego 
gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych  

1 

Budowa: 

• instalacji do mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów 
komunalnych, 

• kwatery do składowania odpadów, 

• kwatery do składowania odpadów azbestowych 

2 Budowa składowiska odpadów niebezpiecznych dla wyrobów zawierających azbest 

 
Budowa instalacji do produkcji paliwa alternatywnego wraz z sortownią 
zmieszanych odpadów komunalnych  
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Przejęcie obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
Gminy Powiatu Rawskiego 

Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami 
Gminy Powiatu Rawskiego 

Kwartalne sprawozdanie nt. postępowania z odpadami komunalnymi odebranymi 
Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości

Kwartalne sprawozdania nt. postępowania z nieczystościami ciekłymi odebranymi Podmioty prowadzące działalność w zakresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 

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

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

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

Gminy Powiatu Rawskiego 

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

Gminy Powiatu Rawskiego 

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 

Gminy Powiatu Rawskiego 

Prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego 
gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie Gminy Powiatu Rawskiego 

Zadania inwestycyjne 

biologicznego przetwarzania odpadów 
ZGO Sp. z o.o. instalacja w Pukininie gm. Rawa Mazowiecka  

(koszt 30 mln zł) 

Budowa składowiska odpadów niebezpiecznych dla wyrobów zawierających azbest  

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

(koszt 3 mln. zł) 

Budowa instalacji do produkcji paliwa alternatywnego wraz z sortownią CPO Sp. z o.o. ul. Jana Sobieskiego 20/40  Rawa Mazowiecka –  
instalacja w Ossowicach gm. Cielądz  

na lata 2013-2020 

 
 

01.07.2013 

Corocznie do końca I kwartału 

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości 
Corocznie do końca miesiąca następującego 

po kwartale, którego dotyczy 

Podmioty prowadzące działalność w zakresie opróżniania zbiorników 
2012-2013 

prowadzące działalność w zakresie opróżniania zbiorników 
2012-2013 

2013-2020 

2013-2020 

2013-2020 

2013-2020 

2013-2020 

2013 

instalacja w Rokszycach Nowych 

2013-2015 

2013-2015 
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(koszt 6 mln) 

na lata 2013-2020 
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3. OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA ISTNIEJĄCEGO STANU ŚRODOWISKA ORAZ 
POTENCJALNYCH ZMIAN TEGO STANU W
PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU

 

Położenie fizycznogeograficzne, geomorfologia

Powiat rawski znajduje się we wsch
mazowieckim. 

 

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

 
Jego powierzchnia, wynosząca 646 km
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.
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Powiat rawski znajduje się we wschodniej części województwa łódzkiego i graniczy z województwem 
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Jego powierzchnia, wynosząca 646 km2, sprawia, że jest jednym z mniejszych powiatów.
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 

zawską i łódzką, przy trasie szybkiego ruchu Warszawa Wrocław, co daje mu 
dogodne połączenie z ważnymi ośrodkami kraju. 
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OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA ISTNIEJĄCEGO STANU ŚRODOWISKA ORAZ 
PRZYPADKU BRAKU REALIZACJI 

odniej części województwa łódzkiego i graniczy z województwem 

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 

zawską i łódzką, przy trasie szybkiego ruchu Warszawa Wrocław, co daje mu 

 

Powierzchnię zajmowaną przez poszczególne gminy przedstawia tabela i wykres poniżej. 
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Tabela 1 Powierzchnia gmin powiatu rawskiego

Gmina/ Powiat

miasto Rawa Mazowiecka

gmina Rawa Mazowiecka

gmina i miasto Biała Rawska

gmina Sadkowice

gmina Regnów

gmina Cielądz 

powiat rawski

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Gmin 

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

 

Pod względem fizyczno-geograficznym obszar powiatu, zgodnie z podziałem zaproponowanym
prof. J. Kondrackiego, leży w południowo
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 wyjątk
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 
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.

Warunki klimatyczne 

Opisany teren według podziału rolniczo
Klimat tej dzielnicy cechuje duży wpływ mas powietrza znad Atlantyku. Dzięki temu zimy są tu łagodne z 
krótkotrwałymi okresami mrozów i częstymi odwilżami. L
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.
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Powierzchnia gmin powiatu rawskiego 

Gmina/ Powiat Powierzchnia (km2) 

Mazowiecka 14 

gmina Rawa Mazowiecka 164 

gmina i miasto Biała Rawska 208 

gmina Sadkowice 121 

gmina Regnów 46 

 93 

powiat rawski 646 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Gmin  

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

geograficznym obszar powiatu, zgodnie z podziałem zaproponowanym
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 

ci 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 wyjątk
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 
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 
kujawski, stanowią najwyżej wzniesione części Wysoczyzny Rawskiej.

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 

2,8°C, a najcieplejszym lipiec z temperatur ą ok. +18°C. Wartości te nie odbiegają od tych, które są 
owane w sąsiednich regionach. 
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geograficznym obszar powiatu, zgodnie z podziałem zaproponowanym  przez 
zachodniej części Wysoczyzny Rawskiej, będącej częścią 

Wysoczyzna Rawska rozciąga się po wschodniej stronie szerokiej i głęboko wciętej doliny Rawki. W jej 
ci 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 

strefę graniczną podkreślają długie uskoki 
stwierdzone w okolicach Rawy Mazowieckiej i na południe od Żychlina. Obszary, które w swym podłożu 

kujawski, stanowią najwyżej wzniesione części Wysoczyzny Rawskiej. 

klimatycznego R. Gumińskiego należy do dzielnicy środkowej. 
Klimat tej dzielnicy cechuje duży wpływ mas powietrza znad Atlantyku. Dzięki temu zimy są tu łagodne z 

ata też nie są zbyt upalne. Średnia roczna 
temperatura powietrza wynosi ok. 7,7°C Najzimniejszym miesiącem jest styczeń ze średnią temperaturą 

2,8°C, a najcieplejszym lipiec z temperatur ą ok. +18°C. Wartości te nie odbiegają od tych, które są 
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Na tle Polski, rejon wyróżnia się jedną z najwyższych rocznych sum całkowitego promieniowania 
słonecznego. Dni z przymrozkami jest w ciągu roku 110
przełomie września i października, a
średnio 209 dni. 

W półroczu zimowym przeważają wiatry z kierunków południowo
letnim wiatry północno-zachodnie i zachodnie. Suma rocznych opadów wynosząca
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. 

Hygrografia 

WODY POWIERZCHNIOWE (rzeki, zbiorniki wodne)

W skład podstawowej sieci hydrograficznej powiatu wchodzą 4 cieki: rzek oraz kanałów podstawowych, o 
łącznej długości 133,3 km. Większa część długości tych cieków (113,0 km) jest uregulowana

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. Uch
powierzchnia zlewni wynosi 141,80 km2.

Rylka - prawostronny dopływ rzeki Rawki o długości
uchodzi do Rawki na 59,8 km. 

Białka - prawobrzeżny dopływ rzeki Rawki. Całko
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 Pilic
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 Domani

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. 

 

WODY PODZIEMNE 

Zgodnie z systematyką jednostek hydrogeologicznych powiat rawski znajduje si
Południowomazowieckiego. 

Podstawowy poziom systematyki hydrogeologicznej stanowi
tj. jednostki terytorialne wydzielone w oparci
presji antropogenicznych (m.in. poprzez monitoring wód) i opracowywane s
środowiskowe. Podział ten jest elementem wdra

Powiat rawski leży w zasięgu jednolitych cz
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 wo
piaskowcach, wapieniach i marglach górnej jury. Występują one w okolicy Rawy Mazowieckiej we wsiach 
Soszyce i Wilkowice. 

 

                                                 
1 Pismo WZMiUW w Łodzi z dnia 29 kwietnia 2013 r.

Prognoza oddziaływania na środowisko  aktualizacji Programu ochrony środowiska dla powiatu 
2013-2020 

 

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 

W półroczu zimowym przeważają wiatry z kierunków południowo-zachodnich i zachodnich, a w półroczu 
zachodnie i zachodnie. Suma rocznych opadów wynosząca 

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 

zbóż i dla użytków zielonych, ujemnie zaś wpływa na produkcję roślin 

WODY POWIERZCHNIOWE (rzeki, zbiorniki wodne) 

W skład podstawowej sieci hydrograficznej powiatu wchodzą 4 cieki: rzek oraz kanałów podstawowych, o 
33,3 km. Większa część długości tych cieków (113,0 km) jest uregulowana

osią układu hydrograficznego powiatu rawskiego jest rzeka Rawka, która ma 20,4 km przebiegu na 

prawostronny dopływ Rawki o długości 29,4 km. Uchodzi do Rawki na 64,5 km. Całkowita 
powierzchnia zlewni wynosi 141,80 km2. 

prawostronny dopływ rzeki Rawki o długości 27,6 km. Powierzchnia zlewni wynosi 198,11 km2. Rzeka 

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. 

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 Domani

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 

jednostek hydrogeologicznych powiat rawski znajduje się 

Podstawowy poziom systematyki hydrogeologicznej stanowią jednolite części wód podziemnych (JCWPd) 
tj. jednostki terytorialne wydzielone w oparciu o system zlewniowy, dla których prowadzone s
presji antropogenicznych (m.in. poprzez monitoring wód) i opracowywane s
rodowiskowe. Podział ten jest elementem wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW).

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 
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Na tle Polski, rejon wyróżnia się jedną z najwyższych rocznych sum całkowitego promieniowania 
118. Pierwsze przymrozki występują już na 

ostatnie pojawiają się jeszcze w maju. Okres wegetacyjny wynosi 

zachodnich i zachodnich, a w półroczu 
 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 

zbóż i dla użytków zielonych, ujemnie zaś wpływa na produkcję roślin 

W skład podstawowej sieci hydrograficznej powiatu wchodzą 4 cieki: rzek oraz kanałów podstawowych, o 
33,3 km. Większa część długości tych cieków (113,0 km) jest uregulowana1. 

osią układu hydrograficznego powiatu rawskiego jest rzeka Rawka, która ma 20,4 km przebiegu na 

odzi do Rawki na 64,5 km. Całkowita 

27,6 km. Powierzchnia zlewni wynosi 198,11 km2. Rzeka 

wita 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 

y. 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 

ę w obrębie  regionu 

ci wód podziemnych (JCWPd) 
u o system zlewniowy, dla których prowadzone są analizy 

presji antropogenicznych (m.in. poprzez monitoring wód) i opracowywane są programy wodno-
ania Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW). 

ci 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 

donośne powiatu występują w piaskach, 
piaskowcach, wapieniach i marglach górnej jury. Występują one w okolicy Rawy Mazowieckiej we wsiach 
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Rysunek 4 Lokalizacja Głównych Zbiorników Wód Podziemnych na terenie województwa łódzkiego
Źródło: Program ochrony środowiska dla województwa łódzkiego 2012

 

Warunki glebowe 

Powiat rawski cechują niezbyt korzystne warunkami do produkcji rolnej. Ogólna powierzchnia 
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 
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Powiat rawski cechują niezbyt korzystne warunkami do produkcji rolnej. Ogólna powierzchnia 
wynosi 64 617 ha, z czego użytki rolne zajmują powierzchnię 46 826 ha, co stanowi 72,47%, w tym grunty 

łąki – 2 022 ha (4,3 %), pastwiska 2 226 ha (4,8%). 
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Lokalizacja Głównych Zbiorników Wód Podziemnych na terenie województwa łódzkiego 

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 
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Rysunek 5 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 
gm. Rawa Mazowiecka – 74,94 %, Cie
69,95 % oraz m. Rawa Mazowiecka 

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 
Powiat rawski zajmował pod tym względem 4. pozycję w kraju, po powiatach: grójeckim 
sandomierskim – 29,5% oraz opolskim w woj. lubelskim 

Na terenie powiatu rawskiego gleby klasy I nie występują. Gleby bonitacji klasy II
użytków rolnych. Udział gleb klasy II 

• 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 przedziałac
powyżej 10 ha – 7,03 %. 

W poszczególnych gminach przeważają gospodarstwa o powierzchni w przedziale 1 
gospodarstw w tym przedziale jest na terenie miasta Rawa Mazowiecka (71,14%), oraz w gm
Mazowiecka (68,9%). Najwięcej gospodarstw powyżej 10 ha jest na terenie gminy Regnów (35,8%), Biała 
Rawska (26,9%). 
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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 
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%). 

terystyczny jest wysoki odsetek sadów w ogólnej powierzchni użytków rolnych 
Powiat rawski zajmował pod tym względem 4. pozycję w kraju, po powiatach: grójeckim 

29,5% oraz opolskim w woj. lubelskim – 25,7%.  

terenie powiatu rawskiego gleby klasy I nie występują. Gleby bonitacji klasy II
użytków rolnych. Udział gleb klasy II – IV w gminach przedstawia się następująco: 

72,24 %, 

36,87 %, 

27,38 %, 

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 

W poszczególnych gminach przeważają gospodarstwa o powierzchni w przedziale 1 
gospodarstw w tym przedziale jest na terenie miasta Rawa Mazowiecka (71,14%), oraz w gm
Mazowiecka (68,9%). Najwięcej gospodarstw powyżej 10 ha jest na terenie gminy Regnów (35,8%), Biała 

Grunty orne

Łąki

Pastwiska
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Najwięcej użytków rolnych w stosunku do powierzchni ogólnej znajduje się w gminach: Regnów – 81,37%, 
70,02%, miasto i gmina Biała Rawska – 

Wskaźniki te klasyfikują powiat rawski na poziomie wyższym niż średnia województwa łódzkiego (średnia 

terystyczny 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%, 

terenie powiatu rawskiego gleby klasy I nie występują. Gleby bonitacji klasy II-IV stanowią 55,89 % 

Według danych uzyskanych z Urzędów Gmin w powiecie rawskim na dzień 31.12.2012 r. było 6613 
5 ha stanowiły 49,2 %, 5 – 10 ha 43,77%; a 

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 

Grunty orne

Łąki

Pastwiska
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Tabela 2 Indywidualne gospodarstwa rolne według grup obszarowych

L.p. Wyszczególnienie 
gospodarstwa

ogółem

1 
gmina Rawa 
Mazowiecka 

1638 

2 
miasto Rawa 
Mazowiecka 

366 

3 Biała Rawska 1910 

4 Cielądz 923 

5 Regnów 445 

6 Sadkowice 1332 

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

 

Warunki przyrodniczo–krajobrazowe

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 3 Powierzchniowe formy ochrony przyrody na terenie powiatu rawskiego

Nazwa obszaru 
Pow. w gran. powiatu 

Rezerwat leśny 
„Babsk” 

Rezerwat leśny 
„Trębaczew” 

Rezerwat wodny 
„Rawka” 

OCHK  „Górnej 
Rawki” 

8 300 (powierzchnia 
całkowita)

OCHK 
„Bolimowsko 

– 
Radziejowickiego z 
doliną środkowej 

Rawki 
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Indywidualne gospodarstwa rolne według grup obszarowych 

gospodarstwa 
ogółem 

liczba gospodarstw w grupach obszarowych użytków rolnych

poniżej 1 1-5 5-10 10-15 15 i więcej

 106 870 449 128 85 

148 166 40 5 7 

 23 738 712 306 131 

54 413 294 118 44 

22 159 149 68 47 

 63 458 505 217 89 

danych z Urzędów Gmin oraz uzupełnione danymi z GUS, 2012 

krajobrazowe 

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 

Powierzchniowe formy ochrony przyrody na terenie powiatu rawskiego 

Pow. w gran. powiatu 
[ha] 

Gmina Cel ochrony

Rezerwaty przyrody 

10,97 Biała Rawska 

Ochrona lasu dębowo
udziałem lipy drobnolistnej. Wartość 
przyrodnicza tego rezerwatu polega na 
występowaniu lipy drobnolistnej 
naturalnego pochodzenia w wieku 80 
lat. 

164,91 Sadkowice 

Ochrona starodrzewu modrzewiowego w 
zespole świetlistej 

największe skupienie modrzewi na 
Mazowszu. Wiek modrzewia określa się na 
około 100-160 lat.

487 
Rawa Mazowiecka 
(miasto i gmina) 

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 

300 (powierzchnia 
całkowita) 

gmina Rawa Mazowiecka 

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

16 678  
gmina Rawa 

Mazowiecka, Biała 
Rawska 

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

rogramu ochrony środowiska dla powiatu rawskiego na lata 
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liczba gospodarstw w grupach obszarowych użytków rolnych Średnia wielkość 
gospodarstw (ha) 

  15 i więcej 

6,90 

2,95 

8,08 

7,14 

8,35 

7,52 

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 

Cel ochrony 

Ochrona lasu dębowo-sosnowego z 
udziałem lipy drobnolistnej. Wartość 
przyrodnicza tego rezerwatu polega na 
występowaniu lipy drobnolistnej 
naturalnego pochodzenia w wieku 80 - 170 

Ochrona starodrzewu modrzewiowego w 
zespole świetlistej dąbrowy. Jest to 

największe skupienie modrzewi na 
Mazowszu. Wiek modrzewia określa się na 

160 lat. 

Celem ochrony jest zachowanie w 
naturalnym stanie typowej rzeki nizinnej 

wielkości wraz z krajobrazem jej 
doliny oraz środowiska życia wielu rzadkich 
i chronionych roślin i zwierząt. 

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. 

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

- 
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Źródło: Rejestr obszarów chronionych województwa łódzkiego, Regionalny Dyrektor Ochrony 
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 6 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, mean
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.  
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Użytki ekologiczne 

0,21 Sadkowice 

0,32 Sadkowice 

0,66 Sadkowice 

5,37 Biała Rawska 

0,95 gmina Rawa Mazowiecka 

0,79 gmina Rawa Mazowiecka 

0,5 gmina Rawa Mazowiecka 

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

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

powierzchni 8,8 ha. 

Powierzchniowe obszary chronione na terenie powiatu rawskiego 

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 
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, 

ubogimi polami, rozsianymi starymi puszczańskimi wioskami stanowi 
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Środowiska w Łodzi, stan na dzień 17.05.2013 

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

 

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 

drującym korytem i licznymi 
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, 

ubogimi polami, rozsianymi starymi puszczańskimi wioskami stanowi 
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Obszar chroniony jest ze względu na bogatą różnorodność siedlisk i związanych z nimi gatunków roślin i 
zwierząt. W dolinie występują gleby bagienne, mułowo
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 ł
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 rów
grzebieniasta. W lasach ostoi spotkać można także rysia.

Do głównych zagrożeń zalicza się zanieczyszczenie wód,
turystyka i rekreacja, wędkarstwo polowanie zmi
planowany północny przebieg autostrady A
Joachimów – Mogiły), wypalanie. 

Liczba pomników przyrody w powiecie jest wysoka, w porównaniu z innymi p
województwa łódzkiego. Poniżej załączono wykaz pomników przyrody i użytków ekologicznych 
zlokalizowanych na terenie gmin powiatu rawskiego.

 

Tabela 4 Liczbowe zestawienie pomników przyrody na terenie powiatu raws

Lp. Gmina 

1 Cielądz 

2 Biała Rawska 

3 gmina Rawa Mazowiecka 

4 Miasto Rawa Mazowiecka 

5 Regnów 

6 Sadkowice 

Razem 

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

 

Korytarze ekologiczne mają za zadanie umo
ekologiczne o randze krajowej, zwi

• Dolina Pilicy i Dolina Rawki maj
północy łączący się z korytarzem Pradoliny Warszawsko

• Dolina Widawki – korytarz stanowi

Natomiast korytarz ekologiczny dotycz
korytarz ekologiczny Północno-Centralny, który rozpoczyna się w Puszczy Białowi
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 Napiwodzko
Ramuckich, a następnie skręca do Górznieńsko
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 po
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 poniżs
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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 

e 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 ł
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 

 

Liczba pomników przyrody w powiecie jest wysoka, w porównaniu z innymi p
Poniżej załączono wykaz pomników przyrody i użytków ekologicznych 

zlokalizowanych na terenie gmin powiatu rawskiego. 

Liczbowe zestawienie pomników przyrody na terenie powiatu rawskiego 

Pomniki przyrody ożywionej Pomniki przyrody nieożywionej

Pojedyncze drzewa Grupy drzew 

- 2 

15 5 

9 3 

6 - 

6 - 

47 1 

82 11 

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

za zadanie umożliwienie migracji roślin i zwierząt. Wyznaczone 
ekologiczne o randze krajowej, związane z dolinami rzek to na terenie powiatu to: 

Dolina Pilicy i Dolina Rawki mający kontynuację od południa w województwie 
z korytarzem Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej, 

korytarz stanowiący powiązanie doliny Warty z doliną Pilicy.

Natomiast korytarz ekologiczny dotyczący migracji dużych zwierząt (wg W. Jędrzejewskiego25) to główny 
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 Napiwodzko

ręca 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 po
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. 
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25 

Obszar chroniony jest ze względu na bogatą różnorodność siedlisk i związanych z nimi gatunków roślin i 
ienne, 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 

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 

nież bóbr i wydra oraz płazy: kumak nizinny, traszka 

wydobywanie piasku i żwiru zarastanie łąk, 
ana sposobu użytkowania terenu, zabudowa, zaśmiecenie, 
budowa drugiego zbiornika wodnego na Rawce (obszar 

Liczba pomników przyrody w powiecie jest wysoka, w porównaniu z innymi powiatami w obrębie 
Poniżej załączono wykaz pomników przyrody i użytków ekologicznych 

Pomniki przyrody nieożywionej 

Głazy narzutowe 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

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

t. Wyznaczone korytarze 

od południa w województwie świętokrzyskim, od 

Pilicy. 

drzejewskiego25) to główny 
eskiej, 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 Napiwodzko-

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 
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Rysunek 7 Przebieg korytarza ekologicznego przez teren powiatu 
Źródło: Program ochrony środowiska województwa łódzkiego 2012
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4. ISTNIEJĄCY STAN ŚRODOWISKA ODNOTOWANY W 

4.1. Powietrze atmosferyczne

Na mocy ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 r. 
poz. 150 z późn. zm), Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska co roku w terminie do dnia 30 
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 tole
• 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 zaplano
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 31 kwietnia 2001 r. 
tekst Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 z późn. zm
oraz poziomy dopuszczalne powiększone o margines 
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: 
NO2, NOx, SO2, CO, PM10, PM2.5, Pb, As, Cd,Ni, B(a)P, O3
ocenie ze względu na ochronę roślin należały: dwutlenek siarki, tlenki azotu oraz ozon. 
powietrza wg kryteriów dla ochrony zdrowia dla wszystk
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 oce
tabelach poniżej. 

 

Tabela 5 Klasy stref i wymagane działania w zależności od poziomów stężeń zanieczyszczenia, uzyskanych w 
rocznej ocenie, jakości powietrza, dla przypadków,

Poziomy stężeń 

nieprzekraczające wartości dopuszczalnej*

powyżej wartości dopuszczalnej*, lecz 
nieprzekraczający wartości dopuszczalnej 

powiększonej o margines tolerancji

powyżej wartości dopuszczalnej powiększonej o 
margines tolerancji* 
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ISTNIEJĄCY STAN ŚRODOWISKA ODNOTOWANY W POSZCZEGÓLNYCH SEKTORACH 

Powietrze atmosferyczne 

z dnia 21 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (jednolity tekst Dz. U. z 2008 r., Nr 25, 
, Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska co roku w terminie do dnia 30 

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 

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 

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 

łódzkiego zostały wydzielone 2 strefy wymienione poniżej: 

Aglomeracja łódzka (PL1001), 

Powiat rawski należy do strefy łódzkiej. Ocenę jakości powietrza i obserwacji zmian dokonano w ramach 
państwowego monitoringu środowiska.  

ikację stref zgodnie z art. 89 ustawy z dnia 31 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, 
poziomy docelowe oraz poziomy celów długoterminowych ze względu ochronę zdrowia ludzi oraz ochronę 

Listę zanieczyszczeń pod kątem spełniania kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia objęła: 
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. 
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 

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

Klasa strefy Wymagane działania

nieprzekraczające wartości dopuszczalnej* A Brak 

powyżej wartości dopuszczalnej*, lecz 
nieprzekraczający wartości dopuszczalnej 

powiększonej o margines tolerancji 
B 

• określenie obszarów przekroczeń wartości 
dopuszczalnych. 

powyżej wartości dopuszczalnej powiększonej o 
C 

• określenie obszarów przekroczeń wartości 
dopuszczalnych oraz wartości dopuszczalnych 
powiększonych o margines tolerancji;
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POSZCZEGÓLNYCH SEKTORACH  

Prawo ochrony środowiska (jednolity tekst Dz. U. z 2008 r., Nr 25, 
, 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: 

mieści się pomiędzy poziomem dopuszczalnym a poziomem dopuszczalnym powiększonym o 

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 

długoterminowego, określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. 

wania 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 

 

Powiat rawski należy do strefy łódzkiej. Ocenę jakości powietrza i obserwacji zmian dokonano w ramach 

Prawo ochrony środowiska (jednolity 
) stanowiły dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu 

tolerancji z dozwolonymi przypadkami przekroczeń, 
poziomy docelowe oraz poziomy celów długoterminowych ze względu ochronę zdrowia ludzi oraz ochronę 

Listę zanieczyszczeń pod kątem spełniania kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia objęła: C6H6, 
. Do zanieczyszczeń, które uwzględniono w 

ocenie ze względu na ochronę roślin należały: dwutlenek siarki, tlenki azotu oraz ozon. Ocenę jakości 
ich substancji przeprowadza się w obu w/w 

strefach oceny. Natomiast ocenę jakości powietrza wg kryteriów dla ochrony roślin przeprowadza się 

nie, strefy zaliczono do jednej z klas przedstawionych w 

Klasy stref i wymagane działania w zależności od poziomów stężeń zanieczyszczenia, uzyskanych w 
gdy określony jest margines tolerancji 

Wymagane działania 

 

określenie obszarów przekroczeń wartości 

określenie obszarów przekroczeń wartości 
dopuszczalnych oraz wartości dopuszczalnych 
powiększonych o margines tolerancji; 
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Źródło: Ocena jakości powietrza na terenie województwa łódzkiego w 2011 roku, WIOŚ w Łodzi, 2012

* z uwzględnieniem dozwolonych częstości przekroczeń określonych w 
dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 47 z 2008 roku, poz. 281)

 

Tabela 6 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 

nieprzekraczające wartości dopuszczalnej*

powyżej wartości dopuszczalnej

Źródło: Roczna ocena  jakości powietrza w województwie łódzkim 2012, WIOŚ Łódź

* z uwzględnieniem dozwolonych częstości przekr
poziomów (poziom stężeń „nieprzekraczający 
przypadki przekroczeń poziomu dopuszczalnego nie wy

 

Rysunek 8 Rozmieszczenie emitorów punktowych w województwie łódzkim w 2012 roku
Źródło: Roczna ocena  jakości powietrza w województwie łódzkim 

 

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 łó
ocenie jakości powietrza w województwie łódzkim 2012”:
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• opracowanie programu ochrony powietrza POP.

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) 

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

Klasa strefy Wymagane działania

nieprzekraczające wartości dopuszczalnej* A Brak

powyżej wartości dopuszczalnej C 

• określenie obszarów 
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, 

zalnego nie wystąpiły lub ich liczba nie przekroczyła dozwolonej w ciągu roku)

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 

jęte standardy). Podstawę zaliczenia strefy do określonej klasy, jak już wspominano, 
stanowią wyniki oceny uzyskane na obszarach o najwyższych poziomach stężenia danej substancji w 

Poniżej przedstawiono wyniki klasyfikacji stref dla województwa łódzkiego uzyskane w „Ocenie rocznej 
ocenie jakości powietrza w województwie łódzkim 2012”: 
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opracowanie programu ochrony powietrza POP. 

z dnia 3 marca 2008 w sprawie 

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 

Wymagane działania 

Brak 

określenie obszarów przekroczeń wartości 
 

działania na rzecz poprawy, jakości 

opracowanie programu ochrony powietrza 

oczeń określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych 
wartości dopuszczalnej" oznacza, że jeśli pewna liczba przekroczeń tej wartości jest dozwolona, 

stąpiły lub ich liczba nie przekroczyła dozwolonej w ciągu roku) 

 
 

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 

jęte standardy). Podstawę zaliczenia strefy do określonej klasy, jak już wspominano, 
stanowią wyniki oceny uzyskane na obszarach o najwyższych poziomach stężenia danej substancji w 

dzkiego uzyskane w „Ocenie rocznej 
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• Klasyfikacja stref województwa łódzkiego za rok 2012 dla dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, 
benzenu, tlenku węgla, ołowiu, arsenu, kadmu, niklu ze względu na ochronę 
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)p
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 
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
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 siec
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. 

Zmierzone w 2012 r. przekroczenia poziomu docelowego były znaczne, (7 
poziomu Ddc). Jednakże w porównaniu z rokiem poprzednim poziom stężenia bez
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 paleniska

 

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
zmniejszanie i utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniżej poziomó
poziomów celów długoterminowych lub co najmniej na tych poziomach”.

W celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń emitowanych do powietrza w wyniku prowadzenia komunalnej 
gospodarki cieplnej wyróżnić można dwa kierunki działań:

• wzrost energooszczędności 
budynków mieszkalnych, publicznych i

• modernizacja lub przebudowa systemów ogrzewania
indywidualnych palenisk domowych (w
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 
uzdrowiskowym, gdzie zanieczyszczenia poc
wypoczynkowych, 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. 

Znaczną poprawę jakości powietrza można uzyskać w wyniku prowadzenia edukacji ekologicznej 
mieszkańców, na temat szkodliwości spalania odpadów w paleniskach domowych lub na powierzchni 
terenu.  

Prognoza oddziaływania na środowisko  aktualizacji Programu ochrony środowiska dla powiatu 
2013-2020 

 

Klasyfikacja stref województwa łódzkiego za rok 2012 dla dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, 
benzenu, tlenku węgla, ołowiu, arsenu, kadmu, niklu ze względu na ochronę 

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)p
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 

Podobnie jak w latach ubiegłych, matematyczne modelowanie jakości powietrza
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 

iach modelowych napływem zapylonych mas powietrza z dużą zawartością 

Zmierzone w 2012 r. przekroczenia poziomu docelowego były znaczne, (7 – 18-
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. 

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 

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 poziomó
poziomów celów długoterminowych lub co najmniej na tych poziomach”. 

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 
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 

w ciepłowniczych).  

Tam, gdzie będzie to możliwe, podjęte zostaną działania zmierzające do jak najszybszej gazyfikacji 
najwyższym poziomie niskiej emisji. Szczególną uwagę należy poświęcić miejscowościom 

uzdrowiskowym, gdzie zanieczyszczenia pochodzące z lokalnych kotłowni, m.in. ośrodków sanatoryjnych i 
wypoczynkowych, stanowią duże zagrożenie dla walorów tych miejscowości. 

Jednym ze sposobów ograniczania niskiej emisji jest także wzrost wykorzystania alternatywnych źródeł 
astępowanie paliw tradycyjnych paliwami gazowymi i olejowymi. 

Znaczną poprawę jakości powietrza można uzyskać w wyniku prowadzenia edukacji ekologicznej 
mieszkańców, na temat szkodliwości spalania odpadów w paleniskach domowych lub na powierzchni 

rogramu ochrony środowiska dla powiatu rawskiego na lata 

29 

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 

Klasyfikacja stref województwa łódzkiego za rok 2012 dla pyłu  zawieszonego PM10 ze względu na 

Klasyfikacja stref województwa łódzkiego za rok 2012 dla benzo(alfa)piranu ze względu na 

Klasyfikacja stref województwa łódzkiego za rok 2012 dla dwutlenku siarki, tlenków azotu, ze 

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 

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 

i 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 

iach modelowych napływem zapylonych mas powietrza z dużą zawartością 

-krotne przekroczenie 
nzo(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 

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 

poniżej dopuszczalnych dla nich poziomów lub co najmniej na tych poziomach, zmniejszanie 
najmniej do dopuszczalnych, gdy nie są one dotrzymane oraz 

zmniejszanie i utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniżej poziomów docelowych albo 

W celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń emitowanych do powietrza w wyniku prowadzenia komunalnej 

poprzez stosowanie zabiegów termoizolacyjnych - modernizacje 

szczególnie małych kotłowni oraz 
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 

Tam, gdzie będzie to możliwe, podjęte zostaną działania zmierzające do jak najszybszej gazyfikacji 
najwyższym poziomie niskiej emisji. Szczególną uwagę należy poświęcić miejscowościom 

hodzące z lokalnych kotłowni, m.in. ośrodków sanatoryjnych i 

Jednym ze sposobów ograniczania niskiej emisji jest także wzrost wykorzystania alternatywnych źródeł 
astępowanie paliw tradycyjnych paliwami gazowymi i olejowymi.  

Znaczną poprawę jakości powietrza można uzyskać w wyniku prowadzenia edukacji ekologicznej 
mieszkańców, na temat szkodliwości spalania odpadów w paleniskach domowych lub na powierzchni 



Prognoza oddziaływania na środowisko

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 mon
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 zmi
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 mater
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
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
nasileniu ruchu oraz na rozwoju transportu zbiorowego.

 

4.2 Wody powierzchniowe i podziemne

Wody powierzchniowe 

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 
dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz 
środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych.

Oprócz klasyfikacji stanu jednolityc
powierzchniowych takich jak rzeka, część rzeki, zbiornik zaporowy itp., klasyfikacji jakości wód dokonuje się 
też w poszczególnych punktach pomiarowo 
klasyfikacja ich stanu/potencjału ekologicznego oraz stanu chemicznego.

Teren powiatu rawskiego należy do Zlewni Bzury.
jednolite części wód powierzchniowych 

Na terenie powiatu rawskiego wydzielono następujące 

• Krzemionka (ppk Krzemionka 
• Rylka (ppk Rylka - Rawa Mazowiecka) 
• Białka (ppk Białka - Julianów Raducki) 
• Rawka od Krzemionki do Białki (ppk Rawka
• Rawka od źródeł do Krzemionki bez Krzemionki (ppk Rawka 

 
 
 
 
 
 

 

Tabela 7 Zestawienie klasyfikacji stanu/potencjału ekologicznego, stanu fizykochemicznego, biologicznego 

Prognoza oddziaływania na środowisko  aktualizacji Programu ochrony środowiska dla powiatu 
2013-2020 

 

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 

oringu. 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 

Kierunki działań związane z ograniczeniem powietrza ze źródeł komunikacyjnych wiążą się w sposób 
bezpośredni z eliminacją lub zmniejszeniem uciążliwości transportu drogowego dla otoczenia i
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
nasileniu ruchu oraz na rozwoju transportu zbiorowego. 

Wody powierzchniowe i podziemne 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 w sprawie form i sposobu 
itoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych, badania wód 

powierzchniowych prowadzone są w ramach 4 rodzajów monitoringu: 

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 s
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, 
Rawa Mazowiecka) - jcw naturalna, 

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,

Zestawienie klasyfikacji stanu/potencjału ekologicznego, stanu fizykochemicznego, biologicznego 

rogramu ochrony środowiska dla powiatu rawskiego na lata 
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Najważniejsze zakłady przemysłowe, mające największy wpływ na emisje zanieczyszczeń do powietrza, 
prowadzą od wielu lat działania ukierunkowane na redukcję emisji zanieczyszczeń do powietrza. Duże 

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 

oringu. Najskuteczniejszym działaniem jest zawieszenie kary za wprowadzanie zanieczyszczeń do 
środowiska i przeznaczenie tych środków finansowych na inwestycje proekologiczne. 

erzające do ograniczania 
emisji zanieczyszczeń do powietrza z zakładów przemysłowych. W tym celu należy promować 
wprowadzanie „czystych technologii”, zmianę paliwa na bardziej przyjazne środowisku, modernizację 

iałochłonności produkcji i instalowanie urządzeń 

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 

, zwłaszcza w obszarze o największym 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 w sprawie form i sposobu 
itoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych, badania wód 

powierzchniowych określa rozporządzenie Ministra Środowiska z 
dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz 

h części wód (jcw), czyli oddzielnych i znaczących elementów wód 
powierzchniowych takich jak rzeka, część rzeki, zbiornik zaporowy itp., klasyfikacji jakości wód dokonuje się 

kontrolnych (ppk). Na ocenę stanu wód składa się 

W granicach województwa została podzielona na 20 

jednolite części wód powierzchniowych: 

jcw naturalna, 

Zestawienie klasyfikacji stanu/potencjału ekologicznego, stanu fizykochemicznego, biologicznego  
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Lp Nazwa jcw Kod jcw

1 Krzemionka PLRW200017272629

2 Rylka PLRW200017272649

3 Białka PLRW200017272669

4 
Rawka od 

Krzemionki do 
Białki 

PLRW200019272659

5 
Rawka od źródeł 

do Krzemionki 
bez Krzemionki 

PLRW2000172726199

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

 

Wody podziemne 

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 ład
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:

• Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i 
klasa czystości wód podziemnych w pierwszym 
klasa (wskaźniki decydujące o klasie IV

• Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne
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 ora
odpadów (Dz. U. Nr 220 poz. 1859). 

Na terenie powiatu rawskiego WIOŚ w Łodzi w latach 2011 
oraz krajowego jakości wód podziemnych. Dlatego też w poniższym rozdzial
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 podziemny
przyjęto graniczne wartości określonej w rozporządzeniu grupy wskaźników.

 

 

 

 

 

 

 
Tabela 8 Klasyfikacja wód podziemnych w punktach obserwacyjno
zwykłych wód podziemnych w 2010 r.
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Kod jcw 
Klasa 

elementów 
biologicznych 

Klasa elementów 
fizykochemicznych 

Klasa elementów 
fizykochemicznych 

- specyficzne 
zanieczyszczenia 

syntetyczne i 
niesyntetyczne

PLRW200017272629 I II I

PLRW200017272649 III II I

PLRW200017272669 II II I

PLRW200019272659 IV II I

PLRW2000172726199 IV II I

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

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, 

e, a także, w przypadku składowisk odpadów komunalnych, mikroorganizmy

chorobotwórcze. W 2011 r. laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi 
przeprowadziło badania wokół 2 składowisk: 

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 

wskaźniki decydujące o klasie IV  ogólny węgiel organiczny), 
Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Rokszycach Nowych 
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. 

Klasyfikacja wód podziemnych w punktach obserwacyjno-pomiarowych sieci krajowej monitoringu 
zwykłych wód podziemnych w 2010 r. 

rogramu ochrony środowiska dla powiatu rawskiego na lata 
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elementów 
fizykochemicznych 

specyficzne 
zanieczyszczenia 

syntetyczne i 
niesyntetyczne 

STAN / 
POTENCJAŁ 

EKOLOGICZNY 

I DOBRY 

I UMIARKOWANY 

I DOBRY 

I SŁABY 

I SŁABY 

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

Wody podziemne są w znacznie mniejszym stopniu narażone na zanieczyszczenie aniżeli wody 
powierzchniowe, ponieważ są chronione przed bezpośrednim wpływem zanieczyszczeń z powierzchni. 

unku 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, 

e, a także, w przypadku składowisk odpadów komunalnych, mikroorganizmy 

chorobotwórcze. W 2011 r. laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi 

ilość piezometrów 4 szt., 
I klasa, drugim i trzecim III klasa, czwartym IV 

i obojętne w Rokszycach Nowych – ilość 

Zakres analizowanych parametrów był zgodny z określonym w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 
z warunków prowadzenia monitoringu składowisk 

2012 nie prowadził monitoringu regionalnego 
e 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 

ch (Dz. U. Nr 143 poz. 896). Za podstawę oceny klas jakości wód 

krajowej monitoringu 
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Numer otworu Miejscowość 

967 Rawa Mazowiecka 

1955 Stara Wieś 

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 od
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, 
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 9 Klasyfikacja wód podziemnych w punktach obserwacyjno
zwykłych wód podziemnych w 2010 r.

Numer 
ppk 

Miejscowość 
Rodzaj 

wód 

94 
Zagórze 
(Kaleń) 

W 

95 Biała Rawska W 

96 Cielądz W 

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: 
PEW, temperatura, tlen rozp., NH4, Sb, As, NO3, NO2, 
Se, SO4, Na, Ag, Ca, HCO3, Fe. 

 

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 w
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 Gminy. Należy jednak pamiętać, że same inwestycje to nie wszyst
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 
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 

Prognoza oddziaływania na środowisko  aktualizacji Programu ochrony środowiska dla powiatu 
2013-2020 

 

JCWPd Stratygrafia Klasa jakości wody

 80 J3 III 

80 Q II 

Raport o stanie środowiska w województwie łódzkim, 2011 

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 

do III klasy czystości zakwalifikowano wody z otworu nr 967 Rawa Mazowiecka, 
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. 

Klasyfikacja wód podziemnych w punktach obserwacyjno-pomiarowych sieci regionalnej monitoringu 
zwykłych wód podziemnych w 2010 r. 

Stratygrafia 
Klasa 

czystości 
wskaźniki decydujące klasie

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

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

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: 
PEW, temperatura, tlen rozp., NH4, Sb, As, NO3, NO2, B, Cl, Cr, CN, F, PO4, Al, Cd, Mg, Mn, Cu, Ni, Pb, K, Hg, 

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 

czajeń, pozostałe ze względu na kosztochłonność i długi czas realizacji wymagają 
odpowiedniego przygotowania. Podstawowe kierunki, które trzeba realizować określone zostały w 
Strategii Rozwoju Gminy. Należy jednak pamiętać, że same inwestycje to nie wszyst
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 

tkich pozostałych instytucji zajmujących się ochroną środowiska. Realizacja Programu 
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Klasa jakości wody 

wskaźniki 
decydujące o słabej 

jakości wód 

podziemnych (IV, V 
klasa) 

 

 

dobra jakość (II klasa) występowała w otworze nr 1955 Stara Wieś, gdzie wartości wskaźników 
działywania antropogeniczne; wskaźniki jakości wody, z wyjątkiem 

żelaza i manganu, nie przekraczają wartości dopuszczalnych jakości wody przeznaczonej do 

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 

pomiarowych sieci regionalnej monitoringu 

wskaźniki decydujące klasie 

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 

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 

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, 

B, Cl, Cr, CN, F, PO4, Al, Cd, Mg, Mn, Cu, Ni, Pb, K, Hg, 

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 

ymagają, 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 

czajeń, pozostałe ze względu na kosztochłonność i długi czas realizacji wymagają 
odpowiedniego przygotowania. Podstawowe kierunki, które trzeba realizować określone zostały w 
Strategii Rozwoju Gminy. Należy jednak pamiętać, że same inwestycje to nie wszystko. Wiele zależy 

Kierunek bezinwestycyjny wymaga podjęcia wyłącznie działań administracyjnych w obrębie urzędów gmin. 
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 

tkich pozostałych instytucji zajmujących się ochroną środowiska. Realizacja Programu 



Prognoza oddziaływania na środowisko

w zakresie ochrony wód powinna się odbywać poprzez wykorzystanie oraz stosowanie przez pracowników 
gmin, upoważnionych przez Burmistrza kompetencji wynikających z ustawy z
wodne (tekst jednolity Dz.U. Nr 239, poz. 2019 z 2005r.).  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 wniosk
wykroczenia ujawnione przez ich pracowników z zakresu objętego prawem wodnym. Dodatkowo należy 
zaznaczyć, że zgodnie z Prawem ochrony środowiska „Wójt, Burmistrz, Prezydent może, w drodze decyzji, 
nakazać osobie fizycznej eksploatującej i
eksploatującej urządzenie wykonanie w określonym czasie czynności zmierzających do ograniczenia ich 
negatywnego oddziaływania na środowisko”. 

Ważnym elementem ochrony wód przed zanieczyszczeniami m
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
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

 

4.3 Ochrona powierzchni ziemi

Na terenie powiatu rawskiego prowadzony jest w ramach Pa
monitoring jakości gleb: na poziomie krajowym i regionalnym.

Monitoring gleb sieci krajowej opiera si
Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach w interwale pi
Regnów. Ostatnie badania w ramach monitoringu krajowego wykonano w 2005 
gleb w monitoringu krajowym wskazuj
S-SO4 i WWA jest mało zróżnicowana w poszczególnych latach bada
zanieczyszczenia gleb są niewielk
znacznym stopniu na przydatność 
ciężkich, siarki siarczanowej i WWA a tym samym stopnia zanieczyszczenia gleb tymi 
pierwiastkami/substancjami wynika ze stosunkowo niewielkiego ich dopływu powodowanego gospodarcz
działalnością człowieka. 

W latach 2005–2008 Okręgowa Stacja Chemiczno
łódzkiego około 142 973 ha użytków rolnych t
których pobrano i wykonano analizy 103 071 próbek gleb z u
gleb obejmował oznaczenie odczynu pH, ocen
składników pokarmowych: fosforu, potasu i magnezu.

Z przeprowadzonych badań wynika, 
kwaśnym i kwaśnym a ok. 20% lekko kwa
jest zaledwie 8%.  

Odczyn gleb uzależniony jest od rodzaju skały macierzystej, składu granulometrycznego gleby, a tak
stosowanych w jej obrębie zabiegów agrotechnicznych. 
zachodzące pomiędzy korzeniami ro
powstawanie kwasów organicznych w substancjach humusowych. Obni
ogranicza zawartość w glebie przyswajalnych przez ro
ułatwia gromadzenie metali cięż
wapnowaniu. Jest to podstawowy zabieg agrotechniczny podnosz
poprzez poprawę jej żyzności oraz ograniczenie skutków zanieczyszczenia metalami ci
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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. 
wodne (tekst jednolity Dz.U. Nr 239, poz. 2019 z 2005r.).  Organem orzekającym w ww. sprawach są 
właściwe terytorialnie Sądy Grodzkie w obowiązującym po wejściu k.p.w. stanie prawnym w sprawach 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 wniosk
wykroczenia ujawnione przez ich pracowników z zakresu objętego prawem wodnym. Dodatkowo należy 
zaznaczyć, że zgodnie z Prawem ochrony środowiska „Wójt, Burmistrz, Prezydent może, w drodze decyzji, 
nakazać osobie fizycznej eksploatującej instalację w ramach zwykłego korzystania ze środowiska lub 
eksploatującej urządzenie wykonanie w określonym czasie czynności zmierzających do ograniczenia ich 
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 

tucji 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.

Ochrona powierzchni ziemi 

Na terenie powiatu rawskiego prowadzony jest w ramach Państwowego Monitoringu 
ci gleb: na poziomie krajowym i regionalnym. 

sieci krajowej opiera się na badaniach prowadzonych na zlecenie GIO
enia 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 jako
gleb w monitoringu krajowym wskazują, że zawartość oznaczonych metali ciężkich Cd, Cu, Ni, Pb i Zn oraz 

nicowana w poszczególnych latach badań. Zaistniałe zmiany stanu 
niewielkie i mieszczą się praktycznie w obrębie jednej klasy. Nie wpływa to w 

ść rolniczą gleb. Brak większych zmian zawarto
kich, siarki siarczanowej i WWA a tym samym stopnia zanieczyszczenia gleb tymi 

stkami/substancjami wynika ze stosunkowo niewielkiego ich dopływu powodowanego gospodarcz

gowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Łodzi przebadała na terenie województwa 
ytków 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 bada
gleb obejmował oznaczenie odczynu pH, ocenę potrzeb wapnowania oraz zawarto

okarmowych: fosforu, potasu i magnezu. 

wynika, że 72% przebadanych gleb charakteryzuje si
nym a ok. 20% lekko kwaśnym odczynem. Gleb wykazujących odczyn oboj

niony jest od rodzaju skały macierzystej, składu granulometrycznego gleby, a tak
bie zabiegów agrotechnicznych. Źródłem zakwaszenia mogą 

dzy korzeniami roślin a glebą, zmineralizowanie substancji organicznej gleby lub te
powstawanie kwasów organicznych w substancjach humusowych. Obniżony poziom pH (zakwaszenie) 

w glebie przyswajalnych przez rośliny składników pokarmowych, a jednocze
żkich. W celu podniesienia poziomu odczynu pH gleby poddaje si

wapnowaniu. Jest to podstawowy zabieg agrotechniczny podnoszący zdolności produkcyjne gleby głównie 
ci oraz ograniczenie skutków zanieczyszczenia metalami ci

rogramu ochrony środowiska dla powiatu rawskiego na lata 
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w zakresie ochrony wód powinna się odbywać poprzez wykorzystanie oraz stosowanie przez pracowników 
dnia 18 lipca 2001r. – prawo 

wodne (tekst jednolity Dz.U. Nr 239, poz. 2019 z 2005r.).  Organem orzekającym w ww. sprawach są 
właściwe terytorialnie Sądy Grodzkie w obowiązującym po wejściu k.p.w. stanie prawnym w sprawach 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 Prawem ochrony środowiska „Wójt, Burmistrz, Prezydent może, w drodze decyzji, 

nstalację w ramach zwykłego korzystania ze środowiska lub 
eksploatującej urządzenie wykonanie w określonym czasie czynności zmierzających do ograniczenia ich 

oże 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 

tucji 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 

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 

postaci czystości wód powierzchniowych napływających do gminy. 

stwowego Monitoringu Środowiska 

na badaniach prowadzonych na zlecenie GIOŚ przez Instytut 
cioletnim. Obejmuje on punkt w gminie 

r. Cykliczne badania jakości 
kich Cd, Cu, Ni, Pb i Zn oraz 
. Zaistniałe zmiany stanu 

bie jednej klasy. Nie wpływa to w 
kszych zmian zawartości w glebach metali 

kich, siarki siarczanowej i WWA a tym samym stopnia zanieczyszczenia gleb tymi 
stkami/substancjami wynika ze stosunkowo niewielkiego ich dopływu powodowanego gospodarczą 

Rolnicza w Łodzi przebadała na terenie województwa 
j. 10% ogólnego areału w 17 300 gospodarstw rolnych, w 

ytków rolnych. Podstawowy zakres badań 
potrzeb wapnowania oraz zawartość podstawowych 

e 72% przebadanych gleb charakteryzuje się odczynem bardzo 
cych odczyn obojętny i zasadowy 

niony jest od rodzaju skały macierzystej, składu granulometrycznego gleby, a także 
ą być ponadto procesy 

substancji organicznej gleby lub też 
ony poziom pH (zakwaszenie) 

liny składników pokarmowych, a jednocześnie 
kich. W celu podniesienia poziomu odczynu pH gleby poddaje się 

ści produkcyjne gleby głównie 
ci oraz ograniczenie skutków zanieczyszczenia metalami ciężkimi. 
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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 eleme

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 z
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
dawki wapnowania i nawożenia do właściwości gleb,

• promować restrukturyzację rolnictwa z uwzględnieniem kierunku ekologizacji.

 

4.4 Hałas 

Hałas przemysłowy 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
przed hałasem emitowanym do środowiska przez ró
procesy technologiczne, jak instalacje i wyposa
Do hałasu przemysłowego zalicza si
(wentylatory, urządzenia klimatyzacyjne, itp.), a tak
gastronomicznych. 

Skala zagrożeń hałasem przemysłowym nie jest zbyt du
charakter lokalny. Dominującymi 
handlowe i usługowe. Każdego roku WIO
zakładach. W przypadku przekrocze
przekroczenia z przedziału 0-5 dB. 

Większość uciążliwości powodowanych emisją hałasu wynika z niewłaściwej lokalizacji przedsiębiorstw, z 
których działalnością nierozłącznie jest z
tym bardzo ważnym zaleceniem dla gmin powiatu rawskiego jest lokowanie działalności uciążliwych w 
miejscach zapisanych w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego o przeznaczeniu
działalność produkcyjną i przemysłową, a nie na terenach zabudowy mieszkaniowej.

 

Hałas drogowy 

Układ linii autobusowych komunikacji lokalnej i PPKS jak i komunikacja samochodowa indywidualna 
stanowią podstawowe systemy transportowe przewozów pasażersk
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 l
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 nat
nr 1, 2, 8. 12, 14 i A1. Następnie na bazie tych map został przygotowany w 2010 roku przez Urz
Marszałkowski w Łodzi dokument pt. „Program ochrony 
aglomeracjami położonych wzdłu
których eksploatacja spowodowała negatywne oddziaływanie akustyczne, tj. przekroczone zostały 
dopuszczalne poziomy hałasu, okre

Rosnąca liczba samochodów na drogach powiatu bez w
akustycznego wzdłuż istotnych szlaków komunikacyjnych. Na obszarach bezpo
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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: 

ształtować właściwy odczyny gleb. Chronić powierzchnię ziemi przed czynnikami erozyjnymi i 
 

większyć udział upraw alternatywnych, która podczas spalania wnosi z
zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do atmosfery, w związku, z czym ograniczania 
zanieczyszczenie środowiska.  

rzeprowadzać 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, 

romować restrukturyzację rolnictwa z uwzględnieniem kierunku ekologizacji.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi prowadzi coroczne kontrole w zakresie ochrony 
rodowiska przez różnego rodzaju maszyny i urządzenia, a tak

procesy technologiczne, jak instalacje i wyposażenie małych zakładów rzemieślniczych oraz usługowych. 
wego zalicza się także dźwięki emitowane przez urządzenia obiektów handlowych 

dzenia klimatyzacyjne, itp.), a także urządzenia nagłaśniające w lokalach rozrywkowych i 

hałasem przemysłowym nie jest zbyt duża, a zasięg jego oddziaływania ma zwykle 
cymi źródłami hałasu były przedsiębiorstwa wielobran

dego roku WIOŚ w Łodzi prowadzi badana kontrolne hałasu w kilkudziesi
padku przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu w porze dziennej przewa

 

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
działalność produkcyjną i przemysłową, a nie na terenach zabudowy mieszkaniowej. 

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 
szczególnym zagrożeniu (węzły drogowe, drogi tranzytowe przebiegające w pobliżu zabudowy 

Zgodnie z wyżej wymienionym programem badania hałasu komunikacyjnego prowadzone są w stałych 
tnim, 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 
fragmentów dróg krajowych gdzie natężenie ruch przekraczało 6 mln pojazdów na rok, tzn. 

pnie na bazie tych map został przygotowany w 2010 roku przez Urz
Marszałkowski w Łodzi dokument pt. „Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza 

onych 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-

ca liczba samochodów na drogach powiatu bez wątpienia powoduje pogorszenie klimatu 
istotnych szlaków komunikacyjnych. Na obszarach bezpośrednio s

rogramu ochrony środowiska dla powiatu rawskiego na lata 
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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, 

ształtować właściwy odczyny gleb. Chronić powierzchnię ziemi przed czynnikami erozyjnymi i 

większyć udział upraw alternatywnych, która podczas spalania wnosi znacznie mniej 
zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do atmosfery, w związku, z czym ograniczania 

rzeprowadzać okresowe badania gleb na zawartość metali ciężkich, odczyn pH oraz inne 
pozwoli rolnikom dostosować rodzaje upraw, 

romować restrukturyzację rolnictwa z uwzględnieniem kierunku ekologizacji. 

roczne kontrole w zakresie ochrony 
dzenia, a także niektóre 

lniczych oraz usługowych. 
dzenia obiektów handlowych 
ce w lokalach rozrywkowych i 

g jego oddziaływania ma zwykle 
biorstwa wielobranżowe, a także centra 

w Łodzi prowadzi badana kontrolne hałasu w kilkudziesięciu 
dopuszczalnego poziomu hałasu w porze dziennej przeważają 

Większość uciążliwości powodowanych emisją hałasu wynika z niewłaściwej lokalizacji przedsiębiorstw, z 
wiązana 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 

 

Układ linii autobusowych komunikacji lokalnej i PPKS jak i komunikacja samochodowa indywidualna 
ich na terenie powiatu. Część dróg 

Program Państwowego Monitoringu Środowiska w ramach sieci regionalnej (wojewódzkiej) przewiduje 
inii kolejowych – w miejscach o 

szczególnym zagrożeniu (węzły drogowe, drogi tranzytowe przebiegające w pobliżu zabudowy 

Zgodnie z wyżej wymienionym programem badania hałasu komunikacyjnego prowadzone są w stałych 
tnim, wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych województwa. Na terenie 

Badania prowadził Łódzki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, który opracował mapy 
nie ruch przekraczało 6 mln pojazdów na rok, tzn. 

pnie na bazie tych map został przygotowany w 2010 roku przez Urząd 
łasem dla terenów poza 

dróg krajowych i ekspresowych z terenu województwa łódzkiego, 
których eksploatacja spowodowała negatywne oddziaływanie akustyczne, tj. przekroczone zostały 

- 2014”. 

tpienia powoduje pogorszenie klimatu 
rednio sąsiadujących z 



Prognoza oddziaływania na środowisko

ciągami komunikacyjnymi obserwuje si
w ostatnich latach udział pojazdów ci

Naruszenia dopuszczalnych poziomów hałasu w 
tabela poniżej. 

 

Tabela 10 Naruszenia dopuszczalnych poziomów hałasu w 

droga krajowa Nr 8 na odcinku od autostrady A1 do granicy województwa

orientacyjny kilometraż 
Nazwa Gminy

od do 

380+850 382+000 Rawa Mazowiecka

382+000 382+550 Rawa 

385+000 387+750 Rawa Mazowiecka

397+750 388+150 Rawa Mazowiecka

388+750 391+800 Rawa Mazowiecka

392+850 393+350 Rawa Mazowiecka

394+550 396+000 
Biała Rawska 
obszar wiejski
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serwuje się zanikanie tzw. „ciszy nocnej” oraz zaobserwowano zwieszaj
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 powi

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 

Nazwa Gminy Priorytet 
Zakres naruszeń dopuszczalnych warto

poziomu hałasu wyrażonego wska

Rawa Mazowiecka Średni 

Pierwsza linia zabudowy znajduje sie w strefie poziomu 
dźwięku określonego wskaźnikiem 
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. 

Rawa Mazowiecka 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. 

Rawa Mazowiecka 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. 

Rawa Mazowiecka Bardzo wysoki 

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

Rawa Mazowiecka 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.

Rawa Mazowiecka 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.

Biała Rawska – 
obszar wiejski 

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. 
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zanikanie tzw. „ciszy nocnej” oraz zaobserwowano zwieszający się 
kich w ogólnym ruchu pojazdów, zwłaszcza w porze nocnej. 

rodowisku i ich zakres na terenie powiatu przedstawia 

dopuszczalnych wartości 

onego 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 

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 

ększej 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 

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 

od drogi znajdują sie w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekraczającym 

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. 

Pierwsza linia zabudowy znajduje sie w strefie poziomu 
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. 

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 

sie w zasięgach oddziaływania hałasu o 
poziomie przekraczającym wartości dopuszczalne. 

Pierwsza linia zabudowy znajduje sie w strefie poziomu 
dźwięku określonego wskaźnikiem LDWN o wartości 70 - 

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 
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Źródło:  Program ochrony środowiska przed 
terenu województwa łódzkiego, których eksploatacja spowodowała negatywne oddziaływanie akustyczne, tj. przekroczone zostały 
dopuszczalne poziomy hałasu, określone wska

 

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 
sąsiedztwie, których zlokalizowane są takie budynki podlegające och
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 by
opracowywaniu lub wprowadzaniu zmian do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

 

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 
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, dąże
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 pla
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 

• podejmować działania, polegające na pl
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

• podjąć zapobiegawcze działania inwestycyjne w zakresie infrastruktury drogowej na trasach 
komunikacyjnych. 

 

4.5 Promieniowanie elektromagnetyczne

Źródła pola elektromagnetycznego powstaj
Głównymi instalacjami emitującymi pola elektromagnetyczne s

• 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
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rodowiska 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 

lone 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 

ci 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 
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 

hałasu powinien być istotnym elementem planowania przestrzennego w 
opracowywaniu lub wprowadzaniu zmian do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

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 

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 

rystyczną 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 

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, 

ala 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 

Promieniowanie elektromagnetyczne 

ródła pola elektromagnetycznego powstają wraz z rozwojem przemysłu w tym telekomunikacji. 
cymi 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. 
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dróg krajowych i ekspresowych z 
terenu województwa łódzkiego, których eksploatacja spowodowała negatywne oddziaływanie akustyczne, tj. przekroczone zostały 

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 

ci 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 

ronie 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 

istotnym elementem planowania przestrzennego w 
opracowywaniu lub wprowadzaniu zmian do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

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 

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 

rystyczną regionu, istnieje możliwość wzmożenia transportu drogowego w najbliższych latach. Dlatego 
też polityka rozwoju przestrzennego w powiecie powinna przede wszystkim zostać ukierunkowana na 

nie 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 

nach 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, 

nie dopuszczać do realizacji inwestycji, które mogą być źródłem dużej emisji hałasu do środowiska 

anowanych remontach i modernizacjach dróg, które 

osłaniać tereny mieszkaniowe od uciążliwych źródeł hałasu poprzez tworzenie osłon naturalnych, 

podjąć zapobiegawcze działania inwestycyjne w zakresie infrastruktury drogowej na trasach 

wraz z rozwojem przemysłu w tym telekomunikacji. 

Źródłem promieniowanie elektromagnetycznego są również linie przesyłowe wysokiego, średniego i 
niskiego napięcia oraz stacje transformatorowe. Przebieg i rodzaj linii elektroenergetycznych przez teren 

krajowych źródeł energii elektrycznej.  
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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 radi

 

Tabela 11 Źródła promieniowanie elektromagnetycznego na terenie powiatu

Lokalizacja 

Rawa Mazowiecka 

(ul. Mszczonowska 36) 

Rawa Mazowiecka 

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

Rawa Mazowiecka 

(ul. Przemysłowa 4) 

Rawa Mazowiecka 

(ul. Krakowska 22) 

Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie, 02

Rawa Mazowiecka 

(ul. Mszczonowska 36) 

Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie, 02

Rawa Mazowiecka 

(ul. Przemysłowa 4) 

Polska Telefonia Komórkowa CENTERTEL Sp. z 

Rawa Mazowiecka 

(ul. Opoczyńska 8) 

Rawa Mazowiecka 

(ul. Przemysłowa 4, 

dz. 544) 

Rawa Mazowiecka PGE Dystrybucja S.A. z/s w Lublinie

Przewodowice 

(dz. 214) 

Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie, 02

Przewodowice 

(dz. 214) 

Polska Telefonia Komórkowa CENTERTEL Sp. z 

Rawa Mazowiecka PGE Dystrybucja S.A. z/s w Lublinie

Ossa (dz. 387) 

Rokszyce Nowe 

(dz. 133/1) 
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Przez obszar powiatu rawskiego przebiegają sieci elektroenergetyczne średniego, niskiego i wysokiego 
napięcia.  Największe znaczenie z punktu widzenia zdrowia i życia mieszkańców powiatu mają sieci 

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. 

Źródła promieniowanie elektromagnetycznego na terenie powiatu 

Użytkownik Instalacja

Miasto Rawa Mazowiecka 

P4 Sp. z o.o. 

ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa 
Stacja bazowa RAW3303_A

Polkomtel Sp. z o.o. 

ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa 
BT-31712 Rawa Mazowiecka Zachód

P4 Sp. z o.o. 

ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa 
Stacja bazowa RAW3302_B

Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. 

Al. Jerozolimskie, 02-222 Warszawa 
Nr 28119

Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. 

Al. Jerozolimskie, 02-222 Warszawa 
Nr 28108

Polska Telefonia Komórkowa CENTERTEL Sp. z 
o.o. 

Nr 312/667 (F1-0806-WWSK1) Rawa Mazowiecka 

P4 Sp. z o.o. 

ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa 
RAW3301 A

Polkomtel S.A. 

ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa 

Stacja bazowa PLUS GSM nr 

Mazowiecka (CEN)

PGE Dystrybucja S.A. z/s w Lublinie 

Linia dwutorowa 110 kV

Skoczykłody

gmina Rawa Mazowiecka 

Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. 

Al. Jerozolimskie, 02-222 Warszawa 

Nr 28138

Polska Telefonia Komórkowa CENTERTEL Sp. z 
o.o. 

Nr 311/666 (F1-0805

PGE Dystrybucja S.A. z/s w Lublinie 

Linia dwutorowa 110 kV

Skoczykłody

gmina Biała Rawska 

P4 Sp. z o.o. 

ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa 

Stacja bazowa WMB0010_B (WMB0010_A)

Polkomtel Sp. z o.o. 

ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa 

Stacja bazowa 

BT-31706
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Przez obszar powiatu rawskiego przebiegają sieci elektroenergetyczne średniego, niskiego i wysokiego 
napięcia.  Największe znaczenie z punktu widzenia zdrowia i życia mieszkańców powiatu mają sieci 

Na obszarze powiatu rawskiego źródłem elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego są 
następujące urządzenia: anteny nadawcze stacji bazowych telefonii komórkowej, wszelkie przekaźniki 

Instalacja 

Stacja bazowa RAW3303_A 

31712 Rawa Mazowiecka Zachód 

Stacja bazowa RAW3302_B 

Nr 28119 

Nr 28108 

WWSK1) Rawa Mazowiecka 
DCS 

RAW3301 A 

Stacja bazowa PLUS GSM nr BT30804 Rawa 

Mazowiecka (CEN) 

Linia dwutorowa 110 kV Rawa Mazowiecka-

Skoczykłody 

Nr 28138 

0805-WWSK1) Babsk 

110 kV Rawa Mazowiecka-

Skoczykłody 

Stacja bazowa WMB0010_B (WMB0010_A) 

Stacja bazowa  

31706 Biała Rawska 
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Biała Rawska 

(ul. Topolowa, dz. 178/2) ul. Lwowska 19, 00

Rokszyce (dz. 133/1) 
Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie, 02

Ossa 1 
Polska 

Al. Jerozolimskie, 02

Biała Rawska 

(ul. Topolowa 24) 

Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie, 02

Narty (dz. nr 7) 

Biała Rawska 

(ul. Topolowa, dz. 178/2) 

Polska Telefonia Komórkowa CENTERTEL Sp. z 

Cielądz 

(dz. 943/9) 

Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie, 

Łaszczyn 

(dz. 276) 

Polska Telefonia Komórkowa CENTERTEL Sp. z 

Lewin 

(RG 276) 

Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie, 02

Kaleń 

(dz. 91/8) 

Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie, 02

Kaleń 

(dz. 91/8) 

Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie, 02

Źródło: rejestr zgłoszonych instalacji, Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej
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Aero 2 Spółka z o.o. 

ul. Lwowska 19, 00-660 Warszawa 

SKI 11459 Biała Rawska Orange

Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. 

Al. Jerozolimskie, 02-222 Warszawa 

Nr 28522

Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. 

Al. Jerozolimskie, 02-222 Warszawa 

Nr 28543

Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. 

Al. Jerozolimskie, 02-222 Warszawa 

Nr 28507

Polkomtel Sp. z o.o. 

ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa 

Stacja bazowa 

BT-30887

Polska Telefonia Komórkowa CENTERTEL Sp. z 
o.o. 

Nr 4400/1456 (F3-1714

gmina Cielądz 

Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. 

Al. Jerozolimskie, 02-222 Warszawa 

Nr 28131

Polska Telefonia Komórkowa CENTERTEL Sp. z 
o.o. 

Nr 5646/1465 (F1

gmina Sadkowice 

Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. 

Al. Jerozolimskie, 02-222 Warszawa 

Nr 28513

Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. 

Al. Jerozolimskie, 02-222 Warszawa 

Nr 527/1443 (F1

Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. 

Al. Jerozolimskie, 02-222 Warszawa 

Nr 527/1443 (3761 MNT)

zgłoszonych instalacji, Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej 
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Biała Rawska Orange 

Nr 28522 

Nr 28543 

Nr 28507 

Stacja bazowa  

30887 Narty 

1714-WWSK1) Biała Rawska 

Nr 28131 

5646/1465 (F1-1723-WWSK1) Cielądz 

Nr 28513 

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

Nr 527/1443 (3761 MNT) Sadkowice 
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Rysunek 9 Lokalizacja źródeł promieniowania elektromagnetycznego na terenie powiatu rawskiego
Źródło: Wyniki pomiarów monitoringowych promieniowania 
Łódź 

 

Większość tych urządzeń zlokalizowanych jest na terenach prywatnych. 
urządzenia wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, gdzie zo
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 rozporządz
podstawowe kategorie terenów, na których prowadzi się monitoring PEM:

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

Pomiary w wybranych punktach są powtarzane po każdym
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,
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 0
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Lokalizacja źródeł promieniowania elektromagnetycznego na terenie powiatu rawskiego
Wyniki pomiarów monitoringowych promieniowania elektromagnetycznego na terenie woj. łódzkiego w latach 2008 

Większość tych urządzeń zlokalizowanych jest na terenach prywatnych. Lokalizacja każdego tego typu 
urządzenia wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, gdzie zo
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 

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., 

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 

j 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 
we 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 

temperaturze powietrza powyżej 0o C oraz wilgotności względnej nie większej niż 75%. 
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Lokalizacja źródeł promieniowania elektromagnetycznego na terenie powiatu rawskiego 

elektromagnetycznego na terenie woj. łódzkiego w latach 2008 – 2010, WIOŚ 

Lokalizacja każdego tego typu 
urządzenia wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, gdzie zostają wyznaczone 

Wojewódzki inspektor ochrony środowiska prowadzi okresowe badania poziomów pól 
elektromagnetycznych w środowisku. Liczba stanowisk pomiarowych, rodzaj terenów na jakich prowadzi 

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 

eniu tym wyznaczono 3 

 

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 

j pola elektromagnetycznego w przedziale częstotliwości co najmniej od 3MHz do 

W 2011 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska wykonał na terenie powiatu rawskiego  pomiary 
we 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 
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 

C oraz wilgotności względnej nie większej niż 75%.  
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Tabela 12 Wyniki pomiarów monitoringowych PEM w 2010 r. na terenie powiatu rawskiego

Nr punkt 
pomiarowego 

Punkt pomiarowy 

29 
Biała Rawska pl. 

Wolności, 

30 
Rawa Mazowiecka 

pl. Piłsudskiego, 

44 
gmina Sadkowice, 
wieś Turobowice 

45 
gmina Cielądz, wieś 

Komorów 

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. 
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Wyniki pomiarów monitoringowych PEM w 2010 r. na terenie powiatu rawskiego

 

Maksymalna 

składowa 

elektryczna 

[V/m] 

Średnia 

arytmetyczna 

składowa 

elektryczna 

[V/m] 

Minimalna 

składowa 

elektryczna 

[V/m] 

<0,30 <0,30 <0,30 

Rawa Mazowiecka 
<0,30 <0,30 <0,30 

gmina Sadkowice, 
 

<0,30 <0,30 <0,30 

gmina Cielądz, wieś 
<0,30 <0,30 <0,30 

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 
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Wyniki pomiarów monitoringowych PEM w 2010 r. na terenie powiatu rawskiego 

 

 

 

Maksymalna 

gęstość mocy 

pola [W/m2] 

<0,002 

<0,002 

<0,002 

<0,002 

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 
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5. ANALIZA WARIANTÓW 
Program Ochrony Środowiska dla 
realizacja zapewni poprawę stanu środowiska na terenie 
postęp w planowanych działaniach w celu uzyskania efektu końcowego jakim 
Niemniej, nie można wykluczyć w trakcie realizacji nieprzewidzianych sytuacji mogących spowolnić lub 
całkowicie zablokować realizację dokumentu. Dlatego też p
wariantów: wariantu podstawowego
nie podejmowania jakichkolwiek działań

Wariant podstawowy 

Realizacja zapisanych działań będzie oddziaływać na 

• poprawa stanu jakości wód podziemnych i powierzchniowych poprzez:

o eliminację zanieczyszczeń ze źródeł punktowych (np. nieszczelne szamba, zrzuty ścieków 
bezpośrednio do odbiorników),

o eliminację zanieczyszczeń ze źródeł obszarowych,

o ochronę głównych zbiorników wód podziemnych,

o racjonalną eksploatację zasobami wód podziemn

o optymalizację zużycia

o ochronę terenów źródliskowych i ujęć wodnych 

o eliminację zagrożenia przeciwpowodziowego w 
przeciwpowodziowych i urządzeń

o likwidację mogilników w których zdeponowane są przeterminowane pestycydy,

o poddanie modernizacji pod kątem wyposażenia w instalacje ujmujące wody odciekowe lub 
zamknięcie składowisk odpadów, które nie spełniają wymagań,

o eliminację deponowania osadów ściekowych na terenach nie przeznaczonych na ten cel,

• poprawa stanu powierza atmosferycznego w wyniku:

o ograniczania emisji 

o sukcesywnej likwidacji źródeł niskiej emisji na terenie 

o ograniczania wielkości emisji zanieczyszczeń ze źródeł komunikacyjnych,

o zwiększenia udziału ekologicznych nośników ciepła 
energetycznym, 

o termomodernizacji elewacji i dachów budynków oraz elementów st
hal produkcyjnych, 

o zamknięcia i rekultywacji składowisk
których deponowane były zmieszane odpady komunalne, nie spełniając
prawnych i technicznych,

o zmniejszenia strumienia odpadów ulegających biodegr
korzyść innych metod odzysku,

o deponowania na składowiskach odpadów tylko odpadów przetworzonych, z których 
wcześniej już wysegregowano 

o selektywnego zbierania

• poprawa w zakresie środowiska akustycznego poprzez:

o ograniczenie hałasu ze źródeł komunikacyjnych,

o ograniczenie hałasu ze źródeł przemysłowych,

o zapobieganie występowaniu
zabudowanych, 

• ograniczenie negatywnego oddziaływania prom

• poprawa bezpieczeństwa ekologicznego poprzez:
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Program Ochrony Środowiska dla powiatu rawskiego  wyznacza cele i kierunki działań, których właściwa 
realizacja zapewni poprawę stanu środowiska na terenie powiatu. Założeniem Programu...

planowanych działaniach w celu uzyskania efektu końcowego jakim jest dobry stan środowiska. 
nie można wykluczyć w trakcie realizacji nieprzewidzianych sytuacji mogących spowolnić lub 

całkowicie zablokować realizację dokumentu. Dlatego też poniżej przedstawiono analizę dwóch 
u podstawowego wynikającego z zapisów Programu… oraz wariant

nie podejmowania jakichkolwiek działań. 

działań będzie oddziaływać na stan środowiska w następującym zakresie:

poprawa stanu jakości wód podziemnych i powierzchniowych poprzez: 

eliminację zanieczyszczeń ze źródeł punktowych (np. nieszczelne szamba, zrzuty ścieków 
bezpośrednio do odbiorników), 

zanieczyszczeń ze źródeł obszarowych, 

ochronę głównych zbiorników wód podziemnych, 

racjonalną eksploatację zasobami wód podziemnych, 

zużycia wody do celów socjalno-bytowych i przemysłowych

ochronę terenów źródliskowych i ujęć wodnych przed zanieczyszczeniem

zagrożenia przeciwpowodziowego w wyniku budowy i modernizacji wałów 
przeciwpowodziowych i urządzeń hydrotechnicznych, 

likwidację mogilników w których zdeponowane są przeterminowane pestycydy,

poddanie modernizacji pod kątem wyposażenia w instalacje ujmujące wody odciekowe lub 
zamknięcie składowisk odpadów, które nie spełniają wymagań, 

wania osadów ściekowych na terenach nie przeznaczonych na ten cel,

poprawa stanu powierza atmosferycznego w wyniku: 

ograniczania emisji pyłowo-gazowej ze źródeł przemysłowych, 

sukcesywnej likwidacji źródeł niskiej emisji na terenie powiatu, 

wielkości emisji zanieczyszczeń ze źródeł komunikacyjnych,

udziału ekologicznych nośników ciepła i odnawialnych źródeł energii w

termomodernizacji elewacji i dachów budynków oraz elementów stolarki okiennej i
 

ięcia i rekultywacji składowisk odpadów innych niż niebezpieczne 
których deponowane były zmieszane odpady komunalne, nie spełniając
prawnych i technicznych, 

zmniejszenia strumienia odpadów ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska na 
korzyść innych metod odzysku, 

deponowania na składowiskach odpadów tylko odpadów przetworzonych, z których 
wcześniej już wysegregowano odpady nadające się do odzysku, 

go zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

w zakresie środowiska akustycznego poprzez: 

ograniczenie hałasu ze źródeł komunikacyjnych, 

ograniczenie hałasu ze źródeł przemysłowych, 

zapobieganie występowaniu ponadnormatywnych wartości hałasu na obszarach 

aniczenie negatywnego oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego,

poprawa bezpieczeństwa ekologicznego poprzez: 
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wyznacza cele i kierunki działań, których właściwa 
. Założeniem Programu... jest sukcesywny 

jest dobry stan środowiska. 
nie można wykluczyć w trakcie realizacji nieprzewidzianych sytuacji mogących spowolnić lub 

oniżej przedstawiono analizę dwóch 
wariantu 0 w przypadku 

stan środowiska w następującym zakresie: 

eliminację zanieczyszczeń ze źródeł punktowych (np. nieszczelne szamba, zrzuty ścieków 

bytowych i przemysłowych,  

zanieczyszczeniem, 

wyniku budowy i modernizacji wałów 

likwidację mogilników w których zdeponowane są przeterminowane pestycydy, 

poddanie modernizacji pod kątem wyposażenia w instalacje ujmujące wody odciekowe lub 

wania osadów ściekowych na terenach nie przeznaczonych na ten cel, 

wielkości emisji zanieczyszczeń ze źródeł komunikacyjnych, 

i odnawialnych źródeł energii w bilansie 

olarki okiennej i drzwi, 

odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych, na 
których deponowane były zmieszane odpady komunalne, nie spełniających wymagań 

adacji kierowanych na składowiska na 

deponowania na składowiskach odpadów tylko odpadów przetworzonych, z których 

o i elektronicznego,  

hałasu na obszarach 

ieniowania elektromagnetycznego, 
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o ograniczanie ryzyka wystąpienia zagrożeń środowiskowych spowodowanych 
funkcjonowaniem zakładów o dużym lub zwiększonym ryzyku wystąpienia

o zmniejszenie ryzyka wynikającego z transportu materiałów niebezpiecznych (np. poprzez 
wyznaczanie optymalnych tras przejazdu, parkingów, kontrola stanu technicznego 
pojazdów), 

o podniesienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego,

• zmniejszenie degradacji gleb w wyniku:

o rekultywacji terenów zdegradowanych

o prowadzenia właściwej polityki rolnej

• ograniczenie negatywnego oddziaływania na obszary podlegające ochronie na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody poprze

o nie lokalizowanie nowych instalacji 
chronionych lub w ich otulinie,

o zapewnienie naturalnego zaplecza turystycznego na obszarach chronionych,

o rozwój infrastruktury technicznej w pobliżu t

Wariant 0 

Natomiast nie podjęcie działań przedstawionych w 
środowiska, a tym samym warunków życia mieszkańców

• zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych 
komunalnych, niekontrolowanym wylewaniem gnojowicy na pola i tereny przyległe, nieszczelnym 
systemem szamb indywidualnych,

• zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego ze źródeł: komunalno
lokalne, indywidualne paleniska domowe), tr
samochodowym, która skutkuje całorocznym w
wpływa na podwyższony poziom pyłu zawieszonego PM10 i 
przemysłowych,   

• zwiększenia wartości ponadnormatywnych poziomu hałasu w wyniku transportu drog
kolejowego oraz narażenia mieszka

• zwiększenia oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego ze źródeł sztucznych na 
środowisko, 

• zwiększenia ryzyka wystąpienia poważnej aw
(głównie na drogach publicznych oraz szlakach kolejowych) materiałów i substancji 
niebezpiecznych (toksycznych, łatwopalnych, wybuchowy
zwiększenie zagrożenia powodziowego, 

• degradacji obszarów przyrodniczych oraz obszarów przyrodniczo cennych, co może spowodować 
zubożenie szaty roślinnej na terenie powiatu
zakłócenia przepływu energii i materii w ekosystemach

• degradacji gleb poprzez postępujące zakwaszenie gleb, zanieczyszczenie gleb wokół dużych 
zakładów przemysłowych i składowisk odpadów,

• niewłaściwego (z punktu widzenia ochrony złóż) zagospodarowywani
udokumentowanych oraz obszarów perspektywicznych i
nieodwracalne uszczuplenie

• niskiej świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu
ekologicznymi, 

• niskiego poziomu wykorzystania środków pomocowych Unii Europejskiej, a także funduszy 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej, na dofinansowanie projektów z zakresu 
środowiska. 

Nie podjęcie działań w poszczególnych sektorach środowiska
stanu jego środowiska, co wymierni
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ograniczanie ryzyka wystąpienia zagrożeń środowiskowych spowodowanych 
funkcjonowaniem zakładów o dużym lub zwiększonym ryzyku wystąpienia

ryzyka wynikającego z transportu materiałów niebezpiecznych (np. poprzez 
wyznaczanie optymalnych tras przejazdu, parkingów, kontrola stanu technicznego 

bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, 

degradacji gleb w wyniku: 

terenów zdegradowanych, 

prowadzenia właściwej polityki rolnej, 

ograniczenie negatywnego oddziaływania na obszary podlegające ochronie na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody poprzez: 

nie lokalizowanie nowych instalacji mogących oddziaływać na środowisko
lub w ich otulinie, 

zapewnienie naturalnego zaplecza turystycznego na obszarach chronionych,

rozwój infrastruktury technicznej w pobliżu terenów lub obszarów chronionych.

Natomiast nie podjęcie działań przedstawionych w Programie… skutkowałoby 
środowiska, a tym samym warunków życia mieszkańców w wyniku: 

zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych m.in. zrzutami nieoczyszczonych ścieków 
komunalnych, niekontrolowanym wylewaniem gnojowicy na pola i tereny przyległe, nieszczelnym 
systemem szamb indywidualnych, 

zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego ze źródeł: komunalno-bytowych (w tym kotłownie 
lne paleniska domowe), transportowych (emisja związana z

samochodowym, która skutkuje całorocznym wysokim poziomem tlenków azotu w
wpływa na podwyższony poziom pyłu zawieszonego PM10 i benzenu

nia wartości ponadnormatywnych poziomu hałasu w wyniku transportu drog
oraz narażenia mieszkańców na uciążliwości związane z ponadnormatywnym hałasem,

zwiększenia oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego ze źródeł sztucznych na 

zwiększenia ryzyka wystąpienia poważnej awarii np. w wyniku magazynowania
(głównie na drogach publicznych oraz szlakach kolejowych) materiałów i substancji 
niebezpiecznych (toksycznych, łatwopalnych, wybuchowych) oraz zagrożeń natura
zwiększenie zagrożenia powodziowego,  

degradacji obszarów przyrodniczych oraz obszarów przyrodniczo cennych, co może spowodować 
roślinnej na terenie powiatu, a tym samym zaburzenia równowagi ekologicznej i 

nergii i materii w ekosystemach 

degradacji gleb poprzez postępujące zakwaszenie gleb, zanieczyszczenie gleb wokół dużych 
zakładów przemysłowych i składowisk odpadów, 

niewłaściwego (z punktu widzenia ochrony złóż) zagospodarowywani
oraz obszarów perspektywicznych i prognostycznych, co w efekcie powoduje 

nieodwracalne uszczuplenie zasobów kopalin,  

ekologicznej mieszkańców powiatu, co może skutkować

wykorzystania środków pomocowych Unii Europejskiej, a także funduszy 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej, na dofinansowanie projektów z zakresu 

poszczególnych sektorach środowiska na terenie powiatu oznaczałoby 
, co wymiernie wpłynęłoby na warunki życia i na zdrowie mieszkańców.
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ograniczanie ryzyka wystąpienia zagrożeń środowiskowych spowodowanych 
funkcjonowaniem zakładów o dużym lub zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii, 

ryzyka wynikającego z transportu materiałów niebezpiecznych (np. poprzez 
wyznaczanie optymalnych tras przejazdu, parkingów, kontrola stanu technicznego 

ograniczenie negatywnego oddziaływania na obszary podlegające ochronie na podstawie 

mogących oddziaływać na środowisko na obszarach 

zapewnienie naturalnego zaplecza turystycznego na obszarach chronionych, 

chronionych. 

skutkowałoby pogorszeniem stanu 

nieoczyszczonych ścieków 
komunalnych, niekontrolowanym wylewaniem gnojowicy na pola i tereny przyległe, nieszczelnym 

bytowych (w tym kotłownie 
ansportowych (emisja związana z ruchem 

ysokim poziomem tlenków azotu w powietrzu oraz 
benzenu) oraz ze źródeł 

nia wartości ponadnormatywnych poziomu hałasu w wyniku transportu drogowego, 
ponadnormatywnym hałasem, 

zwiększenia oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego ze źródeł sztucznych na 

arii np. w wyniku magazynowania i transportu 
(głównie na drogach publicznych oraz szlakach kolejowych) materiałów i substancji 

ch) oraz zagrożeń naturalnych w tym 

degradacji obszarów przyrodniczych oraz obszarów przyrodniczo cennych, co może spowodować 
, a tym samym zaburzenia równowagi ekologicznej i 

degradacji gleb poprzez postępujące zakwaszenie gleb, zanieczyszczenie gleb wokół dużych 

niewłaściwego (z punktu widzenia ochrony złóż) zagospodarowywania obszarów złóż 
prognostycznych, co w efekcie powoduje 

skutkować zachowaniami nie 

wykorzystania środków pomocowych Unii Europejskiej, a także funduszy 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej, na dofinansowanie projektów z zakresu ochrony 

oznaczałoby pogorszenie 
na zdrowie mieszkańców.  
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6. ISTNIEJĄCE PROBLEMY OCHRONY ŚRODOWISKA ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA 
PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCE 
CHRONIONYCH 

W wyniku analizy stanu aktualnego, na terenie powiatu
następujących sektorach: 

• jakość wód i stosunki wodne,

• powietrze atmosferyczne,

• hałas, 

• promieniowanie elektromagnetyczne

• ochrona przyrody i krajobrazu,

• ochrona gleb, 

• zasoby surowców naturalnych.

 

Jakość wód i stosunki wodne 

Podstawowym działaniem jest likwidacja lub ograniczenie oddziaływania źródeł zanieczyszczenia wód 
powierzchniowych – punktowych, obszarowych i liniowych. Głównym czynnikiem
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 niekont
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 techn
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 - 
przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach, na których obecnie nie przewiduje się budowy sieci 
kanalizacyjnej. 

W zakładach przemysłowych należy promować wpr
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 
powinno również doprowadzić do zmniejszenia zapotrzebowania na wodę i jednocześnie ograniczenia 
ładunków zanieczyszczeń odprowadzanych do odbiorników.

Osobnym zagadnieniem jest budowa w gospodarstwach rolnych i
przechowywania nawozów naturalnych, tj. zbiorników na gnojowicę i gnojówkę oraz płyt obornikowych. 
Powyższą kwestię reguluje ustawa
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
bezwzględnie obowiązujących nakazów) ma na celu eliminację zagrożenia powstającego w
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
oraz aktualnego stanu gospodarki ściekowej. Działania inwestycyjne wyznacza także 
oczyszczania ścieków komunalnych. Do końca 2010 r. powinny zostać osiągnięte następujące cele:

• wyposażenia aglomeracji powyżej 100 000 RLM w oczyszczalnie ścieków z podwyższony
usuwaniem biogenów do wartości nieprzekraczalnych 10 mg N/dm
modernizacja i rozbudowa istniejącej w tych aglomeracjach sieci kanalizacyjnej,
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tualnego, na terenie powiatu stwierdzono występowanie problemów w 

jakość wód i stosunki wodne, 

powietrze atmosferyczne, 

promieniowanie elektromagnetyczne, 

krajobrazu, 

zasoby surowców naturalnych. 

Podstawowym działaniem jest likwidacja lub ograniczenie oddziaływania źródeł zanieczyszczenia wód 
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 niekont
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 

 możliwie szybka ich likwidacja. Należy również propagować budowę 
przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach, na których obecnie nie przewiduje się budowy sieci 

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. 

ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2007 r., Nr 147, 

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 

zakresie korzystania z wody i użytkowania gruntów. Strefa ochrony bezpośredniej (grupa 
bezwzględnie obowiązujących nakazów) ma na celu eliminację zagrożenia powstającego w
ujęciem wody. Ustalenia związane z ochroną wód podziemnych przed zanieczyszczeniem zawarte powinny 

cowych 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 

anu gospodarki ściekowej. Działania inwestycyjne wyznacza także 
. Do końca 2010 r. powinny zostać osiągnięte następujące cele:

wyposażenia aglomeracji powyżej 100 000 RLM w oczyszczalnie ścieków z podwyższony
usuwaniem biogenów do wartości nieprzekraczalnych 10 mg N/dm3 i 1 mg P/dm
modernizacja i rozbudowa istniejącej w tych aglomeracjach sieci kanalizacyjnej,
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stwierdzono występowanie problemów w 

Podstawowym działaniem jest likwidacja lub ograniczenie oddziaływania źródeł zanieczyszczenia wód 
zagrażającym czystości 

wód jest nieuporządkowana gospodarka ściekowa, stąd też priorytetowym działaniem będą inwestycje z 

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 

icznego 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 

możliwie szybka ich likwidacja. Należy również propagować budowę 
przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach, na których obecnie nie przewiduje się budowy sieci 

owadzanie zamkniętych obiegów wody jako elementu 
pozwalającego na ograniczenie zrzutu zanieczyszczonych wód do środowiska, a także zmiany technologii, 

najlepszych dostępnych praktyk rolniczych, co 
powinno również doprowadzić do zmniejszenia zapotrzebowania na wodę i jednocześnie ograniczenia 

nstalacji do bezpiecznego 
przechowywania nawozów naturalnych, tj. zbiorników na gnojowicę i gnojówkę oraz płyt obornikowych. 

(Dz. U. z 2007 r., Nr 147, 

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 

ia 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 

Zadania w gospodarce ściekowej wynikają ze zobowiązań międzynarodowych Polski (stanowisko 
zapisów Prawa Wodnego 

anu gospodarki ściekowej. Działania inwestycyjne wyznacza także Krajowy program 
. Do końca 2010 r. powinny zostać osiągnięte następujące cele: 

wyposażenia aglomeracji powyżej 100 000 RLM w oczyszczalnie ścieków z podwyższonym 
i 1 mg P/dm3 oraz niezbędna 

modernizacja i rozbudowa istniejącej w tych aglomeracjach sieci kanalizacyjnej, 
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• wyposażenia aglomeracji o wielkości 15 000 
podwyższonym usuwaniem biogenów,

• wyposażenia zakładów sektora rolno
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
zadań do końca 2010 r. Dlatego też, AKPOŚK2010 swoim zakresem objęło 
terminów realizacji inwestycji. 

Wartości inne niż terminy osiągnięcia efektów ekologicznych pozostały zgodne z dokume
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
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
ściekowej. 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
śliskości pośniegowej. 

Ograniczenie ilości zanieczyszczeń niesionych w spływac
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
odbywać również poprzez utrzymanie czystości w
kar za zanieczyszczenia np. jezdni. Bardzo istotne jest, aby wzdłuż ulic 
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

Rozbudowa istniejącego systemu odprowadzenia wód opadowych powinna uwzględ
zalecenia:  

• wykorzystanie istniejących rowów melioracyjnych i ich pojemności retencyjnej;

• systematyczne czyszczenie (np. usuwanie o
roślinności zarastającej rowy) rowów melioracyjnych;

• naprawa istniejącego systemu kanalizacji deszczowej, ogólnospławnej i sanitarnej.

Racjonalizacja użytkowania wody będzie realizowana zgodnie z hierarc
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
wodociągowej, prowadząc niezbędne remonty i

 

Powietrze atmosferyczne 

Przeprowadzona analiza stanu zanieczyszczenia pow
celu zmniejszenia emisji i imisji wskazane są działania dążące do poprawy czystości atmosfery. W związku z 
zaostrzeniem się przepisów ochrony środowiska oraz w interesie m
przeprowadzić w następujących kierunkach poprzez wdrożenie niżej wymienionych celów:

Prognoza oddziaływania na środowisko  aktualizacji Programu ochrony środowiska dla powiatu 
2013-2020 

 

wyposażenia aglomeracji o wielkości 15 000 - 100 000 RLM w biologiczne oczyszczalnie
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 
Celem trzeciej Aktualizacji Programu było ustalenie realnych terminów zakończenia 

inwestycji w aglomeracjach, które ze względu na opóźnienia inwestycyjne nie zrealizują zaplanowanych 
zadań do końca 2010 r. Dlatego też, AKPOŚK2010 swoim zakresem objęło wyłącznie zmiany dotyczące 

Wartości inne niż terminy osiągnięcia efektów ekologicznych pozostały zgodne z dokume

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. 

działania z zakresu uporządkowania i modernizacji gospodarki ściekowej w zakładach 
działania te realizowane będą poprzez budowę urządzeń podczyszczających ścieki przed 

ich zrzutem do kanalizacji miejskiej, wprowadzanie zamkniętych obiegów wody, technologiczne 
ieków oraz wspieranie i egzekwowanie programów racjonalnej gospodarki wodno

ściekowej. Zadanie te będą finansowane przez podmioty gospodarcze. 

Na terenach zurbanizowanych należy dążyć do uporządkowania gospodarki wodami opadowymi, 
działania zmierzające do likwidacji dopływów powierzchniowych zanieczyszczeń 

dróg (szczególnie w okresie zimy i jesieni, gdy używa się środków chemicznych do likwidacji 

Ograniczenie ilości zanieczyszczeń niesionych w spływach opadowych powinno następować w
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 

rzy 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 

niezagospodarowanych terenów. Separatory substancji ropopochodnych 
są niezbędne na stacjach benzynowych, myjniach, przy warsztatach samochodowych i wszędzie tam gdzie 

olejami napędowymi i benzyną.  

Rozbudowa istniejącego systemu odprowadzenia wód opadowych powinna uwzględ

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, 

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 

zakup urządzeń wodooszczędnych.  

W celu ograniczenia strat wody należy systematycznie dokonywać przeglądu i
wodociągowej, prowadząc niezbędne remonty i modernizacje poszczególnych odcinków. 

analiza stanu zanieczyszczenia powietrza wykazała, że na terenie p
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:
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100 000 RLM w biologiczne oczyszczalnie ścieków z 

spożywczego w oczyszczalnie ścieków zapewniające 

Obecnie w dniu 1 lutego 2011 r. została zatwierdzona przez Radę Ministrów Trzecia Aktualizacja KPOŚK 
Celem trzeciej Aktualizacji Programu było ustalenie realnych terminów zakończenia 

inwestycyjne nie zrealizują zaplanowanych 
wyłącznie zmiany dotyczące 

Wartości inne niż terminy osiągnięcia efektów ekologicznych pozostały zgodne z dokumentem 

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.  

gospodarki ściekowej w zakładach 
działania te realizowane będą poprzez budowę urządzeń podczyszczających ścieki przed 

ich zrzutem do kanalizacji miejskiej, wprowadzanie zamkniętych obiegów wody, technologiczne 
egzekwowanie programów racjonalnej gospodarki wodno-

Na terenach zurbanizowanych należy dążyć do uporządkowania gospodarki wodami opadowymi, 
działania zmierzające do likwidacji dopływów powierzchniowych zanieczyszczeń 

jesieni, gdy używa się środków chemicznych do likwidacji 

h 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 

autostradach. Ograniczenie zanieczyszczeń powinno się 
zlewni, sprzątanie jej ale też nakładanie powszechnych 

sadzona była zieleń, która nie 
niezagospodarowanych terenów. Separatory substancji ropopochodnych 

są niezbędne na stacjach benzynowych, myjniach, przy warsztatach samochodowych i wszędzie tam gdzie 

Rozbudowa istniejącego systemu odprowadzenia wód opadowych powinna uwzględnić następujące  

wykorzystanie istniejących rowów melioracyjnych i ich pojemności retencyjnej; 

dpadów w postaci tzw. „dzikich składowisk”, koszenie 

naprawa istniejącego systemu kanalizacji deszczowej, ogólnospławnej i sanitarnej. 

hią 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, 

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 

W celu ograniczenia strat wody należy systematycznie dokonywać przeglądu i konserwacji sieci 
modernizacje poszczególnych odcinków.  

ietrza wykazała, że na terenie powiatu rawskiego w 
celu zmniejszenia emisji i imisji wskazane są działania dążące do poprawy czystości atmosfery. W związku z 

ieszkańców działania te należałoby 
przeprowadzić w następujących kierunkach poprzez wdrożenie niżej wymienionych celów: 
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• Systematyczna poprawa jakości powietrza na obszarze gmin Powiatu
− Opracowanie planu zaopatrzenia w ciepło, energi

sukcesywne wdrażanie
− Opracowanie i wdroż

przyziemnego w powietrzu.
− Zwiększenie świadomo

powietrza, w tym oszcz
• Wspieranie i promocja ekologicznych nośników energii

− Wymiana konwencjonalnie opalanych pieców w
przyjazne środowisku no
prywatnych (realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji)

− Wzrost wykorzystania odnawialnych 
− Wspieranie i promowanie korzystania z materiałów energooszcz

przez mieszkańców 
− Kontynuowanie prac termomodernizacyjnych na terenie gminy

• Intensyfikację działań związanych z modernizacją dróg.

 

Hałas 

Hałas jest elementem tzw. stresu miejskiego, wpływaj
obszarach zurbanizowanych i uprzemysłowionych
obejmować, oprócz szeregu działa
jakości wód i gospodarowania odpadami, działania ukierunkowane na ochron
pochodzącym ze środków transportu.

Realizacja celu krótkoterminowego, którym jest zmniejszenie uci
środowiska poprzez jego obniżenie do poziomu obowi
dokładnym rozpoznaniem klimatu akustycznego. Obl
dla aglomeracji o liczbie mieszkańców powy

W pierwszej kolejności, rozpoznaniem klimatu akustycznego nale
hałasem jest największa ze wzgl
komunikacyjne (drogi krajowe). Zarz
eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach sporz
co pięć lat mapę akustyczną terenu, na którym eksploatacja obiektu mo
dopuszczalnych poziomów hałasu w 

Przedsiębiorstwa, zakłady i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
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 egzekucj

Niejednokrotnie mieszkańcy składają do organów administracji donosy na uciążliwości powodowane 
nadmiernych hałasem, każda tego typu informacja powinna być 
informacje są nieprawdziwe. Na analizowanym obszarze działal
związane jest z charakterem powiatu prowadzi wiele małych przedsiębiorstw i głównie one stanowią 
źródło niekontrolowanej emisji hałasu. Natomiast większe przedsiębiorstwa posiadają uregulowany stan 
prawny i czynią starania w kierunku zmniejszenia lub całkowitego wyeliminowania uciążliwości związanych 
z ich działalnością.  

Działanie zakładów nie powinno powodować przekroczenia standardów, jakości środowiska i 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku poza teren, do któr
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 któ
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 
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Systematyczna poprawa jakości powietrza na obszarze gmin Powiatu 
Opracowanie planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa

anie 
żenie strategii zmniejszania stężenia pyłów drobnych PM10 oraz ozonu 

przyziemnego w powietrzu. 
wiadomości społeczności lokalnej w zakresie potrzeb i mo

zczędności energii i stosowania odnawialnych źródeł energii.
Wspieranie i promocja ekologicznych nośników energii 

Wymiana konwencjonalnie opalanych pieców węglem na ogrzewania gazowe lub inne 
rodowisku 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 

ac termomodernizacyjnych na terenie gminy 
Intensyfikację działań związanych z modernizacją dróg. 

elementem tzw. stresu miejskiego, wpływającym, na jakość życia ludno
przemysłowionych. Poprawa jakości środowiska na tych obszarach musi 

, oprócz szeregu działań wyszczególnionych w paragrafach dotyczących jako
ci wód i gospodarowania odpadami, działania ukierunkowane na ochronę przed hałasem, zwłaszcza 

dków transportu. 

Realizacja celu krótkoterminowego, którym jest zmniejszenie uciążliwości hałasu dla mieszka
enie do poziomu obowiązujących standardów winna by

dokładnym rozpoznaniem klimatu akustycznego. Obligatoryjnie ww. badania muszą 
ców powyżej 100 tys.  

ci, rozpoznaniem klimatu akustycznego należy objąć obszar gdzie skala zagro
ksza ze względu na stopień urbanizacji i istniejącą sieć dróg oraz główne ci

komunikacyjne (drogi krajowe). Zarządzający drogą lub linią kolejową zaliczonymi do obiektów, których 
negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach sporz

terenu, na którym eksploatacja obiektu może powodowa
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. 

Przedsiębiorstwa, zakłady i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na obszarze Powiatu
zny w swoim otoczeniu. Istnieje szereg instrumentów prawnych, dzięki którym można 

wyeliminować przedsiębiorstwa niespełniające warunków środowiskowych. Do instrumentów tych można 

system ocen oddziaływania na środowisko, 
system kontroli i egzekucji. 

Niejednokrotnie mieszkańcy składają do organów administracji donosy na uciążliwości powodowane 
nadmiernych hałasem, każda tego typu informacja powinna być skontrolowana, mimo iż zdarza się, że 
informacje są nieprawdziwe. Na analizowanym obszarze działalność związaną z przeróbką drewna, co 
związane jest z charakterem powiatu prowadzi wiele małych przedsiębiorstw i głównie one stanowią 
źródło niekontrolowanej emisji hałasu. Natomiast większe przedsiębiorstwa posiadają uregulowany stan 

nia w kierunku zmniejszenia lub całkowitego wyeliminowania uciążliwości związanych 

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 

Jeżeli akustyczne oddziaływanie będące wynikiem prowadzenia zakładu występuje na terenach, dla któ
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 
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i paliwa gazowe oraz jego 

enia pyłów drobnych PM10 oraz ozonu 

ci lokalnej w zakresie potrzeb i możliwości ochrony 
ródeł energii. 

glem na ogrzewania gazowe lub inne 
publicznych, jak mieszkaniach 

dnych w budownictwie 

ycia ludności, zwłaszcza na 
rodowiska na tych obszarach musi 

cych jakości powietrza, 
przed hałasem, zwłaszcza 

ci hałasu dla mieszkańców i 
cych standardów winna być poprzedzona 

ą być przeprowadzane 

obszar gdzie skala zagrożenia 
dróg oraz główne ciągi 

zaliczonymi do obiektów, których 
negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach sporządza, 

powodować przekroczenie 

na obszarze Powiatu kształtują 
zny w swoim otoczeniu. Istnieje szereg instrumentów prawnych, dzięki którym można 

wyeliminować przedsiębiorstwa niespełniające warunków środowiskowych. Do instrumentów tych można 

Niejednokrotnie mieszkańcy składają do organów administracji donosy na uciążliwości powodowane 
skontrolowana, mimo iż zdarza się, że 

ność związaną z przeróbką drewna, co 
związane jest z charakterem powiatu prowadzi wiele małych przedsiębiorstw i głównie one stanowią 
źródło niekontrolowanej emisji hałasu. Natomiast większe przedsiębiorstwa posiadają uregulowany stan 

nia w kierunku zmniejszenia lub całkowitego wyeliminowania uciążliwości związanych 

Działanie zakładów nie powinno powodować przekroczenia standardów, jakości środowiska i 
ego prowadzący instalację ma tytuł 

prawny. Dotyczy to również obszaru ograniczonego użytkowania, jeżeli został utworzony w związku z 

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 
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zbliżonym przeznaczeniu – wówczas nie podejmuje się 
kształtowania klimatu akustycznego tych terenów.

Za emisje hałasu do środowiska nie ponosi się żadnych opłat. Natomiast za przekroczenie poziomów hałasu 
określonych w decyzji na emitowanie hałasu do środowiska i obowi
dopuszczalnym poziomie hałasu przenikającego do środowiska 
środowiska wymierza, w drodze decyzji, administracyjnej kary pieniężne. Ponadto na podmiocie 
prowadzącym działalność gospodarczą spoczywa 
podjęciu niezbędnych działań naprawczych. 

Cele krótkoterminowe (do 2016 roku) i główne działania w zakresie ochrony przed hałasem to:

• Ustalenie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego wydz
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 

• ograniczenie emisji hałasu poprzez inwestycje dot. infrastruktury drogowej: 
− budowa obwodnic,  
− poprawa nawierzchni dróg, 
− optymalizacja płynnoś
− wprowadzanie systemów pasów zieleni izolacyjnej. 

Dokładne rozpoznanie stanu naraż
lub minimalizacji tego typu zagro
uznaje się za dążenie do obniżenia emisji hałasu. S
drogowy.  

W związku z tym głównymi kierunkami działań na terenie 
dokonanie oceny akustycznej wybr
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 hała

 

Ochrona przyrody i krajobrazu 

Elementem stworzenia właściwego systemu ochrony przyrody s
wdrażania systemu obszarów Natura 2000 w powiecie. Na najbli
ochrony obszaru Natura 2000 dla obszarów Dolina Rawki PLH100015. 

Istotnym działaniem w kierunku zachowania ró
przedsięwzięcia powiatu w kierunku rozwoju terenów zielonych oraz utrzymania i piel
parkowych. W budżetach wielu gmin, w szczególno
zieleni stanowią istotny wydatek. Ilość proponowanych do objęcia ochroną prawną obiektów i obszarów o 
znaczących, ponadlokalnych walorach przyrodniczych, świadczy o ko
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 przewidz
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 
typów zbiorowisk bardzo szybko dochodzi do wycofywania się np. gatunków 
często należących jednocześnie do grupy gatunków ginących.

Dla ochrony całości dziedzictwa przyrodniczego powiatu oraz kształtowania systemu terenów zieleni 
należy podjąć następujące zadania:
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wówczas nie podejmuje się działań przewidzianych ustawą na rzecz 
kształtowania klimatu akustycznego tych terenów. 

Za emisje hałasu do środowiska nie ponosi się żadnych opłat. Natomiast za przekroczenie poziomów hałasu 
określonych w decyzji na emitowanie hałasu do środowiska i obowiązujących nadal decyzjach o 
dopuszczalnym poziomie hałasu przenikającego do środowiska – wojewódzki inspektor ochrony 
środowiska wymierza, w drodze decyzji, administracyjnej kary pieniężne. Ponadto na podmiocie 
prowadzącym działalność gospodarczą spoczywa odpowiedzialność za ochronę środowiska polegająca na 
podjęciu niezbędnych działań naprawczych.  

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:  

poprawa nawierzchni dróg,  
ści ruchu,  

wprowadzanie systemów pasów zieleni izolacyjnej.  

żenia na hałas jest podstawą podjęcia działań zmierzaj
typu zagrożeń. Na bieżąco realizowana modernizacja układów komunikacyjnych 

enia emisji hałasu. Są to przede wszystkim działania usprawniaj

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 

łalności 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.  

ciwego systemu ochrony przyrody są m.in. działania zwią
ania systemu obszarów Natura 2000 w powiecie. Na najbliższe lata przewiduje si

Natura 2000 dla obszarów Dolina Rawki PLH100015.  

Istotnym działaniem w kierunku zachowania różnorodności biologicznej na terenach zabudowanych s
cia powiatu w kierunku rozwoju terenów zielonych oraz utrzymania i piel

etach wielu gmin, w szczególności miast, kwoty przeznaczane na utrzymanie terenów 
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 

emów warunkiem zachowania wysokich walorów jest wprowadzenie ochrony czynnej (dotyczy 
cennych zbiorowisk nieleśnych) w sytuacji, bowiem zaniechania tradycyjnego użytkowania niektórych 
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: 

rogramu ochrony środowiska dla powiatu rawskiego na lata 
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ązujących nadal decyzjach o 

wojewódzki inspektor ochrony 
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realizację zorganizowanej działalności inwestycyjnej, zakładów mogących być potencjalnymi 
źródłami hałasu do środowiska, co umożliwi lokalizację zakładów produkcyjnych i przemysłowych, 

Niedopuszczanie do realizacji inwestycji, które mogą być źródłem dużej emisji hałasu do 
technologie produkcji. 
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to przede wszystkim działania usprawniające ruch 

w najbliższych latach będzie 
, będą to głównie ciągi komunikacyjne drogowe i 
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Istotnym elementem będzie kontynuacja wprowadzania do miejscowych planów zagospodarowania 

ązane z dokończeniem 
sze lata przewiduje się dokończenie planu 

ci biologicznej na terenach zabudowanych są 
cia powiatu w kierunku rozwoju terenów zielonych oraz utrzymania i pielęgnacji założeń 

ci miast, kwoty przeznaczane na utrzymanie terenów 
Ilość proponowanych do objęcia ochroną prawną obiektów i obszarów o 

nieczności 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. 

ianych 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 

emów warunkiem zachowania wysokich walorów jest wprowadzenie ochrony czynnej (dotyczy 
cennych zbiorowisk nieleśnych) w sytuacji, bowiem zaniechania tradycyjnego użytkowania niektórych 

słabych konkurencyjnie, a 

Dla ochrony całości dziedzictwa przyrodniczego powiatu oraz kształtowania systemu terenów zieleni 
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• wdrożenie proponowanych obiektów i obs
ochronie przyrody – w ramach Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych (ESOCh), poprzez 
utworzenie projektowanego rezerwatu przyrody, powołanie pomników przyrody, propozycji 
użytków ekologicznych, stanowisk dok
w konsultacjach – w ramach przygotowywanych planów ochrony dla poszczególnych stref ochrony 
obszaru NATURA 2000, 

• utworzenie nowych form ochrony przyrody w postaci Obszaru Chronionego Krajobrazu Górn
Środkowej Rawki, 

• kreowanie wspólnej polityki ochrony przyrody dolin rzecznych: Rawki oraz jej dopływów, korytarzy 
ekologicznych o randze regionalnej, 

• koncepcja rekreacyjno - 
rzeki Rawki wraz z dopływami,

• koordynacja rozwoju sieci tras i ścieżek rowerowych,
• wsparcie organizacyjne rekultywacji i rewitalizacji przeobrażonych i zdegradowanych ter

poeksploatacyjnych i poprzemysłowych,
• promocja rozwoju rolnictwa ekologicznego, agroturystyki: programy rolnośrodowiskowe, jako 

formy zmiany wizerunku nieefektywnej gospodarki rolnej,
• wsparcie działań organizacji ekologicznych, instytucji naukowych w 

wybranych gatunków fauny i flory.

Znaczenie obszarów NATURA 2000 dla gmin powiatu rawskiego

Istnienie obszaru Natura 2000, podobnie jak istnienie jakiejkolwiek innej formy ochrony przyrody, stanowi 
znaczące uwarunkowanie zagospodar
zrównoważonego rozwoju, co pozwala na wkomponowanie sieci Natura 2000 w system planowania i 
zagospodarowania przestrzennego powiatu, przy traktowaniu jej jako ważny komponent wdrażania zasad
zrównoważonego rozwoju. 

Istnienie obszaru Natura 2000 w granicach gminy powinno być obligatoryjnie uwzględnione w 
sporządzanym przez gminę tzw. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, 
wytyczającym kierunki polityki przestrzennej g
miejscowych. Można oczekiwać, że tak stanie się w tych studiach, które będą sporządzane lub rewidowane 
po ustanowieniu obszaru Natura 2000.

Decyzja o ustanowieniu takiego obszaru jest w oczywisty spo
uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego, można więc oczekiwać, że powinna ona skutkować 
także rozpoczęciem procesu zmiany istniejących studiów i ich dostosowania do nowych realiów. Nie ma 
jednak prawnych mechanizmów, które taką zmianę mogłyby wymusić, choć można się jej domagać 
powołując się na przepisy wymagające okresowego przeglądu przez gminy aktualności obowiązujących 
dokumentów dotyczących zagospodarowania przestrzennego.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospo

• zaznaczenie granic obszaru Natura 2000; 
• informacje o rzeczywistym występowaniu na obszarze zakreślonym linią graniczną elementów 

przyrody, które są w tym obszarze przedmiotem ochrony 
gatunków ujętych w załącznikach do Dyrektywy Ptasiej i Siedliskowej. 

Niezależnie od działań ochronnych i formalnych procedur ocen skutków planów i przedsięwzięć, dla 
łagodzenia konfliktów między ochroną obszaru a gospodarką człowieka istotne są odpowiednie postawy 
społeczne mieszkańców i innych grup ludzkich zaangażowanych w zar
nim swoje interesy. Niezmiernie ważne jest uświadomienie szans dla regionu,

Włączenie obszaru do sieci Natura 2000 umożliwia rolnikom korzystanie z programów 
rolnośrodowiskowych, które stanowią formę wynagrodzenia za pode
określonych) działań na rzecz ochrony środowiska (w tym szczególnie na rzecz ochrony przyrody i/lub 
ochrony walorów krajobrazu wiejskiego. Programy rolnośrodowiskowe są uważane za jeden z 
najważniejszych mechanizmów osiąga
krajach Unii Europejskiej zauważalna jest postępująca harmonizacja obszarów wdrażania programów 
rolnośrodowiskowych i obszarów Natura 2000. Przykładem tej harmonizacji i jednocześnie dodatkową 
korzyścią dla rolników, których gospodarstwa położone są w obrębie obszarów Natura 2000 jest to, iż 
wszelkie płatności dla nich za realizację programów rolnośrodowiskowych powiększane są o 20% w 
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wdrożenie proponowanych obiektów i obszarów chronionych na mocy przepisów ustawy o 
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 ramach przygotowywanych planów ochrony dla poszczególnych stref ochrony 

utworzenie nowych form ochrony przyrody w postaci Obszaru Chronionego Krajobrazu Górn

kreowanie wspólnej polityki ochrony przyrody dolin rzecznych: Rawki oraz jej dopływów, korytarzy 
ekologicznych o randze regionalnej, tereny zieleni łęgowej, 

wypoczynkowego zagospodarowania terenów przywodnych w 
rzeki Rawki wraz z dopływami, 
koordynacja rozwoju sieci tras i ścieżek rowerowych, 
wsparcie organizacyjne rekultywacji i rewitalizacji przeobrażonych i zdegradowanych ter
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. 

e obszarów NATURA 2000 dla gmin powiatu rawskiego 

Istnienie obszaru Natura 2000, podobnie jak istnienie jakiejkolwiek innej formy ochrony przyrody, stanowi 
znaczące uwarunkowanie zagospodarowania przestrzennego, opartego na zasadach ładu przestrzennego i 
zrównoważonego rozwoju, co pozwala na wkomponowanie sieci Natura 2000 w system planowania i 
zagospodarowania przestrzennego powiatu, przy traktowaniu jej jako ważny komponent wdrażania zasad

Istnienie obszaru Natura 2000 w granicach gminy powinno być obligatoryjnie uwzględnione w 
sporządzanym przez gminę tzw. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, 
wytyczającym kierunki polityki przestrzennej gminy i wiążącym dla jej organów przy sporządzaniu planów 
miejscowych. Można oczekiwać, że tak stanie się w tych studiach, które będą sporządzane lub rewidowane 
po ustanowieniu obszaru Natura 2000. 

Decyzja o ustanowieniu takiego obszaru jest w oczywisty sposób decyzją zmieniającą istniejące 
uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego, można więc oczekiwać, że powinna ona skutkować 
także rozpoczęciem procesu zmiany istniejących studiów i ich dostosowania do nowych realiów. Nie ma 

, które taką zmianę mogłyby wymusić, choć można się jej domagać 
powołując się na przepisy wymagające okresowego przeglądu przez gminy aktualności obowiązujących 
dokumentów dotyczących zagospodarowania przestrzennego. 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy powinno zawierać: 

zaznaczenie granic obszaru Natura 2000;  
informacje o rzeczywistym występowaniu na obszarze zakreślonym linią graniczną elementów 
przyrody, które są w tym obszarze przedmiotem ochrony – a więc siedlisk przyrodniczych oraz 
gatunków ujętych w załącznikach do Dyrektywy Ptasiej i Siedliskowej.  

leżnie od działań ochronnych i formalnych procedur ocen skutków planów i przedsięwzięć, dla 
łagodzenia konfliktów między ochroną obszaru a gospodarką człowieka istotne są odpowiednie postawy 
społeczne mieszkańców i innych grup ludzkich zaangażowanych w zarządzanie obszarem bądź mających na 
nim swoje interesy. Niezmiernie ważne jest uświadomienie szans dla regionu, 

Włączenie obszaru do sieci Natura 2000 umożliwia rolnikom korzystanie z programów 
rolnośrodowiskowych, które stanowią formę wynagrodzenia za podejmowanie się różnych (lecz ściśle 
określonych) działań na rzecz ochrony środowiska (w tym szczególnie na rzecz ochrony przyrody i/lub 
ochrony walorów krajobrazu wiejskiego. Programy rolnośrodowiskowe są uważane za jeden z 
najważniejszych mechanizmów osiągania celów Natury 2000 na obszarach rolniczych. We wszystkich 
krajach Unii Europejskiej zauważalna jest postępująca harmonizacja obszarów wdrażania programów 
rolnośrodowiskowych i obszarów Natura 2000. Przykładem tej harmonizacji i jednocześnie dodatkową 

rzyścią dla rolników, których gospodarstwa położone są w obrębie obszarów Natura 2000 jest to, iż 
wszelkie płatności dla nich za realizację programów rolnośrodowiskowych powiększane są o 20% w 

rogramu ochrony środowiska dla powiatu rawskiego na lata 
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zarów chronionych na mocy przepisów ustawy o 
w ramach Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych (ESOCh), poprzez 

utworzenie projektowanego rezerwatu przyrody, powołanie pomników przyrody, propozycji 
umentacyjnych, bieżące zgłaszanie uwag i wniosków, udział 

w ramach przygotowywanych planów ochrony dla poszczególnych stref ochrony 

utworzenie nowych form ochrony przyrody w postaci Obszaru Chronionego Krajobrazu Górnej i 

kreowanie wspólnej polityki ochrony przyrody dolin rzecznych: Rawki oraz jej dopływów, korytarzy 

wypoczynkowego zagospodarowania terenów przywodnych w dolinie 

wsparcie organizacyjne rekultywacji i rewitalizacji przeobrażonych i zdegradowanych terenów 

promocja rozwoju rolnictwa ekologicznego, agroturystyki: programy rolnośrodowiskowe, jako 

zakresie ochrony czynnej 

Istnienie obszaru Natura 2000, podobnie jak istnienie jakiejkolwiek innej formy ochrony przyrody, stanowi 
owania przestrzennego, opartego na zasadach ładu przestrzennego i 

zrównoważonego rozwoju, co pozwala na wkomponowanie sieci Natura 2000 w system planowania i 
zagospodarowania przestrzennego powiatu, przy traktowaniu jej jako ważny komponent wdrażania zasad 

Istnienie obszaru Natura 2000 w granicach gminy powinno być obligatoryjnie uwzględnione w 
sporządzanym przez gminę tzw. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, 

miny i wiążącym dla jej organów przy sporządzaniu planów 
miejscowych. Można oczekiwać, że tak stanie się w tych studiach, które będą sporządzane lub rewidowane 

sób decyzją zmieniającą istniejące 
uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego, można więc oczekiwać, że powinna ona skutkować 
także rozpoczęciem procesu zmiany istniejących studiów i ich dostosowania do nowych realiów. Nie ma 

, które taką zmianę mogłyby wymusić, choć można się jej domagać 
powołując się na przepisy wymagające okresowego przeglądu przez gminy aktualności obowiązujących 

darowania przestrzennego gminy powinno zawierać:  

informacje o rzeczywistym występowaniu na obszarze zakreślonym linią graniczną elementów 
a więc siedlisk przyrodniczych oraz 

leżnie od działań ochronnych i formalnych procedur ocen skutków planów i przedsięwzięć, dla 
łagodzenia konfliktów między ochroną obszaru a gospodarką człowieka istotne są odpowiednie postawy 

ządzanie obszarem bądź mających na 

Włączenie obszaru do sieci Natura 2000 umożliwia rolnikom korzystanie z programów 
jmowanie się różnych (lecz ściśle 

określonych) działań na rzecz ochrony środowiska (w tym szczególnie na rzecz ochrony przyrody i/lub 
ochrony walorów krajobrazu wiejskiego. Programy rolnośrodowiskowe są uważane za jeden z 

nia celów Natury 2000 na obszarach rolniczych. We wszystkich 
krajach Unii Europejskiej zauważalna jest postępująca harmonizacja obszarów wdrażania programów 
rolnośrodowiskowych i obszarów Natura 2000. Przykładem tej harmonizacji i jednocześnie dodatkową 

rzyścią dla rolników, których gospodarstwa położone są w obrębie obszarów Natura 2000 jest to, iż 
wszelkie płatności dla nich za realizację programów rolnośrodowiskowych powiększane są o 20% w 
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stosunku do płatności podstawowych ustalonych dla poszczególnyc
programu rolnośrodowiskowego określa dokument: „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 
2013”.  

Obecność obszaru Natura 2000 w granicach danej jednostki samorządu terytorialnego może być 
czynnikiem promującym region pod kątek usług (przede wszystkim turystycznych) oraz produkcji (głównie 
spożywczej). Im większy dany obszar Natura 2000, a przedmiot ochrony bardziej niepowtarzalny i 
specyficzny, tym dla promocji lepiej. Jednakże wykorzystanie terenu i jego promocja musz
dostosowane do wymogów ochronnych siedlisk i gatunków, dla ochrony, których został powołany obszar 
Natura 2000. 

Natura 2000 nie blokuje działań nieszkodliwych dla chronionych gatunków i siedlisk przyrodniczych, jak 
również możliwości innych działań, 
ochrony przyrody.  

Wymogiem Natury 2000 jest wyłącznie poddawanie planowanych inwestycji analizie pod kątem ich wpływu 
na przedmioty ochrony Natura 2000. Można oczekiwać, że w 90% przypadków nie 
wpływu na obszar Natura 2000, a więc i żadnych przeszkód do realizacji inwestycji. Istnieją również 
procedury umożliwiające nawet poświęcenie chronionych gatunków i siedlisk przyrodniczych w imię 
„nadrzędnego interesu publicznego” (ze wzg

Natura 2000 w określonych przypadkach ogranicza działalność inwestycyjną, ponieważ w przypadku 
wystąpienia znaczącego potencjalnego wpływu przedsięwzięcia na przedmioty ochrony z sieci Natura 2000 
istnieje obowiązek przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia pod kątem jego 
wpływu na obszar Natura 2000. Jeżeli, w ramach przeprowadzonej oceny, zostanie wykazany negatywny 
wpływ przedsięwzięcia na przedmioty ochrony Natura 2000, oraz w przypadku b
alternatywnych i „nadrzędnego interesu publicznego”, przedsięwzięcie nie będzie mogło być 
zrealizowane.   

Na obszarach NATURA 2000 obowiązują następujące zakazy i ograniczenia dotyczące zagospodarowania 
przestrzennego: 

• wprowadzenia działalności gospodarcze
ekosystemy, walory krajobrazowe, kulturowe i turystyczne Parku,

• lokalizacji inwestycji zaliczonych do grupy „mogących znacząco oddziaływać na środowisko”

• lokalizacji obiektów wyp
budynków terenów zabudowy ustalonych w planach miejscowych),

• lokalizacji obiektów kubaturowych poza terenami ustalonymi w planach miejscowych ( w formie 
zabudowy rozproszonej ; zakaz nie dotyc
granicach istniejącej działki zagrodowej,

• realizacja obiektów, których gabaryty i forma architektoniczna mogą obniżyć walory krajobrazowe,

• realizacja przedsięwzięć, mogących spowodować niekorzystne zmi
naruszających w sposób istotny rzeźbę terenu lub powodujących wzmożenie procesów 
erozyjnych, 

• przeznaczenia gruntów na cele nieleśne,

• niszczenia zadrzewień i zakrzewień śródpolnych oraz wzdłuż cieków wodnych i dróg,

• wypalania traw i rżysk 

• Dla ograniczenia emisji do atmosfery ustala się:

− zakaz wznoszenia oraz modernizacji kotłowni oraz innych źródeł energii cieplnej o mocy 
powyżej 0,5 MW jeśli nie korzystają one ze spalania uszlachetnionego węgla,

− zaleca się stosowanie czystych nośnikó
preferowane są źródła lokalne zmodernizowane i przystosowane do paliw gazowego lu
opałowego ekologicznego,

− użytkowanie terenów, dla których została dopuszczona lokalizacja obiektów i urządzeń ma 
mieć miejsce w sposób nie powodujący szkodliwych i ponadnormatywnych oddziaływań tych 
obiektów i urządzeń dla

− zakaz lokalizacji na całym obszarze objętym planem, zakładów i urządzeń szczegó
szkodliwych dla środowiska
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stosunku do płatności podstawowych ustalonych dla poszczególnych pakietów działań. Szczegóły 
programu rolnośrodowiskowego określa dokument: „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 

Obecność obszaru Natura 2000 w granicach danej jednostki samorządu terytorialnego może być 
pod kątek usług (przede wszystkim turystycznych) oraz produkcji (głównie 

spożywczej). Im większy dany obszar Natura 2000, a przedmiot ochrony bardziej niepowtarzalny i 
specyficzny, tym dla promocji lepiej. Jednakże wykorzystanie terenu i jego promocja musz
dostosowane do wymogów ochronnych siedlisk i gatunków, dla ochrony, których został powołany obszar 

Natura 2000 nie blokuje działań nieszkodliwych dla chronionych gatunków i siedlisk przyrodniczych, jak 
również możliwości innych działań, choć wymusza ich planowanie w sposób uwzględniający potrzeby 

Wymogiem Natury 2000 jest wyłącznie poddawanie planowanych inwestycji analizie pod kątem ich wpływu 
na przedmioty ochrony Natura 2000. Można oczekiwać, że w 90% przypadków nie 
wpływu na obszar Natura 2000, a więc i żadnych przeszkód do realizacji inwestycji. Istnieją również 
procedury umożliwiające nawet poświęcenie chronionych gatunków i siedlisk przyrodniczych w imię 
„nadrzędnego interesu publicznego” (ze względu na ochronę zdrowia i życia ludzi).  

Natura 2000 w określonych przypadkach ogranicza działalność inwestycyjną, ponieważ w przypadku 
wystąpienia znaczącego potencjalnego wpływu przedsięwzięcia na przedmioty ochrony z sieci Natura 2000 

przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia pod kątem jego 
wpływu na obszar Natura 2000. Jeżeli, w ramach przeprowadzonej oceny, zostanie wykazany negatywny 
wpływ przedsięwzięcia na przedmioty ochrony Natura 2000, oraz w przypadku b
alternatywnych i „nadrzędnego interesu publicznego”, przedsięwzięcie nie będzie mogło być 

Na obszarach NATURA 2000 obowiązują następujące zakazy i ograniczenia dotyczące zagospodarowania 

działalności gospodarczej, mogącej w istotny sposób oddziaływać szkodliwie na
walory krajobrazowe, kulturowe i turystyczne Parku, 

lokalizacji inwestycji zaliczonych do grupy „mogących znacząco oddziaływać na środowisko”

lokalizacji obiektów wypoczynkowych stałych i sezonowych oraz letniskowych (nie dotyczy 
budynków terenów zabudowy ustalonych w planach miejscowych), 

lokalizacji obiektów kubaturowych poza terenami ustalonymi w planach miejscowych ( w formie 
zabudowy rozproszonej ; zakaz nie dotyczy „ wymiany substancji ” i budynków uzupełniających w 
granicach istniejącej działki zagrodowej, 

realizacja obiektów, których gabaryty i forma architektoniczna mogą obniżyć walory krajobrazowe,

realizacja przedsięwzięć, mogących spowodować niekorzystne zmiany stosunków wodnych , 
naruszających w sposób istotny rzeźbę terenu lub powodujących wzmożenie procesów 

przeznaczenia gruntów na cele nieleśne, 

niszczenia zadrzewień i zakrzewień śródpolnych oraz wzdłuż cieków wodnych i dróg,

Dla ograniczenia emisji do atmosfery ustala się: 

zakaz wznoszenia oraz modernizacji kotłowni oraz innych źródeł energii cieplnej o mocy 
powyżej 0,5 MW jeśli nie korzystają one ze spalania uszlachetnionego węgla,

zaleca się stosowanie czystych nośników energii dla celów grzewczych i socjalno 
preferowane są źródła lokalne zmodernizowane i przystosowane do paliw gazowego lu
opałowego ekologicznego, 

użytkowanie terenów, dla których została dopuszczona lokalizacja obiektów i urządzeń ma 
mieć miejsce w sposób nie powodujący szkodliwych i ponadnormatywnych oddziaływań tych 
obiektów i urządzeń dla zdrowia ludzi i dla środowiska, 

zakaz lokalizacji na całym obszarze objętym planem, zakładów i urządzeń szczegó
szkodliwych dla środowiska, 

rogramu ochrony środowiska dla powiatu rawskiego na lata 
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h pakietów działań. Szczegóły 
programu rolnośrodowiskowego określa dokument: „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 

Obecność obszaru Natura 2000 w granicach danej jednostki samorządu terytorialnego może być 
pod kątek usług (przede wszystkim turystycznych) oraz produkcji (głównie 

spożywczej). Im większy dany obszar Natura 2000, a przedmiot ochrony bardziej niepowtarzalny i 
specyficzny, tym dla promocji lepiej. Jednakże wykorzystanie terenu i jego promocja muszą być 
dostosowane do wymogów ochronnych siedlisk i gatunków, dla ochrony, których został powołany obszar 

Natura 2000 nie blokuje działań nieszkodliwych dla chronionych gatunków i siedlisk przyrodniczych, jak 
choć wymusza ich planowanie w sposób uwzględniający potrzeby 

Wymogiem Natury 2000 jest wyłącznie poddawanie planowanych inwestycji analizie pod kątem ich wpływu 
na przedmioty ochrony Natura 2000. Można oczekiwać, że w 90% przypadków nie będzie znaczącego 
wpływu na obszar Natura 2000, a więc i żadnych przeszkód do realizacji inwestycji. Istnieją również 
procedury umożliwiające nawet poświęcenie chronionych gatunków i siedlisk przyrodniczych w imię 

 

Natura 2000 w określonych przypadkach ogranicza działalność inwestycyjną, ponieważ w przypadku 
wystąpienia znaczącego potencjalnego wpływu przedsięwzięcia na przedmioty ochrony z sieci Natura 2000 

przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia pod kątem jego 
wpływu na obszar Natura 2000. Jeżeli, w ramach przeprowadzonej oceny, zostanie wykazany negatywny 
wpływ przedsięwzięcia na przedmioty ochrony Natura 2000, oraz w przypadku braku rozwiązań 
alternatywnych i „nadrzędnego interesu publicznego”, przedsięwzięcie nie będzie mogło być 

Na obszarach NATURA 2000 obowiązują następujące zakazy i ograniczenia dotyczące zagospodarowania 

, mogącej w istotny sposób oddziaływać szkodliwie na 

lokalizacji inwestycji zaliczonych do grupy „mogących znacząco oddziaływać na środowisko” 

oczynkowych stałych i sezonowych oraz letniskowych (nie dotyczy 

lokalizacji obiektów kubaturowych poza terenami ustalonymi w planach miejscowych ( w formie 
zy „ wymiany substancji ” i budynków uzupełniających w 

realizacja obiektów, których gabaryty i forma architektoniczna mogą obniżyć walory krajobrazowe, 

any stosunków wodnych , 
naruszających w sposób istotny rzeźbę terenu lub powodujących wzmożenie procesów 

niszczenia zadrzewień i zakrzewień śródpolnych oraz wzdłuż cieków wodnych i dróg, 

zakaz wznoszenia oraz modernizacji kotłowni oraz innych źródeł energii cieplnej o mocy 
powyżej 0,5 MW jeśli nie korzystają one ze spalania uszlachetnionego węgla, 

w energii dla celów grzewczych i socjalno – bytowych, 
preferowane są źródła lokalne zmodernizowane i przystosowane do paliw gazowego lub oleju 

użytkowanie terenów, dla których została dopuszczona lokalizacja obiektów i urządzeń ma 
mieć miejsce w sposób nie powodujący szkodliwych i ponadnormatywnych oddziaływań tych 

zakaz lokalizacji na całym obszarze objętym planem, zakładów i urządzeń szczególnie 
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• Wyznaczanie obszarów Natura 2000 pociąga za sobą konsekwencje, które skutkować będą przez 
bardzo długi okres i będą miały duży
inne późniejsze działania, ponieważ samo wyznaczenie obszaru Natura 2000 ro
konsekwencje prawne. Prace związane z wyznaczaniem obszarów Natura 2000 powinny 
obejmować nie tylko rozpoznanie walorów przyrodniczych gminy, ale także, a może przede 
wszystkim, celów i zamierzeń rozwojowych gminy. 

• Plany przedsięwzięć gminny
wyznaczenia obszarami Natura 2000. Na podstawie wypracowanego w każdej gminie kompromisu 
należy przyjąć takie rozwiązania, które zapewnią optymalne możliwości rozwoju, zapewniając 
równocześnie ochronę wyznaczonych obszarów Natura 2000. 

• Prace prowadzone obecnie nie zabezpieczają gminom warunków do skutecznego 
zaprezentowania swoich interesów, a już w żadnym przypadku możliwości wypracowania 
rozsądnego kompromisu. Istnieje niebezpieczeństwo, że gmin
wyznaczonych obszarach Natura 2000, ale ich możliwości wpływania na zmianę czegokolwiek 
będą ograniczone.  

 

Ochrona powierzchni ziemi 

Prowadzone będą działania w zakresie edukacji ekologicznej wśród rolników, mające na celu 
uświadomienie konsekwencji intensywnej gospodarki rolnej i wskazujące alternatywne rozwiązania. 
Realizowany będzie Kodeks Dobrych Praktyk Rolniczych, opracowany i prz
działań, który zawierać będzie cykl szkoleń i działań edukacyjnych dla rolników i producentów żywności 
obejmujących również praktyki. Wprowadzane będzie rolnictwo ekologiczne, przede wszystkim na 
obszarach o szczególnych walorach przyrodniczych i w bezpośrednim sąsiedztwie tych obszarów. 
Wprowadzona zostanie integrowana produkcja i obowiązek atestacji sprzętu ochrony roślin oraz kontrola 
stosowanych nawozów i środków ochrony roślin. 

Ważnym zadaniem w zakresie ochrony powie
nawozów i środków ochrony roślin przez samych rolników. Realizacja tych zadań przyczyni się do 
ograniczenia zanieczyszczenia i niepotrzebnej degradacji środowiska glebowego na terenie gminy. 

Szczególna uwagę należy zwrócić na rekultywację gleb i ziemi zdegradowanej. W tym celu powinno się 
wykonywać zabiegi fitomelioracyjne, przywrócić rangę zabiegom agrotechnicznym, rozwinąć biologiczne 
metody ochrony roślin, stosować metody integrowane, tj. łączące za
chemiczne. Występowanie do Starosty Powiatowego o nakazywanie rekultywacji terenów 
zdegradowanych przez jego użytkowników.

Właściwa ochrona gruntów rolnych powinna również uwzględniać działania zapobiegawcze polegające n
odpowiednim zagospodarowaniu wąwozów i skarp i wzniesień, stosowaniu odpowiednich płodozmianów, 
stosowanie zadrzewień i zakrzewień, a także stałe utrzymywanie gleby pod pokrywą roślinną. 

Zakłada się ekonomiczną i ekologiczną racjonalizację wykorzystania
takiej gospodarki gruntami, która pozwoli na zachowanie jakości, a w przypadku terenów zdegradowanych 
i poddanych rekultywacji na podnoszenie lub przywrócenie jakości. W tym celu dążyć się będzie do 
ograniczania wykorzystania gleb w sposób niezgodny z ich walorami przyrodniczymi, dostosowania formy 
zagospodarowania do naturalnego potencjału gleb, eliminacji produkcji rolniczej lub odpowiedniej zmiany 
upraw na glebach zanieczyszczonych. Na cele nierolnicze i nieleśne mo
grunty oznaczone w ewidencji gruntów jako nieużytki, a w razie ich braku 
przydatności rolniczej. Przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne można 
dokonać jedynie w planach zagospodarowania przestrzennego.

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,  
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znaczanie obszarów Natura 2000 pociąga za sobą konsekwencje, które skutkować będą przez 
bardzo długi okres i będą miały duży wpływ na rozwój gmin. Tych problemów nie rozwiążą żadne 
inne późniejsze działania, ponieważ samo wyznaczenie obszaru Natura 2000 ro
konsekwencje prawne. Prace związane z wyznaczaniem obszarów Natura 2000 powinny 
obejmować nie tylko rozpoznanie walorów przyrodniczych gminy, ale także, a może przede 
wszystkim, celów i zamierzeń rozwojowych gminy.  

Plany przedsięwzięć gminnych powinny znaleźć się na mapie wspólnie z proponowanymi do 
wyznaczenia obszarami Natura 2000. Na podstawie wypracowanego w każdej gminie kompromisu 
należy przyjąć takie rozwiązania, które zapewnią optymalne możliwości rozwoju, zapewniając 

ronę wyznaczonych obszarów Natura 2000.  

Prace prowadzone obecnie nie zabezpieczają gminom warunków do skutecznego 
zaprezentowania swoich interesów, a już w żadnym przypadku możliwości wypracowania 
rozsądnego kompromisu. Istnieje niebezpieczeństwo, że gminy otrzymają informacje o 
wyznaczonych obszarach Natura 2000, ale ich możliwości wpływania na zmianę czegokolwiek 

Prowadzone będą działania w zakresie edukacji ekologicznej wśród rolników, mające na celu 
uświadomienie konsekwencji intensywnej gospodarki rolnej i wskazujące alternatywne rozwiązania. 
Realizowany będzie Kodeks Dobrych Praktyk Rolniczych, opracowany i przyjęty w 2001 roku, czyli programu 
działań, który zawierać będzie cykl szkoleń i działań edukacyjnych dla rolników i producentów żywności 
obejmujących również praktyki. Wprowadzane będzie rolnictwo ekologiczne, przede wszystkim na 

alorach przyrodniczych i w bezpośrednim sąsiedztwie tych obszarów. 
Wprowadzona zostanie integrowana produkcja i obowiązek atestacji sprzętu ochrony roślin oraz kontrola 
stosowanych nawozów i środków ochrony roślin.  

Ważnym zadaniem w zakresie ochrony powierzchni ziemi i gleb jest coroczna kontrola stosowanych 
nawozów i środków ochrony roślin przez samych rolników. Realizacja tych zadań przyczyni się do 
ograniczenia zanieczyszczenia i niepotrzebnej degradacji środowiska glebowego na terenie gminy. 

a uwagę należy zwrócić na rekultywację gleb i ziemi zdegradowanej. W tym celu powinno się 
wykonywać zabiegi fitomelioracyjne, przywrócić rangę zabiegom agrotechnicznym, rozwinąć biologiczne 
metody ochrony roślin, stosować metody integrowane, tj. łączące zabiegi agrotechniczne, biologiczne i 
chemiczne. Występowanie do Starosty Powiatowego o nakazywanie rekultywacji terenów 
zdegradowanych przez jego użytkowników. 

Właściwa ochrona gruntów rolnych powinna również uwzględniać działania zapobiegawcze polegające n
odpowiednim zagospodarowaniu wąwozów i skarp i wzniesień, stosowaniu odpowiednich płodozmianów, 
stosowanie zadrzewień i zakrzewień, a także stałe utrzymywanie gleby pod pokrywą roślinną. 

Zakłada się ekonomiczną i ekologiczną racjonalizację wykorzystania gleb i gruntów - stymulowanie rozwoju 
takiej gospodarki gruntami, która pozwoli na zachowanie jakości, a w przypadku terenów zdegradowanych 
i poddanych rekultywacji na podnoszenie lub przywrócenie jakości. W tym celu dążyć się będzie do 

zystania gleb w sposób niezgodny z ich walorami przyrodniczymi, dostosowania formy 
zagospodarowania do naturalnego potencjału gleb, eliminacji produkcji rolniczej lub odpowiedniej zmiany 
upraw na glebach zanieczyszczonych. Na cele nierolnicze i nieleśne można przeznaczać przede wszystkim 

ewidencji gruntów jako nieużytki, a w razie ich braku – inne grunty o najniższej 
przydatności rolniczej. Przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne można 

ach zagospodarowania przestrzennego. 

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, 

ów jest bardzo istotnym elementem ochrony środowiska. 

W ramach pielęgnacji walorów glebowych należy: 

Kształtować właściwy odczyny gleb. Chronić powierzchnię ziemi przed czynnikami erozyjnymi i 
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znaczanie obszarów Natura 2000 pociąga za sobą konsekwencje, które skutkować będą przez 
. Tych problemów nie rozwiążą żadne 

inne późniejsze działania, ponieważ samo wyznaczenie obszaru Natura 2000 rodzi określone 
konsekwencje prawne. Prace związane z wyznaczaniem obszarów Natura 2000 powinny 
obejmować nie tylko rozpoznanie walorów przyrodniczych gminy, ale także, a może przede 

ch powinny znaleźć się na mapie wspólnie z proponowanymi do 
wyznaczenia obszarami Natura 2000. Na podstawie wypracowanego w każdej gminie kompromisu 
należy przyjąć takie rozwiązania, które zapewnią optymalne możliwości rozwoju, zapewniając 

Prace prowadzone obecnie nie zabezpieczają gminom warunków do skutecznego 
zaprezentowania swoich interesów, a już w żadnym przypadku możliwości wypracowania 

y otrzymają informacje o 
wyznaczonych obszarach Natura 2000, ale ich możliwości wpływania na zmianę czegokolwiek 

Prowadzone będą działania w zakresie edukacji ekologicznej wśród rolników, mające na celu 
uświadomienie konsekwencji intensywnej gospodarki rolnej i wskazujące alternatywne rozwiązania. 

yjęty w 2001 roku, czyli programu 
działań, który zawierać będzie cykl szkoleń i działań edukacyjnych dla rolników i producentów żywności 
obejmujących również praktyki. Wprowadzane będzie rolnictwo ekologiczne, przede wszystkim na 

alorach przyrodniczych i w bezpośrednim sąsiedztwie tych obszarów. 
Wprowadzona zostanie integrowana produkcja i obowiązek atestacji sprzętu ochrony roślin oraz kontrola 

rzchni ziemi i gleb jest coroczna kontrola stosowanych 
nawozów i środków ochrony roślin przez samych rolników. Realizacja tych zadań przyczyni się do 
ograniczenia zanieczyszczenia i niepotrzebnej degradacji środowiska glebowego na terenie gminy.  

a uwagę należy zwrócić na rekultywację gleb i ziemi zdegradowanej. W tym celu powinno się 
wykonywać zabiegi fitomelioracyjne, przywrócić rangę zabiegom agrotechnicznym, rozwinąć biologiczne 

biegi agrotechniczne, biologiczne i 
chemiczne. Występowanie do Starosty Powiatowego o nakazywanie rekultywacji terenów 

Właściwa ochrona gruntów rolnych powinna również uwzględniać działania zapobiegawcze polegające na 
odpowiednim zagospodarowaniu wąwozów i skarp i wzniesień, stosowaniu odpowiednich płodozmianów, 
stosowanie zadrzewień i zakrzewień, a także stałe utrzymywanie gleby pod pokrywą roślinną.  

stymulowanie rozwoju 
takiej gospodarki gruntami, która pozwoli na zachowanie jakości, a w przypadku terenów zdegradowanych 
i poddanych rekultywacji na podnoszenie lub przywrócenie jakości. W tym celu dążyć się będzie do 

zystania gleb w sposób niezgodny z ich walorami przyrodniczymi, dostosowania formy 
zagospodarowania do naturalnego potencjału gleb, eliminacji produkcji rolniczej lub odpowiedniej zmiany 

żna przeznaczać przede wszystkim 
inne grunty o najniższej 

przydatności rolniczej. Przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne można 

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, 

Kształtować właściwy odczyny gleb. Chronić powierzchnię ziemi przed czynnikami erozyjnymi i 
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• Zwiększyć udział upraw alternatywnych, k
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.

 

Zasoby surowców naturalnych 

W ustawie Prawo ochrony środowiska 
ustawie o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. (tekst jednolity 
Dz.U. 2007 nr 75 poz. 493) a także ustawie prawo geologiczne i górnicze z
jednolity z dnia 14 listopada 2005 r. 
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 p
eksploatację jest obowiązany przedsiębrać 
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 powierzchn
zwierającą w swoim składzie łupki, piaski, żwiry ważnym zadaniem jest ochrona powierzchni ziemi przed 
erozją, zwłaszcza wodną oraz wietrzną wynikiem działalności
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 
starosta prowadzi obserwację terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których 
występują te ruchy, a także rejestr zawierający informacje

Prognoza oddziaływania na środowisko  aktualizacji Programu ochrony środowiska dla powiatu 
2013-2020 

 

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 
na całym obszarze Powiatu, co pozwoli rolnikom dostosować rodzaje upraw, 

dawki wapnowania i nawożenia do właściwości gleb, 

Promować restrukturyzację rolnictwa z uwzględnieniem kierunku ekologizacji.

rodowiska z dnia 27.04.2001 (tekst jednolity z 2008 Dz. U. nr 25, po. 150) 
o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. (tekst jednolity 

a także ustawie prawo geologiczne i górnicze z dnia 4 lutego 1994 r. 
z dnia 14 listopada 2005 r. Dz. U. nr 228 poz. 1947) dokonano regulacji dotycz

zasobów środowiskowych pod względem szkód i odpowiedzialności za działania naprawcze, a także 
iemnych i innych składników środowiska w związku z wykonywaniem prac 

geologicznych i wydobywaniem kopalin. 

kopalin, która polega na tym, że podejmujący eksploatację złóż kopaliny lub prowadzący tę 
eksploatację jest obowiązany przedsiębrać 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 

ględu na strukturę granulometryczną powierzchni ziemi występującą na terenie p
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
miarę możliwości finansowych powinny być usuwane lub zabezpieczane przed dalszymi procesami 

Na terenach narażonych na procesy erozyjne istnieje potrzeba właściwego doboru roślin uprawnych, aby 
zatrzymywały wody opadowe i nie dopuszczały do spływu powierzchniowego.  

rodowiska z dnia 27.04.2001 (tekst jednolity z 2008 D
tarosta 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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tóra podczas spalania wnosi znacznie mniej 
zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do atmosfery, w związku, z czym ograniczania 

Przeprowadzać okresowe badania gleb na zawartość metali ciężkich, odczyn pH oraz inne 
na całym obszarze Powiatu, co pozwoli rolnikom dostosować rodzaje upraw, 

Promować restrukturyzację rolnictwa z uwzględnieniem kierunku ekologizacji. 

z dnia 27.04.2001 (tekst jednolity z 2008 Dz. U. nr 25, po. 150) oraz 
o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. (tekst jednolity 

4 lutego 1994 r. (tekst 
dokonano regulacji dotyczących ochrony 

zasobów środowiskowych pod względem szkód i odpowiedzialności za działania naprawcze, a także 
iemnych i innych składników środowiska w związku z wykonywaniem prac 

odejmujący eksploatację złóż kopaliny lub prowadzący tę 
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 

i ziemi występującą na terenie powiatu rawskiego 
zwierającą w swoim składzie łupki, piaski, żwiry ważnym zadaniem jest ochrona powierzchni ziemi przed 

wody i wiatru są osuwiska. Obszary te w 
miarę możliwości finansowych powinny być usuwane lub zabezpieczane przed dalszymi procesami 

Na terenach narażonych na procesy erozyjne istnieje potrzeba właściwego doboru roślin uprawnych, aby 

z dnia 27.04.2001 (tekst jednolity z 2008 Dz. U. nr 25, po. 150) 
tarosta prowadzi obserwację terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których 
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7. POWIAZANIE PROJEKTÓW Z INNYMI DOKUMENT
INNE PROBLEMY ŚRODOWISKA ZOSTAŁY UWZGLĘDNIONE PODCZAS OPRACOWYWANIA 
DOKUMENTU 

Analizując cele sformułowane w Programie…
odniesienia tych celów do kierunków 
wojewódzkim) oraz równoległych, określonych na szczeblu regionu. Od
zharmonizowania tych celów w znacznym stopniu zależy możliwość 
ekologicznej powiatu. 

 

7.1 Prawodawstwo Unii Europejskiej

Podpisując Traktat Akcesyjny Polska zgodziła się również na respektowanie prawa wspólnotowego zgodnie 
z przyjętymi w Unii Europejskiej zasadam
z uwzględnieniem bezpośredniego obowiązywania wspólnotowych rozporządzeń. 

Ponieważ w odniesieniu do zagadnień dotyczących ochrony środowiska na szczeblu wspólnotowym nie 
funkcjonuje jeden nadrzędny akt prawny, który regulowałby te kwestie, w 
dla powiatu rawskiego uwzględniono mi

• dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa 
(Dz.U.UE.L.79.103.1 z późn. zm.),

• dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 
wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko 
(Dz.U.UE.L.85.175.40 z późn. zm.),

• dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodn
dzikiej fauny i flory (Dz.U.UE.L.92.206.7 z późn. zm.),

• dyrektywy Rady 96/62/WE z dnia 27 września 1996 r. w sprawie oceny i zarządzania jakością 
otaczającego powietrza (Dz.U.UE.L.96.296.55 z późn. zm.),

• dyrektywa Rady 1999/30/WE z dnia 22 kwie
dla dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i tlenków azotu oraz pyłu i ołowiu w
(Dz.U.UE.L.99.163.41 z późn. zm.),

• dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/42/WE z dnia 27 czerwca
wpływu niektórych planów i programów na środowisko (Dz.U.UE.L.01.197.30),

• dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/80/WE z dnia 23 października 2001 r. w
ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza z du
spalania (Dz.U.UE.L.01.309.1),

• dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/3/WE z dnia 12 lutego 2002 r. odnosząca się do 
ozonu w otaczającym powietrzu (Dz.U.UE.L.02.67.14),

• dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/49/
do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku (Dz.U.UE.L.02.189.12),

• dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/35/WE z dnia 26 maja 2003 r. przewidująca udział 
społeczeństwa w odniesieniu do sporządzani
środowiska oraz zmieniająca w odniesieniu do udziału społeczeństwa i dostępu do wymiaru 
sprawiedliwości dyrektywy Rady 85/337/EWG i 96/61/WE (Dz.U.UE.L.03.156.17).

Dodatkowo, przy opracowywaniu Program uwzględnion
dokumentach strategicznych, w tym w VI Wspólnotowym Programie Działań w Zakresie Środowiska 
Naturalnego oraz w odnowionej Europejskiej Strategii Zrównoważonego Rozwoju. 

VI Wspólnotowy Program Działań w Zakresie Środow
decyzji 1600/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 lipca 2002 r. 
do realizacji na lata 2002 – 2012, kontynuuje zagadnienia podjęte w Programie V i
i priorytetowe obszary związane z ochroną środowiska: Są to

• przeciwdziałanie zmianom klimatu, 

• działania w sprawie przyrody i różnorodności biologicznej, 

• działania w sprawie środowiska naturalnego, zdrowia i jakości życia, 
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POWIAZANIE PROJEKTÓW Z INNYMI DOKUMENTAMI, ORAZ SPOSOBY, W JAKICH TE CELE I 
INNE PROBLEMY ŚRODOWISKA ZOSTAŁY UWZGLĘDNIONE PODCZAS OPRACOWYWANIA 

owane w Programie…, oprócz analizy ich wpływu na środowisko
odniesienia tych celów do kierunków działań określonych w dokumentach nadrzędnych (krajowym i 

) oraz równoległych, określonych na szczeblu regionu. Od komplementarności
zharmonizowania tych celów w znacznym stopniu zależy możliwość osiągnięcia 

Prawodawstwo Unii Europejskiej 

Podpisując Traktat Akcesyjny Polska zgodziła się również na respektowanie prawa wspólnotowego zgodnie 
przyjętymi w Unii Europejskiej zasadami, a więc z pierwszeństwem przed prawem krajowym oraz 

edniego obowiązywania wspólnotowych rozporządzeń.  

Ponieważ w odniesieniu do zagadnień dotyczących ochrony środowiska na szczeblu wspólnotowym nie 
funkcjonuje jeden nadrzędny akt prawny, który regulowałby te kwestie, w Programie Ochrony Środowiska 

uwzględniono między innymi przepisy sprecyzowane w następujących dyrektywach: 

dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa 
(Dz.U.UE.L.79.103.1 z późn. zm.), 

dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w
wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko 
(Dz.U.UE.L.85.175.40 z późn. zm.), 

dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodn
dzikiej fauny i flory (Dz.U.UE.L.92.206.7 z późn. zm.), 

dyrektywy Rady 96/62/WE z dnia 27 września 1996 r. w sprawie oceny i zarządzania jakością 
otaczającego powietrza (Dz.U.UE.L.96.296.55 z późn. zm.), 

dyrektywa Rady 1999/30/WE z dnia 22 kwietnia 1999 r. odnosząca się do wartości dopuszczalnych 
dla dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i tlenków azotu oraz pyłu i ołowiu w otaczającym powietrzu 
(Dz.U.UE.L.99.163.41 z późn. zm.), 

dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001 r. w
wpływu niektórych planów i programów na środowisko (Dz.U.UE.L.01.197.30),

dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/80/WE z dnia 23 października 2001 r. w
ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza z dużych obiektów energetycznego 
spalania (Dz.U.UE.L.01.309.1), 

dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/3/WE z dnia 12 lutego 2002 r. odnosząca się do 
ozonu w otaczającym powietrzu (Dz.U.UE.L.02.67.14), 

dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/49/WE z dnia 25 czerwca 2002 r. odnosząca się 
do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku (Dz.U.UE.L.02.189.12),

dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/35/WE z dnia 26 maja 2003 r. przewidująca udział 
społeczeństwa w odniesieniu do sporządzania niektórych planów i programów w zakresie 
środowiska oraz zmieniająca w odniesieniu do udziału społeczeństwa i dostępu do wymiaru 
sprawiedliwości dyrektywy Rady 85/337/EWG i 96/61/WE (Dz.U.UE.L.03.156.17).

Dodatkowo, przy opracowywaniu Program uwzględniono również wytyczne zawarte w unijnych 
dokumentach strategicznych, w tym w VI Wspólnotowym Programie Działań w Zakresie Środowiska 
Naturalnego oraz w odnowionej Europejskiej Strategii Zrównoważonego Rozwoju.  

VI Wspólnotowy Program Działań w Zakresie Środowiska Naturalnego został ustanowiony na mocy 
decyzji 1600/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 lipca 2002 r. Dokument ten, przewidziany 

2012, kontynuuje zagadnienia podjęte w Programie V i wyznacza cztery główne 
riorytetowe obszary związane z ochroną środowiska: Są to 

przeciwdziałanie zmianom klimatu,  

działania w sprawie przyrody i różnorodności biologicznej,  

działania w sprawie środowiska naturalnego, zdrowia i jakości życia,  

rogramu ochrony środowiska dla powiatu rawskiego na lata 
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, ORAZ SPOSOBY, W JAKICH TE CELE I 
INNE PROBLEMY ŚRODOWISKA ZOSTAŁY UWZGLĘDNIONE PODCZAS OPRACOWYWANIA 

, oprócz analizy ich wpływu na środowisko, należy dokonać 
drzędnych (krajowym i 

komplementarności i 
osiągnięcia sukcesu polityki 

Podpisując Traktat Akcesyjny Polska zgodziła się również na respektowanie prawa wspólnotowego zgodnie 
prawem krajowym oraz 

Ponieważ w odniesieniu do zagadnień dotyczących ochrony środowiska na szczeblu wspólnotowym nie 
Programie Ochrony Środowiska 

dzy innymi przepisy sprecyzowane w następujących dyrektywach:  

dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa 

85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny 
wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko 

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

dyrektywy Rady 96/62/WE z dnia 27 września 1996 r. w sprawie oceny i zarządzania jakością 

tnia 1999 r. odnosząca się do wartości dopuszczalnych 
otaczającym powietrzu 

2001 r. w sprawie oceny 
wpływu niektórych planów i programów na środowisko (Dz.U.UE.L.01.197.30), 

dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/80/WE z dnia 23 października 2001 r. w sprawie 
żych obiektów energetycznego 

dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/3/WE z dnia 12 lutego 2002 r. odnosząca się do 

WE z dnia 25 czerwca 2002 r. odnosząca się 
do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku (Dz.U.UE.L.02.189.12), 

dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/35/WE z dnia 26 maja 2003 r. przewidująca udział 
programów w zakresie 

środowiska oraz zmieniająca w odniesieniu do udziału społeczeństwa i dostępu do wymiaru 
sprawiedliwości dyrektywy Rady 85/337/EWG i 96/61/WE (Dz.U.UE.L.03.156.17). 

o również wytyczne zawarte w unijnych 
dokumentach strategicznych, w tym w VI Wspólnotowym Programie Działań w Zakresie Środowiska 

iska Naturalnego został ustanowiony na mocy 
Dokument ten, przewidziany 

wyznacza cztery główne 
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• zrównoważone wykorzystanie gospoda

Również odnowiona Europejska Strategia Zrównoważonego Rozwoju (czerwiec 2006 r.) 
poprawę dobrobytu ludzkości poprzez podejmowanie działań w czterech niżej wymienionych obszarach: 

• ochrona środowiska naturalnego: rozwój gospodarczy bez niszczenia środowiska; 

• sprawiedliwość i spójność społeczna: tworzenie demokratycznego społeczeństwa dającego 
każdemu jednakowe szanse rozwoju; 

• dobrobyt gospodarczy: pełne zatrudnienie oraz stabilna praca; 

• wypełnianie obowiązków na arenie międzynarodowej: ogólnoświatowa współpraca, a
pomoc krajom rozwijającym się w celu osiągnięcia zrównoważonego rozwoju na całym świecie.

Odnowiona Strategia wymienia siedem głównych problemów, formułuje powiązane z nimi cele 
i przedstawia propozycje działań: 

• zmiany klimatyczne i ekologiczna energia 
ogólnym bilansie oraz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych;

• zrównoważony transport 
drogowego; 

• zrównoważona konsumpcja i produkcja 
Środowiska (ETAP) oraz zmniejszenie szkodliwego oddziaływania wyrobów i procesów na 
środowisko; 

• konserwacja oraz zarządzanie zasobam
2010 roku oraz lepsza gospodarka powietrzem, wodą, ziemią, lasami oraz zasobami rybnymi;

• zdrowie publiczne – szczególnie dzieci;

• solidarność społeczna, demografia oraz migracja 
starsze; 

• przeciwdziałanie ogólnoświatowej biedzie oraz zrównoważony rozwój 
zagranicznej Unii. 

 

7.2 Dokumenty szczebla krajowego

Cele i zadania zamieszczone Programie
przyrodniczego zostały tak sformułowane, by w sposób bezpośredni nawiązywać także do wymogów i 
wytycznych zawartych w szeregu dokumentów strategicznych opracowanych na szczeblu krajowym oraz 
wojewódzkim, obejmujących swoją
kontekście planowania gospodarczego, przestrzennego i

Wspólną cechą wszystkich scharakteryzowanych poniżej dokumentów, która to w sposób bezpośredni 
została przeniesiona do Programu…, jest dążenie do stworzenia warunków niezbędnych do realizacji 
ochrony środowiska oraz wdrażanie zasady zrównoważonego rozwoju. 

 

POLITYKA EKOLOGICZNA PAŃSTWA

Politykę Ekologiczną Państwa na lata 2009
wypełnienie obowiązku aktualizacji „
perspektywy na lata 2007-2010", a więc odniesienia jej celów i niezbędnych działań do aktualnej sytuacji 
społeczno-gospodarczej oraz stanu środowiska.
Polskę członkostwa w Unii Europejskiej. Stwarza to, z jednej strony, szansę szybkiego rozwiązania wielu 
problemów ochrony środowiska i poprawy, jakości życia mieszkańców, przykładowo poprzez możliwo
korzystania ze środków finansowych UE, z drugiej strony oznacza konieczność spełnienia wymagań 
wynikających z Traktatu Akcesyjnego oraz osiągania celów wspólnotowej polityki ekologicznej.

Zasady realizacji Polityki Ekologicznej Państwa zostały przyjęte,
niniejszego dokumentu, jakim jest Program Ochrony Środowiska dla 

Nadrzędnym, strategicznym celem polityki ekologicznej państwa jest zapewnienie bezpieczeństwa 
ekologicznego kraju (mieszkańców, zasobó
podstaw do zrównoważonego rozwoju społeczno 
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zrównoważone wykorzystanie gospodarki zasobami naturalnymi i odpadami. 

Również odnowiona Europejska Strategia Zrównoważonego Rozwoju (czerwiec 2006 r.) 
poprawę dobrobytu ludzkości poprzez podejmowanie działań w czterech niżej wymienionych obszarach: 

turalnego: rozwój gospodarczy bez niszczenia środowiska; 

sprawiedliwość i spójność społeczna: tworzenie demokratycznego społeczeństwa dającego 
każdemu jednakowe szanse rozwoju;  

dobrobyt gospodarczy: pełne zatrudnienie oraz stabilna praca;  

owiązków na arenie międzynarodowej: ogólnoświatowa współpraca, a
pomoc krajom rozwijającym się w celu osiągnięcia zrównoważonego rozwoju na całym świecie.

Odnowiona Strategia wymienia siedem głównych problemów, formułuje powiązane z nimi cele 
 

zmiany klimatyczne i ekologiczna energia – ustalenie docelowego udziału energii odnawialnej w 
ogólnym bilansie oraz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych; 

zrównoważony transport – ograniczanie zanieczyszczeń i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu 

zrównoważona konsumpcja i produkcja – wdrażanie Planu Działania na rzecz Technologii dla 
Środowiska (ETAP) oraz zmniejszenie szkodliwego oddziaływania wyrobów i procesów na 

konserwacja oraz zarządzanie zasobami naturalnymi – powstrzymanie utraty bioróżnorodności do 
2010 roku oraz lepsza gospodarka powietrzem, wodą, ziemią, lasami oraz zasobami rybnymi;

szczególnie dzieci; 

solidarność społeczna, demografia oraz migracja – pomoc zagrożonym gru

przeciwdziałanie ogólnoświatowej biedzie oraz zrównoważony rozwój – ogólnym celem polityki 

Dokumenty szczebla krajowego, wojewódzkiego, powiatowego. 

Programie… w odniesieniu do poszczególnych sektorów środowiska 
przyrodniczego zostały tak sformułowane, by w sposób bezpośredni nawiązywać także do wymogów i 

szeregu dokumentów strategicznych opracowanych na szczeblu krajowym oraz 
wojewódzkim, obejmujących swoją tematyką szeroko rozumiane kwestie ochrony środowiska m.in. w 
kontekście planowania gospodarczego, przestrzennego i społecznego.  

Wspólną cechą wszystkich scharakteryzowanych poniżej dokumentów, która to w sposób bezpośredni 
mu…, jest dążenie do stworzenia warunków niezbędnych do realizacji 

ochrony środowiska oraz wdrażanie zasady zrównoważonego rozwoju.  

POLITYKA EKOLOGICZNA PAŃSTWA 

giczną Państwa na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016, należy traktować 
wypełnienie obowiązku aktualizacji „Polityki ekologicznej Państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem 

, a więc odniesienia jej celów i niezbędnych działań do aktualnej sytuacji 
gospodarczej oraz stanu środowiska. Potrzeba tej aktualizacji wynikała też z uzyskania przez 

Polskę członkostwa w Unii Europejskiej. Stwarza to, z jednej strony, szansę szybkiego rozwiązania wielu 
problemów ochrony środowiska i poprawy, jakości życia mieszkańców, przykładowo poprzez możliwo
korzystania ze środków finansowych UE, z drugiej strony oznacza konieczność spełnienia wymagań 
wynikających z Traktatu Akcesyjnego oraz osiągania celów wspólnotowej polityki ekologicznej.

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 

rogramu ochrony środowiska dla powiatu rawskiego na lata 
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rki zasobami naturalnymi i odpadami.  

Również odnowiona Europejska Strategia Zrównoważonego Rozwoju (czerwiec 2006 r.) ma na celu stałą 
poprawę dobrobytu ludzkości poprzez podejmowanie działań w czterech niżej wymienionych obszarach:  

turalnego: rozwój gospodarczy bez niszczenia środowiska;  

sprawiedliwość i spójność społeczna: tworzenie demokratycznego społeczeństwa dającego 

owiązków na arenie międzynarodowej: ogólnoświatowa współpraca, a szczególnie 
pomoc krajom rozwijającym się w celu osiągnięcia zrównoważonego rozwoju na całym świecie. 

Odnowiona Strategia wymienia siedem głównych problemów, formułuje powiązane z nimi cele 

ustalenie docelowego udziału energii odnawialnej w 

ie bezpieczeństwa ruchu 

wdrażanie Planu Działania na rzecz Technologii dla 
Środowiska (ETAP) oraz zmniejszenie szkodliwego oddziaływania wyrobów i procesów na 

powstrzymanie utraty bioróżnorodności do 
2010 roku oraz lepsza gospodarka powietrzem, wodą, ziemią, lasami oraz zasobami rybnymi; 

pomoc zagrożonym grupom, takim jak osoby 

ogólnym celem polityki 

oszczególnych sektorów środowiska 
przyrodniczego zostały tak sformułowane, by w sposób bezpośredni nawiązywać także do wymogów i 

szeregu dokumentów strategicznych opracowanych na szczeblu krajowym oraz 
tematyką szeroko rozumiane kwestie ochrony środowiska m.in. w 

Wspólną cechą wszystkich scharakteryzowanych poniżej dokumentów, która to w sposób bezpośredni 
mu…, jest dążenie do stworzenia warunków niezbędnych do realizacji 

, należy traktować jako 
2006 z uwzględnieniem 

, a więc odniesienia jej celów i niezbędnych działań do aktualnej sytuacji 
Potrzeba tej aktualizacji wynikała też z uzyskania przez 

Polskę członkostwa w Unii Europejskiej. Stwarza to, z jednej strony, szansę szybkiego rozwiązania wielu 
problemów ochrony środowiska i poprawy, jakości życia mieszkańców, przykładowo poprzez możliwość 
korzystania ze środków finansowych UE, z drugiej strony oznacza konieczność spełnienia wymagań 
wynikających z Traktatu Akcesyjnego oraz osiągania celów wspólnotowej polityki ekologicznej. 

jako podstawa realizacji opracowania 
rawskiego. 

Nadrzędnym, strategicznym celem polityki ekologicznej państwa jest zapewnienie bezpieczeństwa 
w przyrodniczych i infrastruktury społecznej) i tworzenie 
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Cele ekologiczne zawarte w Polityce ekologicznej Państwa… zostały ujęte w pięciu blokach tematycznych:

• cele i zadania o charakterze 
w kontekście ochrony środowiska, w tym systemy zarządzania środowiskowego i
aspektów ekologicznych do polityk sektorowych, edukacja ekologiczna i
w sprawach ochrony środ

• ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne użytkowanie zasobów przyrody (m.in.: ochrona 
przyrody i krajobrazu, ochrona lasów, ochrona powierzchni ziemi),

• zrównoważone wykorzystanie surowców, materiałów, wody i energii
odnawialnej, kształtowanie stosunków wodnych),

• poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego (jakość wód, w tym gospodarka 
wodno-ściekowa, gospodarowanie odpadami (w oparciu o plan gospodarki odpadami), jakość 
powietrza atmosferycznego, oddziaływanie hałasu, pola elektromagnetyczne, awarie 
przemysłowe), 

• przeciwdziałanie zmianom klimatu.

W wcześniejszych rozdziałach przedmiotowego dokumentu scharakteryzowano szczegółowo kierunki 
działań, jakie powinny być podjęte w najbliższych latach. Ujęte one zostały jako:

• Kierunki działań systemowych (uwzględnienie zasad ochrony środowiska w strategiach 
sektorowych, aktywizacja r
społeczeństwa w działaniach na rzecz ochrony środowiska, rozwój badań i postęp techniczny, 
odpowiedzialność za szkody w środowisku, aspekt ekologiczny w planowaniu przestrzennym);

• Ochrona zasobów naturalnych (ochrona przyrody, ochrona i zrównoważony rozwój lasów, 
racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi, ochrona powierzchni ziemi, gospodarowanie 
zasobami geologicznymi);

• Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego (środowisko 
powietrza, ochrona wód, gospodarka odpadami, oddziaływanie hałasu i pól 
elektromagnetycznych, substancje chemiczne w środowisku).

• Nakłady na realizację polityki ekologicznej (szacuje się, że na wykonanie zadań określonych 
w Polityce ekologicznej państwa na lata 2009
na lata 2013-2016 ponad 63 mld zł).

We współczesnym świecie oznacza to przede wszystkim, że polityka ta powinna być elementem 
równoważenia rozwoju kraju i harmonizowania z ce
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, unieszkodl

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 państ
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.

Zapisy zawarte w Polityce ekologicznej państwa zostały uwzględnione w celach i zadaniach przewidzianych 
do realizacji w Programie…. 

 

AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007
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Cele ekologiczne zawarte w Polityce ekologicznej Państwa… zostały ujęte w pięciu blokach tematycznych:

cele i zadania o charakterze systemowym (przyszłościowy rozwój gospodarczo
kontekście ochrony środowiska, w tym systemy zarządzania środowiskowego i

aspektów ekologicznych do polityk sektorowych, edukacja ekologiczna i 
sprawach ochrony środowiska, współpraca ponadlokalna), 

ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne użytkowanie zasobów przyrody (m.in.: ochrona 
przyrody i krajobrazu, ochrona lasów, ochrona powierzchni ziemi), 

zrównoważone wykorzystanie surowców, materiałów, wody i energii (m.in.: wykorzystanie energii 
odnawialnej, kształtowanie stosunków wodnych), 

poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego (jakość wód, w tym gospodarka 
ściekowa, gospodarowanie odpadami (w oparciu o plan gospodarki odpadami), jakość 

ietrza atmosferycznego, oddziaływanie hałasu, pola elektromagnetyczne, awarie 

przeciwdziałanie zmianom klimatu. 

przedmiotowego dokumentu scharakteryzowano szczegółowo kierunki 
działań, jakie powinny być podjęte w najbliższych latach. Ujęte one zostały jako: 

Kierunki działań systemowych (uwzględnienie zasad ochrony środowiska w strategiach 
sektorowych, aktywizacja rynku na rzecz ochrony środowiska, zarządzanie środowiskowe, udział 
społeczeństwa w działaniach na rzecz ochrony środowiska, rozwój badań i postęp techniczny, 
odpowiedzialność za szkody w środowisku, aspekt ekologiczny w planowaniu przestrzennym);

asobów naturalnych (ochrona przyrody, ochrona i zrównoważony rozwój lasów, 
racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi, ochrona powierzchni ziemi, gospodarowanie 
zasobami geologicznymi); 

Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego (środowisko 
powietrza, ochrona wód, gospodarka odpadami, oddziaływanie hałasu i pól 
elektromagnetycznych, substancje chemiczne w środowisku). 

Nakłady na realizację polityki ekologicznej (szacuje się, że na wykonanie zadań określonych 
gicznej państwa na lata 2009-2012... trzeba będzie przeznaczyć ponad 66

2016 ponad 63 mld zł). 

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, 

nności 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 

ią 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 

Wiodącą zasadą polityki ekologicznej państwa jest przyjęta w Konstytucji RP zasada zrównoważonego 
rozwoju, która uzyskała prawo obywatelstwa wśród społeczeństw świata w wyniku Konferencji Narodów 

oczonych w Rio de Janeiro w 1992 r. Istotą zrównoważonego rozwoju jest równorzędne traktowanie 
racji społecznych, ekonomicznych i ekologicznych. 

w Polityce ekologicznej państwa zostały uwzględnione w celach i zadaniach przewidzianych 
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Cele ekologiczne zawarte w Polityce ekologicznej Państwa… zostały ujęte w pięciu blokach tematycznych: 

systemowym (przyszłościowy rozwój gospodarczo-społeczny 
kontekście ochrony środowiska, w tym systemy zarządzania środowiskowego i włączanie 

 udział społeczeństwa 

ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne użytkowanie zasobów przyrody (m.in.: ochrona 

(m.in.: wykorzystanie energii 

poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego (jakość wód, w tym gospodarka 
ściekowa, gospodarowanie odpadami (w oparciu o plan gospodarki odpadami), jakość 

ietrza atmosferycznego, oddziaływanie hałasu, pola elektromagnetyczne, awarie 

przedmiotowego dokumentu scharakteryzowano szczegółowo kierunki 

Kierunki działań systemowych (uwzględnienie zasad ochrony środowiska w strategiach 
ynku na rzecz ochrony środowiska, zarządzanie środowiskowe, udział 

społeczeństwa w działaniach na rzecz ochrony środowiska, rozwój badań i postęp techniczny, 
odpowiedzialność za szkody w środowisku, aspekt ekologiczny w planowaniu przestrzennym); 

asobów naturalnych (ochrona przyrody, ochrona i zrównoważony rozwój lasów, 
racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi, ochrona powierzchni ziemi, gospodarowanie 

Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego (środowisko a zdrowie, jakość 
powietrza, ochrona wód, gospodarka odpadami, oddziaływanie hałasu i pól 

Nakłady na realizację polityki ekologicznej (szacuje się, że na wykonanie zadań określonych 
będzie przeznaczyć ponad 66 mld zł, a 

We współczesnym świecie oznacza to przede wszystkim, że polityka ta powinna być elementem 
lami 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, 

nności i energochłonności gospodarki oraz stosowanie najlepszych dostępnych technik i dobrych 
praktyk gospodarowania, a dopiero w dalszej kolejności poprzez typowo ochronne, tradycyjne działania 

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 

ią w polityce ekologicznej państwa jest człowiek, co oznacza, że zdrowie 
społeczeństwa, komfort środowiska, w którym żyją i pracują ludzie, życie obywatela są głównym kryterium 

wa ma służyć zaspokojeniu 

Wiodącą zasadą polityki ekologicznej państwa jest przyjęta w Konstytucji RP zasada zrównoważonego 
rozwoju, która uzyskała prawo obywatelstwa wśród społeczeństw świata w wyniku Konferencji Narodów 

oczonych w Rio de Janeiro w 1992 r. Istotą zrównoważonego rozwoju jest równorzędne traktowanie 

w Polityce ekologicznej państwa zostały uwzględnione w celach i zadaniach przewidzianych 

2020 



Prognoza oddziaływania na środowisko

Strategia rozwoju województwa jest podstawowym narz
województwa polityki regionalnej. Obecna „Strategia rozwoju województwa 
uwzględnia zmienione uwarunkowania zewn
nowe perspektywy realizacji strategicznych celów rozwojowych województwa. Ponadto
programowania dopasowany jest do nowej f
Strategii zintegrowano polityki sektorowe na poziomie regionalnym, a tak
międzyregionalne. 

Misją Strategii jest: 

„Podniesienie atrakcyjności województwa łódzkiego w strukturze 
sprzyjającego zamieszkaniu i gospodarce przy d
różnorodności jego miejsc.” 

Program ochrony środowiska dla województwa łódzkiego jest jednym z programów realizacyjny
„Strategii rozwoju województwa łódzkiego na lata 2007
ochrony środowiska (bezpośrednio i po
ekologicznych, kierunków działań i konkretnych przedsi

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 mieszka

     Podniesienie poziomu jako

SFERA EKONIMICZNA 

Cel główny: Poprawa pozycji konkurencyjnej gospodarki województwa

Cele strategiczne: Zwiększanie dost
i innowacyjnej bazy gospodarczej
wizerunku regionu przyjaznego i atrakcyjnego dla podejmowania
mieszkańców 

SFERA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA

Cel główny: Stworzenie rzeczywistego reg
podmiotowość kulturową i gospodarcz

Cele strategiczne: Poprawa warunków 

 

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego (RPOWŁ)14 stanowi kompleksowe narz
prowadzenia polityki rozwoju regionu w latach 2007
realizacji „Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata
„Strategii rozwoju województwa łódzkiego na lata 2007

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007
charakterze operacyjnym, określaj
poprawy konkurencyjności gospodarczej województwa, promowania zrównowa
regionalnego oraz zapewnienia wię

Celem strategicznym Regionalneg
jest: 

Integracja regionu z europejską i globaln
centrum rozwoju, sprzyjającego zamieszkaniu i gospodarce oraz d
przy zachowaniu różnorodności jego miejsc

Cel strategiczny realizowany będzie w ramach siedmiu Osi Priorytetowych, z których dla niniejszego
Programu najważniejsze znaczenie ma OP II, tj.: Ochrona 
energetyka. Celem tej osi priorytetowej jest 
energetycznego. Oś priorytetowa skupiaj
społecznymi oraz gospodarczymi pozostałych osi 

Prognoza oddziaływania na środowisko  aktualizacji Programu ochrony środowiska dla powiatu 
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Strategia rozwoju województwa jest podstawowym narzędziem prowadzonej przez samorz
województwa polityki regionalnej. Obecna „Strategia rozwoju województwa łódzkiego na lata 2007

dnia zmienione uwarunkowania zewnętrzne (europejskie i krajowe) rozwoju regionu,
nowe perspektywy realizacji strategicznych celów rozwojowych województwa. Ponadto
programowania dopasowany jest do nowej formuły planowania działań wspieranych
Strategii zintegrowano polityki sektorowe na poziomie regionalnym, a także uwzgl

ci województwa łódzkiego w strukturze regionalnej Polski i Europy jako
cego zamieszkaniu i gospodarce przy dążeniu do budowy wewnętrznej spójno

rodowiska dla województwa łódzkiego jest jednym z programów realizacyjny
„Strategii rozwoju województwa łódzkiego na lata 2007-2020”. Oznacza to, że zapisy strategii

rednio i pośrednio) stanowią wytyczne do sformułowania celów 
i konkretnych przedsięwzięć. 

Poniżej przedstawiono cele i priorytety Strategii, które zostały zaadaptowane dla potrzeb niniejszego

Cel główny: Wzrost ogólnego poziomu cywilizacyjnego województwa 

Cele strategiczne: Podniesienie poziomu wykształcenia mieszkańców województwa 

Podniesienie poziomu jakości życia 

Cel główny: Poprawa pozycji konkurencyjnej gospodarki województwa 

kszanie dostępności gospodarczej regionu, Tworzenie nowoczesnej, prorozwojowej 
azy gospodarczej, Trwały i zrównoważony rozwój obszarów wiejskich

wizerunku regionu przyjaznego i atrakcyjnego dla podejmowania współpracy, inwestowania i 

PRZESTRZENNA 

Cel główny: Stworzenie rzeczywistego regionu społeczno-ekonomicznego posiadaj
i gospodarczą 

Cele strategiczne: Poprawa warunków życia mieszkańców regionu poprzez poprawę jako

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007-2013

egionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego (RPOWŁ)14 stanowi kompleksowe narz
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 
lającym główne kierunki rozwoju województwa, zmierzaj

ci gospodarczej województwa, promowania zrównowa
ększej spójności społecznej, ekonomicznej i przestrzennej regionu.

Celem strategicznym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007

i globalną przestrzenią społeczno-gospodarczą jako środkowoeuropejskiego 
cego zamieszkaniu i gospodarce oraz dążenie do budowy wewn

ci jego miejsc 

dzie w ramach siedmiu Osi Priorytetowych, z których dla niniejszego
niejsze znaczenie ma OP II, tj.: Ochrona środowiska, zapobieganie zagro

energetyka. Celem tej osi priorytetowej jest Poprawa stanu środowiska naturalnego
priorytetowa skupiając się na ekologicznych celach rozwoju regionu i ł

społecznymi oraz gospodarczymi pozostałych osi priorytetowych, przyczyni się 

rogramu ochrony środowiska dla powiatu rawskiego na lata 
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dziem prowadzonej przez samorząd 
łódzkiego na lata 2007-2020” 

trzne (europejskie i krajowe) rozwoju regionu, stwarzające 
nowe perspektywy realizacji strategicznych celów rozwojowych województwa. Ponadto model 

wspieranych z funduszy UE. W 
uwzględniono problemy 

regionalnej Polski i Europy jako regionu 
trznej spójności i zachowaniu 

rodowiska dla województwa łódzkiego jest jednym z programów realizacyjnych 
e zapisy strategii dotyczące 

wytyczne do sformułowania celów 

Poniżej przedstawiono cele i priorytety Strategii, które zostały zaadaptowane dla potrzeb niniejszego 

 

Tworzenie nowoczesnej, prorozwojowej 
Trwały i zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, Tworzenie 

współpracy, inwestowania i życia 

ekonomicznego posiadającego własną 

jakości środowiska 

2013 

egionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego (RPOWŁ)14 stanowi kompleksowe narzędzie 
jako jeden z instrumentów 

2013” oraz jako instrument realizacji 

2013 (RPOWŁ) jest dokumentem o 
ozwoju województwa, zmierzające m.in. do 

ci gospodarczej województwa, promowania zrównoważonego rozwoju 
ci społecznej, ekonomicznej i przestrzennej regionu. 

o Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007- 2013 

rodkowoeuropejskiego 
wewnętrznej spójności 

dzie w ramach siedmiu Osi Priorytetowych, z których dla niniejszego 
rodowiska, zapobieganie zagrożeniom i 
rodowiska naturalnego i bezpieczeństwa 

regionu i łącząc z celami 
ę do realizacji zasady 



Prognoza oddziaływania na środowisko

zrównoważonego rozwoju, która determinuje wzrost atrakcyjno
zarówno w stosunku do pozostałych województw, jak i innych
środowiska naturalnego regionu, przy jednoczesnym
i różnorodności biologicznej, jak równie
skutków, zapewni mieszkańcom i
przyczyniając się do realizacji celu strategicznego RPO WŁ.

 

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Głównym zadaniem Planu jest okre
województwa. Nadrzędnym celem polityki zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego 
jest:  

Kształtowanie struktury funkcjonalno
zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju poprzez:

• wykorzystanie cech położ
• wykorzystanie endogenicznego potencjału regionu,
• trwałe zachowanie środowiska przyrodniczego i kulturowego,
• dążenie do budowy wewn

Poniżej przedstawiono sfery działa
dotyczące ochrony środowiska. 

Sfera działań: Powiązania środowiskowe i kulturowe

Cel główny: Kształtowanie tożsamo
turystycznych regionu. 

Kierunki działań: 

• Ochrona najcenniejszych zasobów przyrodniczych i krajobrazowych oraz zapewnienie ci
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 

Kierunki działań: 

• Ochrona i wzrost różnorodno
• Zwiększanie i wzbogacanie zasobów le
• Ochrona powierzchni ziemi i gleb
• Zwiększanie zasobów wodnych i poprawa ich jako
• Racjonalizacja gospodarki odpadami
• Poprawa klimatu akustycznego
• Poprawa jakości powietrza
• Ograniczenie zagrożenia promieniowaniem elektromagnetycznym

Sfera działań: Obszary problemowe

Cel główny: Minimalizacja zagroże

Kierunki działań: 

• Ograniczenie ujemnych skutków suszy w obszarach najwi
• Ograniczenie zagrożenia powodziowego
• Ograniczenie degradacji środowiska zwi
• Ograniczenie degradacji tkanki miejskiej Łodzi

 

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 2012

Cele ochrony środowiska do 2015 z perspektyw
blokach tematycznych: 

• Kierunki działań systemowych,
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onego rozwoju, która determinuje wzrost atrakcyjności i konkurencyjno
zarówno w stosunku do pozostałych województw, jak i innych regionów Unii Europejskiej. Poprawa stanu 

a naturalnego regionu, przy jednoczesnym dążeniu do zachowania jego walorów krajobrazowych 
ci biologicznej, jak również zapobieganie zagrożeniom środowiskowym i likwidowanie ich 

com i przyszłym pokoleniom atrakcyjne miejsce zamieszkania i rozwoju, 
strategicznego RPO WŁ. 

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 

Głównym zadaniem Planu jest określenie celów, zasad i kierunków gospodarowania przestrzeni
dnym celem polityki zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego 

Kształtowanie struktury funkcjonalno-przestrzennej województwa, warunkującej 
onego rozwoju poprzez: 

żenia w centrum Polski, 
wykorzystanie endogenicznego potencjału regionu, 

rodowiska przyrodniczego i kulturowego, 
enie do budowy wewnętrznej spójności regionu. 

ej przedstawiono sfery działań wraz z celami głównymi polityki przestrzennej i kierunkami

rodowiskowe i kulturowe 

samości regionalnej z wykorzystaniem walorów przyrodniczych,

Ochrona najcenniejszych zasobów przyrodniczych i krajobrazowych oraz zapewnienie ci

Zachowanie i ochrona materialnych i niematerialnych zasobów dziedzictwa kulturowego oraz
krajobrazu kulturowego województwa 

ci turystycznej województwa 

rodowisko przyrodnicze 

Ochrona i poprawa stanu środowiska 

norodności biologicznej 
kszanie i wzbogacanie zasobów leśnych 

Ochrona powierzchni ziemi i gleb 
kszanie zasobów wodnych i poprawa ich jakości 

Racjonalizacja gospodarki odpadami 
Poprawa klimatu akustycznego 

ci powietrza 
enia promieniowaniem elektromagnetycznym 

Obszary problemowe 

eń i obszarów problemowych 

Ograniczenie ujemnych skutków suszy w obszarach największego deficytu wody
enia powodziowego 

rodowiska związanej z eksploatacją złóż węgla brunatnego
Ograniczenie degradacji tkanki miejskiej Łodzi 

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 2012 

rodowiska do 2015 z perspektywą do roku 2019 wraz z działaniami zostały uj

systemowych, 
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i konkurencyjności województwa, 
regionów Unii Europejskiej. Poprawa stanu 

eniu do zachowania jego walorów krajobrazowych 
rodowiskowym i likwidowanie ich 

ejsce zamieszkania i rozwoju, 

lenie celów, zasad i kierunków gospodarowania przestrzenią 
dnym celem polityki zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego 

 dynamizację rozwoju 

estrzennej i kierunkami działań 

ci regionalnej z wykorzystaniem walorów przyrodniczych, kulturowych i 

Ochrona najcenniejszych zasobów przyrodniczych i krajobrazowych oraz zapewnienie ciągłości 

Zachowanie i ochrona materialnych i niematerialnych zasobów dziedzictwa kulturowego oraz 

kszego deficytu wody 

gla brunatnego 

do roku 2019 wraz z działaniami zostały ujęte w trzech 
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• Ochrona zasobów naturalnych,
• Poprawa jakości środowiska i bezpiecze

Cele wojewódzkiej polityki ekologicznej do 2019 roku realizowane b
Programie ujmują lata 2012-2015. W Programie okre

• Ochrona zasobów naturalnych
− ochrona zasobów przyrodniczych,
− ochrona i zwiększanie zasobów le
− ochrona gleb użytkowanych rolniczo,
− racjonalna eksploatacja kopalin i ochrona złó
− rekultywacja terenów zdegradowanych,
− zmniejszenie materiałochłonno

• Ochrona jakości powietrza
− wdrażanie programów ochrony powietrza (POP),
− opracowanie i wdra

wskazanych w POP,, 
− przygotowania do wdro

istniejących technologii i wprowadzanie nowych, nowoczesnych urz
− zwiększenie wykorzystania odnawialnych 
− prowadzenie działań 

ciepłowniczych, termomodernizacje),
− ograniczanie emisji ze 

ekologicznych, remonty dróg).
• Ochrona zasobów wód podziemnych i powierzchniowych oraz ochrona przed powodzi

− racjonalne gospodarowanie zasoba
− ochrona wód przed zanieczyszczeniami ze 
− rozwój małej retencji wodnej
− odbudowa melioracji podstawowych i szczegółowych w celu przeciwdziałania skutkom suszy i 

powodzi. 
• Racjonalna gospodarka odpadami

− zapobieganie i minimalizacja ilo
− rozbudowa lub budowa Zakładów Zagospodarowania Odpadów (ZZO),
− zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów

• Oddziaływanie hałasu - realizacja programu ochrony 
• Oddziaływanie pól elektromagne

− edukacja ekologiczna nt. rzeczywistej skali zagro
− zachowanie stref bezpiecze

elektromagnetyczne. 
• Edukacja ekologiczna - prowadzenie edukacji na rzecz zrównowa

wszystkich elementów środowiska,
• Poważne awarie - działania zapobiegaj

trakcie przewozu materiałów niebezpiecznych, szybkie usuwanie skutków powa
 

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 2011 Z UWZGLĘDNIENIEM LAT 2012 

Wojewódzki plan gospodarki odpadami powinien być spójny zarówno z Polityką ekologiczną państwa w 
latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016, jak i Krajowym planem gospodarki odpadami 2014. W 
dokumentach tych przedstawione zostały główne cele, które przycz
systemu instalacji gospodarki odpadami. Na ich podstawie wyznaczone zostały następujące cele: 

• 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, 
• wyeliminowanie nielegalnego składowania odpadów, 
• wyeliminowanie niewłaściwego postępowania z odpadami niebezpiecznymi, 

Prognoza oddziaływania na środowisko  aktualizacji Programu ochrony środowiska dla powiatu 
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Ochrona zasobów naturalnych, 
rodowiska i bezpieczeństwa ekologicznego 

Cele wojewódzkiej polityki ekologicznej do 2019 roku realizowane będą poprzez kierunki działa
2015. W Programie określono następujące priorytety ekologiczne:

Ochrona zasobów naturalnych 
ochrona zasobów przyrodniczych, 

kszanie zasobów leśnych, 
ytkowanych rolniczo, 

racjonalna eksploatacja kopalin i ochrona złóż, 
rekultywacja terenów zdegradowanych, 

nie materiałochłonności produkcji. 
ci powietrza 

anie programów ochrony powietrza (POP), 
opracowanie i wdrażanie Programów ograniczenia niskiej emisji (PONE) dla terenów 

 
przygotowania do wdrożenia dyrektywy IED przez zakłady przemysłowe (modernizacje 

cych technologii i wprowadzanie nowych, nowoczesnych urządze
kszenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, 

ń energooszczędnych w mieszkalnictwie i budownictwie (rozwój sieci 
h, termomodernizacje), 

ograniczanie emisji ze środków transportu (modernizacja taboru, wykorzystanie paliw 
ekologicznych, remonty dróg). 

Ochrona zasobów wód podziemnych i powierzchniowych oraz ochrona przed powodzi
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 

Racjonalna gospodarka odpadami 
minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów, 

rozbudowa lub budowa Zakładów Zagospodarowania Odpadów (ZZO), 
zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów 

realizacja programu ochrony środowiska przed hałasem
Oddziaływanie pól elektromagnetycznych 

edukacja ekologiczna nt. rzeczywistej skali zagrożenia emisją pól, 
zachowanie stref bezpieczeństwa przy lokalizacji obiektów emitują

 
prowadzenie edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju

rodowiska, 
działania zapobiegające powstawaniu poważnych awarii w zakładach oraz w 

trakcie przewozu materiałów niebezpiecznych, szybkie usuwanie skutków powa

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 2011 Z UWZGLĘDNIENIEM LAT 2012 

Wojewódzki plan gospodarki odpadami powinien być spójny zarówno z Polityką ekologiczną państwa w 
2012 z perspektywą do roku 2016, jak i Krajowym planem gospodarki odpadami 2014. W 

dokumentach tych przedstawione zostały główne cele, które przyczynią się do stworzenia zintegrowanego 
systemu instalacji gospodarki odpadami. Na ich podstawie wyznaczone zostały następujące cele: 

utrzymanie tendencji oddzielania wzrostu ilości wytworzonych odpadów od wzrostu 
gospodarczego państwa,  

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, 

ie nielegalnego składowania odpadów,  
wyeliminowanie niewłaściwego postępowania z odpadami niebezpiecznymi, 

rogramu ochrony środowiska dla powiatu rawskiego na lata 

56 

poprzez kierunki działań, które w 
ce priorytety ekologiczne: 

anie Programów ograniczenia niskiej emisji (PONE) dla terenów 

łady przemysłowe (modernizacje 
dzeń), 

dnych w mieszkalnictwie i budownictwie (rozwój sieci 

rodków transportu (modernizacja taboru, wykorzystanie paliw 

Ochrona zasobów wód podziemnych i powierzchniowych oraz ochrona przed powodzią i suszą 

ródeł punktowych i obszarowych 

odbudowa melioracji podstawowych i szczegółowych w celu przeciwdziałania skutkom suszy i 

 

rodowiska przed hałasem 

ących promieniowanie 

onego rozwoju, dotyczącej 

nych awarii w zakładach oraz w 
trakcie przewozu materiałów niebezpiecznych, szybkie usuwanie skutków poważnych awarii. 

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 2011 Z UWZGLĘDNIENIEM LAT 2012 – 2015 

Wojewódzki plan gospodarki odpadami powinien być spójny zarówno z Polityką ekologiczną państwa w 
2012 z perspektywą do roku 2016, jak i Krajowym planem gospodarki odpadami 2014. W 

ynią się do stworzenia zintegrowanego 
systemu instalacji gospodarki odpadami. Na ich podstawie wyznaczone zostały następujące cele:  

utrzymanie tendencji oddzielania wzrostu ilości wytworzonych odpadów od wzrostu 

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,  

wyeliminowanie niewłaściwego postępowania z odpadami niebezpiecznymi,  
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• zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców oraz właścicieli przedsiębiorstw. 

Prognoza oddziaływania na środowisko  aktualizacji Programu ochrony środowiska dla powiatu 
2013-2020 

 

zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców oraz właścicieli przedsiębiorstw. 
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zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców oraz właścicieli przedsiębiorstw.  
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8. OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA PRZEWIDYWANY
ŚRODOWISKO 

Ocenie możliwych oddziaływana na środowisko poddano zadania inwestycyjne jak i nieinwestycyjne ujęte 
do realizacji w ramach poszczególnych celów w 
oddziaływania zależeć będzie przede wszystkim od lokalizacji danego przedsięwzięcia, czy będzie ono 
realizowane na terenach zurbanizowanych, przekształconych 
użytkowanych rolniczo lub też na obszarach cennych przyrodniczo i chronionych, gdzie 
oddziaływania może być największy.

Określenie zmian stanu środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem w 
odniesieniu do zadań inwestycyjnych zaplanowanych w Programie… przy braku informacji o sposobie i 
dokładnych miejscach realizacji poszczególnych przedsięwzięć jest bardzo trudne. Biorąc jednak pod 
uwagę, że większość z zamierzeń inwestycyjnych przewidywanych do realizacji w ramach Programu 
wymagać będzie przeprowadzenia postępowań w sprawie oceny oddziaływania 
przepisami ustawy z dnia 3 października o udostępnianiu informacji o
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
199, poz. 1227) w odniesieniu do konkretnych warunków środowiskowych przyjęto, że na tym etapie 
wystarczające będzie omówienie typowych oddziaływań i ich potencjalnych skutków środowiskowych. W 
niektórych przypadkach oddziaływanie, w zależności od aspektu jaki się rozważa, może m
negatywny lub pozytywny wpływ na dany element środowiska.

Przy tak przeprowadzonej ocenie możliwe będzie
środowiskowych związanych z realizacja poszczególnych 
wszystkim pod katem oddziaływania na środowisko w fazie eksploatacji inwestycji, zakładając, że 
uciążliwości występujące w fazie budowy z reguły maja charakter przejściowy.

Jak wynika z przeprowadzonej powyżej analizy wariantów (wariant podstawow
odstąpienie od realizacji zawartych w dokumencie rozwiązań w
niż wystąpienie ewentualnych znaczących oddziaływań.

Mając powyższe na uwadze, poniżej, w odniesieniu do zadań 
poszczególnych segmentów środowiska) 
typowe oddziaływania i ich ewentualne skutki dla środowiska związane z

Z analizy wyłączono cele i zadania o charakterze systemowym, 
wpisuje się w realizację zadań dotyczących poszczególnych sektorów środowiska przyrodniczego.

Poniżej przedstawiono matrycę oddziaływania działań i zadań wyznaczonych w Programie na poszczególne 
elementy środowiska. Przyjęto następujące oznaczenia oddziaływań:

• bezpośrednie - B, 

• pośrednie - P, 

• krótkoterminowe - K, 

• długoterminowe - D, 

• stałe - S 

• chwilowe – C 

• skumulowane - Sk 

• pozytywne + i warunkowo pozytywne (+)

• negatywne – i warunkowo negatywne (

• brak oddziaływania – 0 

Dla określenia skutków realizacji danego przedsięwzięcia/zamierzenia przyjęto następującą skalę oceny:

→ Wzmacniające – zadanie służy bezpośrednio osiąganiu celów ochrony środowiska. Oczekiwane 
znaczące zmniejszenie oddziaływań

→ Korzystne – zadanie istotnie zwiększa szansę lub tempo osiągania celów ochrony środowiska. 
Oczekiwane mierzalne zmniejszenie oddziaływań

→ Potencjalnie korzystne – korzyści środowiskowe spodziewane w wyniku realizacji danego projektu 
przeważają w sposób jednoznaczny nad
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OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA PRZEWIDYWANYCH ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ NA 

Ocenie możliwych oddziaływana na środowisko poddano zadania inwestycyjne jak i nieinwestycyjne ujęte 
do realizacji w ramach poszczególnych celów w Programie Ochrony Środowiska

będzie przede wszystkim od lokalizacji danego przedsięwzięcia, czy będzie ono 
realizowane na terenach zurbanizowanych, przekształconych antropogenicznie czy obszarach 

żytkowanych rolniczo lub też na obszarach cennych przyrodniczo i chronionych, gdzie 
oddziaływania może być największy. 

Określenie zmian stanu środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem w 
odniesieniu do zadań inwestycyjnych zaplanowanych w Programie… przy braku informacji o sposobie i 

h miejscach realizacji poszczególnych przedsięwzięć jest bardzo trudne. Biorąc jednak pod 
uwagę, że większość z zamierzeń inwestycyjnych przewidywanych do realizacji w ramach Programu 
wymagać będzie przeprowadzenia postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko (zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 3 października o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

ieniu do konkretnych warunków środowiskowych przyjęto, że na tym etapie 
wystarczające będzie omówienie typowych oddziaływań i ich potencjalnych skutków środowiskowych. W 
niektórych przypadkach oddziaływanie, w zależności od aspektu jaki się rozważa, może m
negatywny lub pozytywny wpływ na dany element środowiska. 

eprowadzonej ocenie możliwe będzie określenie potencjalnych niekorzystnych skutków 
środowiskowych związanych z realizacja poszczególnych zadań. Ponadto ocenę te dokona s
wszystkim pod katem oddziaływania na środowisko w fazie eksploatacji inwestycji, zakładając, że 
uciążliwości występujące w fazie budowy z reguły maja charakter przejściowy. 

ak wynika z przeprowadzonej powyżej analizy wariantów (wariant podstawow
odstąpienie od realizacji zawartych w dokumencie rozwiązań w efekcie końcowym byłoby znacznie gorsze 
niż wystąpienie ewentualnych znaczących oddziaływań. 

Mając powyższe na uwadze, poniżej, w odniesieniu do zadań (sformułowanych w odniesi
poszczególnych segmentów środowiska) wymienionych w Programie…, scharakteryzowano jedynie 
typowe oddziaływania i ich ewentualne skutki dla środowiska związane z realizacją tychże zadań. 

Z analizy wyłączono cele i zadania o charakterze systemowym, jako że ich realizacja w sposób bezpośredni 
wpisuje się w realizację zadań dotyczących poszczególnych sektorów środowiska przyrodniczego.

Poniżej przedstawiono matrycę oddziaływania działań i zadań wyznaczonych w Programie na poszczególne 
ka. Przyjęto następujące oznaczenia oddziaływań: 

pozytywne + i warunkowo pozytywne (+) 

i warunkowo negatywne (-) 

Dla określenia skutków realizacji danego przedsięwzięcia/zamierzenia przyjęto następującą skalę oceny:

zadanie służy bezpośrednio osiąganiu celów ochrony środowiska. Oczekiwane 
znaczące zmniejszenie oddziaływań 

zadanie istotnie zwiększa szansę lub tempo osiągania celów ochrony środowiska. 
Oczekiwane mierzalne zmniejszenie oddziaływań 

korzyści środowiskowe spodziewane w wyniku realizacji danego projektu 
przeważają w sposób jednoznaczny nad ewentualnymi skutkami negatywnymi, jednak ich 

rogramu ochrony środowiska dla powiatu rawskiego na lata 
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CH ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ NA 

Ocenie możliwych oddziaływana na środowisko poddano zadania inwestycyjne jak i nieinwestycyjne ujęte 
Programie Ochrony Środowiska. Stopień i zakres 

będzie przede wszystkim od lokalizacji danego przedsięwzięcia, czy będzie ono 
antropogenicznie czy obszarach 

żytkowanych rolniczo lub też na obszarach cennych przyrodniczo i chronionych, gdzie negatywny zakres 

Określenie zmian stanu środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem w 
odniesieniu do zadań inwestycyjnych zaplanowanych w Programie… przy braku informacji o sposobie i 

h miejscach realizacji poszczególnych przedsięwzięć jest bardzo trudne. Biorąc jednak pod 
uwagę, że większość z zamierzeń inwestycyjnych przewidywanych do realizacji w ramach Programu 

na środowisko (zgodnie z 
środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – Dz. U. z 2008 r., Nr 
ieniu do konkretnych warunków środowiskowych przyjęto, że na tym etapie 

wystarczające będzie omówienie typowych oddziaływań i ich potencjalnych skutków środowiskowych. W 
niektórych przypadkach oddziaływanie, w zależności od aspektu jaki się rozważa, może mieć jednocześnie 

określenie potencjalnych niekorzystnych skutków 
zadań. Ponadto ocenę te dokona się przede 

wszystkim pod katem oddziaływania na środowisko w fazie eksploatacji inwestycji, zakładając, że 

ak wynika z przeprowadzonej powyżej analizy wariantów (wariant podstawowy oraz wariant 0), 
efekcie końcowym byłoby znacznie gorsze 

(sformułowanych w odniesieniu do 
wymienionych w Programie…, scharakteryzowano jedynie 

realizacją tychże zadań.  

jako że ich realizacja w sposób bezpośredni 
wpisuje się w realizację zadań dotyczących poszczególnych sektorów środowiska przyrodniczego. 

Poniżej przedstawiono matrycę oddziaływania działań i zadań wyznaczonych w Programie na poszczególne 

Dla określenia skutków realizacji danego przedsięwzięcia/zamierzenia przyjęto następującą skalę oceny: 

zadanie służy bezpośrednio osiąganiu celów ochrony środowiska. Oczekiwane 

zadanie istotnie zwiększa szansę lub tempo osiągania celów ochrony środowiska. 

korzyści środowiskowe spodziewane w wyniku realizacji danego projektu 
ewentualnymi skutkami negatywnymi, jednak ich 
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osiągnięcie nie jest zagwarantowane i wymaga spełnienia dodatkowych warunków. 
Prawdopodobne niewielkie zmniejszenie oddziaływań

→ Neutralne – nie można zidentyfikować istotnych (znaczących) oddziaływań na środow
pozytywnych, ani negatywnych). Wpływ na środowisko jest pomijalny

→ Potencjalnie negatywne –
możliwe pozytywy w osiąganiu celów środowiskowych 
wyeliminowanie negatywnych skutków, pod warunkiem odpowiedniej realizacji celu/działania. 
Ryzyko okresowego, lokalnego zwiększenia negatywnego oddziaływań

→ Niekorzystne/hamujące –
środowiskowe, przeważające ewentualne (o ile występują) pozytywy w tym zakresie. 
Prawdopodobne mierzalne zwiększenie oddziaływań

→ Ryzyko konfliktu – realizacja projektu niesie ze sobą niemożliwe do uniknięcia konflikty z 
wymogami ochrony środowiska praktycznie wyklucza
prawdopodobny, znaczący wzrost natężenia oddziaływań
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osiągnięcie nie jest zagwarantowane i wymaga spełnienia dodatkowych warunków. 
Prawdopodobne niewielkie zmniejszenie oddziaływań 

nie można zidentyfikować istotnych (znaczących) oddziaływań na środow
pozytywnych, ani negatywnych). Wpływ na środowisko jest pomijalny 

– koszty/negatywne skutki środowiskowe równoważą lub przewyższają 
możliwe pozytywy w osiąganiu celów środowiskowych – możliwe jest, przynajmniej częściowe 

eliminowanie negatywnych skutków, pod warunkiem odpowiedniej realizacji celu/działania. 
Ryzyko okresowego, lokalnego zwiększenia negatywnego oddziaływań 

– realizacja projektu niesie ze sobą niemożliwe do uniknięcia koszty 
, przeważające ewentualne (o ile występują) pozytywy w tym zakresie. 

Prawdopodobne mierzalne zwiększenie oddziaływań 
realizacja projektu niesie ze sobą niemożliwe do uniknięcia konflikty z 

wymogami ochrony środowiska praktycznie wykluczając możliwość ich osiągnięcia. Bardzo 
prawdopodobny, znaczący wzrost natężenia oddziaływań 
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osiągnięcie nie jest zagwarantowane i wymaga spełnienia dodatkowych warunków. 

nie można zidentyfikować istotnych (znaczących) oddziaływań na środowisko (ani 

koszty/negatywne skutki środowiskowe równoważą lub przewyższają 
możliwe jest, przynajmniej częściowe 

eliminowanie negatywnych skutków, pod warunkiem odpowiedniej realizacji celu/działania. 

realizacja projektu niesie ze sobą niemożliwe do uniknięcia koszty 
, przeważające ewentualne (o ile występują) pozytywy w tym zakresie. 

realizacja projektu niesie ze sobą niemożliwe do uniknięcia konflikty z 
jąc możliwość ich osiągnięcia. Bardzo 
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Tabela 13 Matryca oddziaływania na środowisko – przewidywane oddziaływania na 

Zadanie 

Ocena zadania 
pod względem 
potencjalnego 
oddziaływania 
na środowisko 

Natura2000

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  

wzmacniające 0 

OPK.2.1.1 

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

wzmacniające 0 

OPK.3.1.4 

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

wzmacniające -BC 

ZRL.1.1.2 
Zalesianie gruntów 
porolnych niskich klas 
bonitacyjnych 

korzystne 0 

ZRL.1.1.3 

Realizacja zadań: 
gospodarczych, 
hodowlanych i ochronnych 
– zgodnie z planami 
urządzania lasów 

korzystne 0 
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przewidywane oddziaływania na środowisko 

Komponenty środowiska przyrodniczego

Natura2000 
Różnorodność 

biol. 
Ludzie Zwierzęta Rośliny Woda Powietrze 

Powierzchnia 
ziemi

0 +BDS +BDS +BDS +BDS +PDS 

+BDS 0 +BDS +BDS +BDS +PDS 

0 +BDS -BC -BC -BC 0 

+BDS 0 +BDS +BDS 0 +/-BDS -

+BDS 0 +BDS +BDS 0 +/-BDS -

na lata 2013-2020 

Komponenty środowiska przyrodniczego 

Powierzchnia 
ziemi 

Krajobraz 
Zasoby 

naturalne 

Zabytki i 
dobra 

materialne 
Klimat 

0 +BDS 0 +BDS 0 

0 +BDS 0 0 0 

-BC +BDS 0 0 0 

-BDS -BDS -BDS 0 0 

-BDS -BDS -BDS 0 0 
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Zadanie 

Ocena zadania 
pod względem 
potencjalnego 
oddziaływania 
na środowisko 

Natura2000

prywatnych 

OPS.1.1.6 

Zbiornik małej retencji 
Żurawia (rzeka Białka) 

potencjalnie 
korzystne 

+/-BDS 

Zbiornik małej retencji 
Boguszyce (rzeka Rawka ) 

potencjalnie 
korzystne 

+/-BDS 

Melioracje gruntów rolnych 
Wilcze Piętki 

potencjalnie 
korzystne 

+/-BDS 

Regnów – zbiornik małej 
retencji 

potencjalnie 
korzystne 

+/-BDS 

OG1.2.1 
Realizacja działań w 
kierunku scalania i wymiany 
gruntów rolnych 

wzmacniające 0 

OG1.2.5 
Rekultywacja wysypiska 
odpadów stałych w 
Rokszycach Nowych 

wzmacniające 0 

OZK.1.1.1 

Bieżąca rekultywacja 
wyrobisk 
poeksploatacyjnych 
prowadzona przez 
koncesjonariuszy 

wzmacniające 0 

WŚ1.1.1 

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

wzmacniające -BC 
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Komponenty środowiska przyrodniczego

Natura2000 
Różnorodność 

biol. 
Ludzie Zwierzęta Rośliny Woda Powietrze 

Powierzchnia 
ziemi

 +/-BDS 0 +/-BDS +/-BDS +/-BDS 0 

 +/-BDS 0 +/-BDS +/-BDS +/-BDS 0 

 +/-BDS 0 +/-BDS +/-BDS +/-BDS 0 

 +/-BDS 0 +/-BDS +/-BDS +/-BDS 0 

0 0 0 0 0 0 +

0 0 0 0 0 0 +

0 0 0 0 0 0 +

0 0 -BC -BC +PDS 0 

na lata 2013-2020 

Komponenty środowiska przyrodniczego 

Powierzchnia 
ziemi 

Krajobraz 
Zasoby 

naturalne 

Zabytki i 
dobra 

materialne 
Klimat 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

+BDS +BDS 0 0 0 

+BDS +BDS 0 0 0 

+BDS +BDS 0 0 0 

-BC 0 +PDS 0 0 
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Zadanie 

Ocena zadania 
pod względem 
potencjalnego 
oddziaływania 
na środowisko 

Natura2000

WŚ1.1.3 
Budowa kanalizacji 
sanitarnej na terenie 
Powiatu 

wzmacniające -BC 

WŚ1.1.4 
Budowa kanalizacji 
deszczowej w drogach 
gminnych 

wzmacniające -BC 

WŚ.1.2.1 
Rozbudowa sieci 
wodociągowej 

wzmacniające -BC 

WŚ.1.2.2 
Modernizacja ujęć wody 
oraz stacji uzdatniania 

wzmacniające -BC 

P.1.1.2 
Termomodernizacja 
powiatowych placówek 
oświaty  

wzmacniające 0 

P.1.2.1 
Modernizacja dróg 
powiatowych 

wzmacniające -BC 

P.1.2.2 
Budowa i organizacja tras 
rowerowych 

wzmacniające -BC 

P.1.1.3 

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

wzmacniające 0 

 

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

wzmacniające 0 

 
Sukcesywne usuwanie 
wyrobów zawierających 
azbest  

wzmacniające 0 
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Komponenty środowiska przyrodniczego

Natura2000 
Różnorodność 

biol. 
Ludzie Zwierzęta Rośliny Woda Powietrze 

Powierzchnia 
ziemi

0 0 -BC -BC +PDS 0 

0 0 -BC -BC +PDS 0 

0 0 -BC -BC +PDS 0 

0 0 -BC -BC +PDS 0 

0 0 -BC 0 0 +PDS 

0 0 -BC -BC 0 +PDS 

0 0 -BC -BC 0 +PDS 

0 0 -BC -BC 0 +PDS 

0 +PDS +PDS +PDS +PDS +PDS +PDS

0 +PDS +PDS +PDS +PDS +PDS +PDS

na lata 2013-2020 

Komponenty środowiska przyrodniczego 

Powierzchnia 
ziemi 

Krajobraz 
Zasoby 

naturalne 

Zabytki i 
dobra 

materialne 
Klimat 

-BC 0 +PDS 0 0 

-BC 0 +PDS 0 0 

-BC 0 +PDS 0 0 

-BC 0 +PDS 0 0 

0 0 +PDS 0 +PDS 

-BC 0 0 0 +PDS 

-BC 0 0 0 +PDS 

-BC 0 0 0 +PDS 

+PDS +PDS 0 0 0 

+PDS +PDS 0 0 0 
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Zadanie 

Ocena zadania 
pod względem 
potencjalnego 
oddziaływania 
na środowisko 

Natura2000

 

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

wzmacniające 0 

 
Budowa sortowni 
zmieszanych odpadów 
komunalnych  

wzmacniające 0 

 

Budowa składowiska 
odpadów niebezpiecznych 
dla wyrobów zawierających 
azbest  

wzmacniające 0 
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Komponenty środowiska przyrodniczego

Natura2000 
Różnorodność 

biol. 
Ludzie Zwierzęta Rośliny Woda Powietrze 

Powierzchnia 
ziemi

0 +PDS +PDS +PDS +PDS +PDS +PDS

0 +PDS +PDS +PDS +PDS +PDS +PDS

0 +PDS +PDS +PDS +PDS +PDS +PDS

na lata 2013-2020 

Komponenty środowiska przyrodniczego 

Powierzchnia 
ziemi 

Krajobraz 
Zasoby 

naturalne 

Zabytki i 
dobra 

materialne 
Klimat 

+PDS +PDS 0 0 0 

+PDS +PDS 0 0 0 

+PDS +PDS 0 0 0 
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Z oceny oddziaływania wpływu planowanych zadań wynika, że w 
Programu będą mieć pozytywny wpływ na poszczególne komponenty środowiska lub nie będą mieć 
identyfikowalnego (znaczącego) wpływu. 

Należy podkreślić, że ostateczne skutki środowiskowe podejmowanych działań będą zależne m.in. od 
lokalnej chłonności środowiska lub od
wrażliwych. Na etapie budowy realizacja prawie wszystkich zadań może pojawić się oddziaływanie na 
środowisko, jednak nie powinno to być oddziaływanie znaczące. Ponadto, jest ono krótkotrwałe 
chwilowe. 

Bezpośrednie, potencjalne oddziaływania na środowisko jakie mogą wystąpić w wyniku realizacji zadań 
Programu: 

• nieodwracalne przekształcenia terenów w przypadku realizacji nowych inwestycji drogowy  i 
pozostałych komunikacyjnych;

• nieodwracalne przekształcenia terenów

• nieodwracalne przekształcenia
wodnej oraz budowy elektrowni wiatrowej;

• zagrożenie dla gatunków chronionych w wyniku prac termomoderni

• przerwanie powiązań ekologicznych;

• lokalne pogorszenie podstawowych wskaźników zanieczyszczenia powietrza (w przypadku 
inwestycji drogowych); 

• lokalne podwyższenie poziomu hałasu (praktycznie wszystkie typy przedsięwzięć przewidzianych 
do realizacji z wyłączeniem działań na rzecz ochrony przyrody);

• uciążliwości związane z emisją substancji złowonnych (odorów) i aerozoli mikrobiologicznych 
(przydomowe oczyszczalnie ścieków);

• wzrost ilości odpadów (realizacja inwestycji budowlanych);

• wzrost ilości ścieków opadowych (drogi, kanalizacje wód opadowych na nowych terenach).

W kategorii oddziaływań pośrednich wskazano przede wszystkim:

• wzrost intensywności gospodarowania i zmiany zagospodarowania terenu w rejonie inwestycji 
drogowych; 

• wzrost intensywności ruchu i związanych z tym emisji na modernizowanych drogach;

• wzrost presji urbanizacyjnej na terenach zabudowy mieszkaniowej po uzbrojeniu ich w sieć 
kanalizacyjno-wodociągową.

Z przeprowadzonej w Prognozie analizy wynika, że ze względu na rodzaj, skalę ora
oddziaływań szczególnie znaczące skutki środowiskowe generowane będą w wyniku realizacji projektów 
zaplanowanych w ramach: 

• budowy i modernizacji dróg oraz infrastruktury związanej z komunikacją;

• budowy zbiorników retencyjnych

• inwestycji związanych z pracami melioracyjnymi,

• budowy i rozbudowy inwestycji związanych z gospodarką wodno 

• inwestycji związanych z budową i modernizacją źródeł ciepła i energii.

Jednocześnie należy podkreślić, że zgodnie z obowiązującym prawem realiza
wymagane jest uzyskanie decyzji środowiskowej, zawiera uwarunkowania, które gwarantują, że  w sytuacji 
stwierdzenia znaczącego negatywnego oddziaływania, w ocenie odpowiadającej szczegółowości projektu 
budowlanego każdego z wymienionych zadań, wskazane zostaną szczegółowe rozwiązania mające na celu 
zapobieganie i ograniczenie tych oddziaływań.

Poniżej przedstawiono charakterystykę ww. oddziaływań na środowisko.

 

DROGI  

Prognoza oddziaływania na środowisko  aktualizacji Programu ochrony środowiska dla powiatu 
2013-2020 

 

Z oceny oddziaływania wpływu planowanych zadań wynika, że w większości przypadków zamierzenia 
będą mieć pozytywny wpływ na poszczególne komponenty środowiska lub nie będą mieć 

identyfikowalnego (znaczącego) wpływu.  

Należy podkreślić, że ostateczne skutki środowiskowe podejmowanych działań będą zależne m.in. od 
lokalnej chłonności środowiska lub od występowania w rejonie realizacji przedsięwzięcia tzw. obszarów 
wrażliwych. Na etapie budowy realizacja prawie wszystkich zadań może pojawić się oddziaływanie na 
środowisko, jednak nie powinno to być oddziaływanie znaczące. Ponadto, jest ono krótkotrwałe 

Bezpośrednie, potencjalne oddziaływania na środowisko jakie mogą wystąpić w wyniku realizacji zadań 

nieodwracalne przekształcenia terenów w przypadku realizacji nowych inwestycji drogowy  i 
pozostałych komunikacyjnych; 

przekształcenia terenów nieużytków rolnych w wyniku zalesień;

nieodwracalne przekształcenia terenu i krajobrazu w wyniku prac na urządzeniach melioracji 
wodnej oraz budowy elektrowni wiatrowej; 

zagrożenie dla gatunków chronionych w wyniku prac termomodernizacyjnych;

przerwanie powiązań ekologicznych; 

lokalne pogorszenie podstawowych wskaźników zanieczyszczenia powietrza (w przypadku 

lokalne podwyższenie poziomu hałasu (praktycznie wszystkie typy przedsięwzięć przewidzianych 
cji z wyłączeniem działań na rzecz ochrony przyrody); 

uciążliwości związane z emisją substancji złowonnych (odorów) i aerozoli mikrobiologicznych 
(przydomowe oczyszczalnie ścieków); 

wzrost ilości odpadów (realizacja inwestycji budowlanych); 

cieków opadowych (drogi, kanalizacje wód opadowych na nowych terenach).

W kategorii oddziaływań pośrednich wskazano przede wszystkim: 

wzrost intensywności gospodarowania i zmiany zagospodarowania terenu w rejonie inwestycji 

ruchu i związanych z tym emisji na modernizowanych drogach;

wzrost presji urbanizacyjnej na terenach zabudowy mieszkaniowej po uzbrojeniu ich w sieć 
wodociągową. 

Z przeprowadzonej w Prognozie analizy wynika, że ze względu na rodzaj, skalę ora
oddziaływań szczególnie znaczące skutki środowiskowe generowane będą w wyniku realizacji projektów 

budowy i modernizacji dróg oraz infrastruktury związanej z komunikacją; 

budowy zbiorników retencyjnych 

ji związanych z pracami melioracyjnymi, 

budowy i rozbudowy inwestycji związanych z gospodarką wodno – ściekową;

inwestycji związanych z budową i modernizacją źródeł ciepła i energii. 

Jednocześnie należy podkreślić, że zgodnie z obowiązującym prawem realizacja przedsięwzięć, dla których 
wymagane jest uzyskanie decyzji środowiskowej, zawiera uwarunkowania, które gwarantują, że  w sytuacji 
stwierdzenia znaczącego negatywnego oddziaływania, w ocenie odpowiadającej szczegółowości projektu 

ymienionych zadań, wskazane zostaną szczegółowe rozwiązania mające na celu 
zapobieganie i ograniczenie tych oddziaływań. 

Poniżej przedstawiono charakterystykę ww. oddziaływań na środowisko. 
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przypadków zamierzenia 
będą mieć pozytywny wpływ na poszczególne komponenty środowiska lub nie będą mieć 

Należy podkreślić, że ostateczne skutki środowiskowe podejmowanych działań będą zależne m.in. od 
występowania w rejonie realizacji przedsięwzięcia tzw. obszarów 

wrażliwych. Na etapie budowy realizacja prawie wszystkich zadań może pojawić się oddziaływanie na 
środowisko, jednak nie powinno to być oddziaływanie znaczące. Ponadto, jest ono krótkotrwałe  i 

Bezpośrednie, potencjalne oddziaływania na środowisko jakie mogą wystąpić w wyniku realizacji zadań 

nieodwracalne przekształcenia terenów w przypadku realizacji nowych inwestycji drogowy  i 

nieużytków rolnych w wyniku zalesień; 

terenu i krajobrazu w wyniku prac na urządzeniach melioracji 

zacyjnych; 

lokalne pogorszenie podstawowych wskaźników zanieczyszczenia powietrza (w przypadku 

lokalne podwyższenie poziomu hałasu (praktycznie wszystkie typy przedsięwzięć przewidzianych 

uciążliwości związane z emisją substancji złowonnych (odorów) i aerozoli mikrobiologicznych 

cieków opadowych (drogi, kanalizacje wód opadowych na nowych terenach). 

wzrost intensywności gospodarowania i zmiany zagospodarowania terenu w rejonie inwestycji 

ruchu i związanych z tym emisji na modernizowanych drogach; 

wzrost presji urbanizacyjnej na terenach zabudowy mieszkaniowej po uzbrojeniu ich w sieć 

Z przeprowadzonej w Prognozie analizy wynika, że ze względu na rodzaj, skalę oraz zasięg przestrzenny 
oddziaływań szczególnie znaczące skutki środowiskowe generowane będą w wyniku realizacji projektów 

ściekową; 

cja przedsięwzięć, dla których 
wymagane jest uzyskanie decyzji środowiskowej, zawiera uwarunkowania, które gwarantują, że  w sytuacji 
stwierdzenia znaczącego negatywnego oddziaływania, w ocenie odpowiadającej szczegółowości projektu 

ymienionych zadań, wskazane zostaną szczegółowe rozwiązania mające na celu 
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W odniesieniu do budowy i modernizacji dróg oraz infrastru
do wystąpienia potencjalne negatywne oddziaływania o charakterze lokalnym, związane z etapem ich 
realizacji oraz późniejszej eksploatacji (czyli ruchem pojazdów):

• zaburzenie stosunków wodnych wskutek osuszenia g

• przekształcenia powierzchni ziemi, zajmowanie powierzchni, niszczenie struktury gleby;

• przekształcenie krajobrazu;

• pogorszenie jakości powietrza (emisja substancji gazowych i pyłów w wyniku spalania paliw, 
ścierania opon, ścieranie nawierzchni dróg,
drogi); 

• pogorszenie klimatu akustycznego (emisja hałasu związana z pracą maszyn budowlanych,                       
a w okresie eksploatacji - pracą układów napędowych, toczeniem opon po nawierzchni);

• generowanie odpadów (remonty dróg, zmiotki uliczne, odpady z koszy postojowych, odpady ze 
zdarzeń losowych i wypadków);

• generowanie ścieków (wody opadowe i roztopowe z powierzchni dróg);

• zanieczyszczenie gleb i gruntów związkami metali ciężkich i substancjami 

• zakwaszanie gleb i gruntów związkami siarki i azotu;

• zasalanie gleb i gruntów środkami zimowego utrzymania dróg;

• zagrożenie dla różnorodności biologicznej w wyniku realizacji projektów drogowych, które 
dotyczy: 

− zmian cech siedlisk/biotopów,
gleby; 

− przekształcenia struktury krajobrazu i likwidacja siedlisk/ekosystemów na skutek zmiany 
sposobu użytkowania ziemi;

− fragmentacji siedlisk;

− tworzenia barier na trasa korytarzy ekologicznych.

Dość specyficznym zagrożeniem jest zmiana warunków mikroklimaty
z pojawianiem się sztucznych źródeł światła (czego efektem jest także wzrost śmiertelności gatunków 
latających, zwłaszcza owadów). 

Pojęcie „oddziaływania na środowisko” o
drogowe mogą dotyczyć tego aspektu nie tylko poprzez zmianę parametrów jakości środowiska (głównie 
ze względu na hałas i zanieczyszczenie powietrza), ale także poprzez poprawę poziomu bezpieczeństwa 
komunikacyjnego. 

Oddziaływanie na środowisko nowych dróg (lub dróg o istotnie zmienionych parametrach) może rozciągać 
się w pasie o szerokości rzędu kilkudziesięciu metrów, zazwyczaj ogranicza się jednak do pasa przyległego 
do drogi. Pośrednie oddziaływani
plany inwestycji drogowej) może stanowić argument przy wyborze lokalizacji innej inwestycji.

Działania związane z modernizacją dróg mogą spowodować wzrost średniej prędkości ruchu pojazdów n
danym odcinku i z tego tytułu generować większy hałas. Poprawa parametrów drogi może również 
zwiększyć ruch na niej (nie tylko przepustowość, ale również wzrost obciążenia wynikający z wyboru 
lepszej jakościowo lub/i czasowo trasy), a przez to zwiększyć 
powietrze atmosferyczne. 

Generalnie jednak poprawa płynności ruchu skutkuje zmniejszeniem emisji zanieczyszczeń, aczkolwiek 
wpływ prędkości ruchu samochodów na wielkość emisji jest różny w odniesieniu do poszczegó
pojazdów, typów silników, itp.). 

Pozytywnym oddziaływaniem jest odciążenie dróg istniejących (w przypadku budowy nowych dróg).

 

KANALIZACJA I WODOCIĄGI 

Negatywne oddziaływania na środowisko podziemnych sieci przesyłowych związane są praktycznie
wyłącznie z etapem ich budowy (z wyjątkiem sytuacji awaryjnych). Dotyczy to w szczególności zaburzenia 
stosunków wodnych oraz przekształcenie powierzchni ziemi.
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W odniesieniu do budowy i modernizacji dróg oraz infrastruktury komunikacyjnej zidentyfikowano możliwe 
do wystąpienia potencjalne negatywne oddziaływania o charakterze lokalnym, związane z etapem ich 
realizacji oraz późniejszej eksploatacji (czyli ruchem pojazdów): 

zaburzenie stosunków wodnych wskutek osuszenia gruntu; 

przekształcenia powierzchni ziemi, zajmowanie powierzchni, niszczenie struktury gleby;

przekształcenie krajobrazu; 

pogorszenie jakości powietrza (emisja substancji gazowych i pyłów w wyniku spalania paliw, 
ścierania opon, ścieranie nawierzchni dróg, okładzin hamulcowych, pylenie wtórne z nawierzchni 

pogorszenie klimatu akustycznego (emisja hałasu związana z pracą maszyn budowlanych,                       
pracą układów napędowych, toczeniem opon po nawierzchni);

rowanie odpadów (remonty dróg, zmiotki uliczne, odpady z koszy postojowych, odpady ze 
zdarzeń losowych i wypadków); 

generowanie ścieków (wody opadowe i roztopowe z powierzchni dróg); 

zanieczyszczenie gleb i gruntów związkami metali ciężkich i substancjami ropopochodnymi;

zakwaszanie gleb i gruntów związkami siarki i azotu; 

zasalanie gleb i gruntów środkami zimowego utrzymania dróg; 

zagrożenie dla różnorodności biologicznej w wyniku realizacji projektów drogowych, które 

zmian cech siedlisk/biotopów, spowodowanych np. odwodnieniem, zanieczyszczeniem 

przekształcenia struktury krajobrazu i likwidacja siedlisk/ekosystemów na skutek zmiany 
sposobu użytkowania ziemi; 

fragmentacji siedlisk; 

tworzenia barier na trasa korytarzy ekologicznych. 

yficznym zagrożeniem jest zmiana warunków mikroklimatycznych, a także zmiana związana
z pojawianiem się sztucznych źródeł światła (czego efektem jest także wzrost śmiertelności gatunków 

Pojęcie „oddziaływania na środowisko” obejmuje także oddziaływanie na zdrowie ludzi; inwestycje 
drogowe mogą dotyczyć tego aspektu nie tylko poprzez zmianę parametrów jakości środowiska (głównie 
ze względu na hałas i zanieczyszczenie powietrza), ale także poprzez poprawę poziomu bezpieczeństwa 

Oddziaływanie na środowisko nowych dróg (lub dróg o istotnie zmienionych parametrach) może rozciągać 
się w pasie o szerokości rzędu kilkudziesięciu metrów, zazwyczaj ogranicza się jednak do pasa przyległego 

e inwestycji drogowych może być większe: nowa droga (a nawet same 
plany inwestycji drogowej) może stanowić argument przy wyborze lokalizacji innej inwestycji.

Działania związane z modernizacją dróg mogą spowodować wzrost średniej prędkości ruchu pojazdów n
danym odcinku i z tego tytułu generować większy hałas. Poprawa parametrów drogi może również 
zwiększyć ruch na niej (nie tylko przepustowość, ale również wzrost obciążenia wynikający z wyboru 
lepszej jakościowo lub/i czasowo trasy), a przez to zwiększyć presję akustyczną na przyległe tereny i na 

Generalnie jednak poprawa płynności ruchu skutkuje zmniejszeniem emisji zanieczyszczeń, aczkolwiek 
wpływ prędkości ruchu samochodów na wielkość emisji jest różny w odniesieniu do poszczegó

Pozytywnym oddziaływaniem jest odciążenie dróg istniejących (w przypadku budowy nowych dróg).

Negatywne oddziaływania na środowisko podziemnych sieci przesyłowych związane są praktycznie
wyłącznie z etapem ich budowy (z wyjątkiem sytuacji awaryjnych). Dotyczy to w szczególności zaburzenia 
stosunków wodnych oraz przekształcenie powierzchni ziemi. 

rogramu ochrony środowiska dla powiatu rawskiego na lata 
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ktury komunikacyjnej zidentyfikowano możliwe 
do wystąpienia potencjalne negatywne oddziaływania o charakterze lokalnym, związane z etapem ich 

przekształcenia powierzchni ziemi, zajmowanie powierzchni, niszczenie struktury gleby; 

pogorszenie jakości powietrza (emisja substancji gazowych i pyłów w wyniku spalania paliw, 
okładzin hamulcowych, pylenie wtórne z nawierzchni 

pogorszenie klimatu akustycznego (emisja hałasu związana z pracą maszyn budowlanych,                       
pracą układów napędowych, toczeniem opon po nawierzchni); 

rowanie odpadów (remonty dróg, zmiotki uliczne, odpady z koszy postojowych, odpady ze 

ropopochodnymi; 

zagrożenie dla różnorodności biologicznej w wyniku realizacji projektów drogowych, które 

spowodowanych np. odwodnieniem, zanieczyszczeniem 

przekształcenia struktury krajobrazu i likwidacja siedlisk/ekosystemów na skutek zmiany 

cznych, a także zmiana związana 
z pojawianiem się sztucznych źródeł światła (czego efektem jest także wzrost śmiertelności gatunków 

bejmuje także oddziaływanie na zdrowie ludzi; inwestycje 
drogowe mogą dotyczyć tego aspektu nie tylko poprzez zmianę parametrów jakości środowiska (głównie 
ze względu na hałas i zanieczyszczenie powietrza), ale także poprzez poprawę poziomu bezpieczeństwa 

Oddziaływanie na środowisko nowych dróg (lub dróg o istotnie zmienionych parametrach) może rozciągać 
się w pasie o szerokości rzędu kilkudziesięciu metrów, zazwyczaj ogranicza się jednak do pasa przyległego 

e inwestycji drogowych może być większe: nowa droga (a nawet same 
plany inwestycji drogowej) może stanowić argument przy wyborze lokalizacji innej inwestycji. 

Działania związane z modernizacją dróg mogą spowodować wzrost średniej prędkości ruchu pojazdów na 
danym odcinku i z tego tytułu generować większy hałas. Poprawa parametrów drogi może również 
zwiększyć ruch na niej (nie tylko przepustowość, ale również wzrost obciążenia wynikający z wyboru 

presję akustyczną na przyległe tereny i na 

Generalnie jednak poprawa płynności ruchu skutkuje zmniejszeniem emisji zanieczyszczeń, aczkolwiek 
wpływ prędkości ruchu samochodów na wielkość emisji jest różny w odniesieniu do poszczególnych typów 

Pozytywnym oddziaływaniem jest odciążenie dróg istniejących (w przypadku budowy nowych dróg). 

Negatywne oddziaływania na środowisko podziemnych sieci przesyłowych związane są praktycznie 
wyłącznie z etapem ich budowy (z wyjątkiem sytuacji awaryjnych). Dotyczy to w szczególności zaburzenia 
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REKULTYWACJA TERENÓW 

Eksploatacja surowców mineralnych powoduje degradację środowiska, która objawia się m.in. 
zanieczyszczeniem gleb, powietrza, wód powierzchniowych i podziemnych, obniżeniem poziomu wód 
podziemnych, jak również występowaniem dużych, przestrzennych zmian powi

Z tego powodu wydobycie kopalin wymaga stworzenia warunków racjonalnego ich zagospodarowania, 
zgodnie z maksymalną ochroną walorów krajobrazowych, a następnie rekultywacji terenów 
poeksploatacyjnych, z przeznaczeniem m.in. na cele rekreacy

Projekty związane z rekultywacją terenów zdegradowanych mają zdecydowanie pozytywny efekt 
ekologiczny. Negatywne oddziaływania są możliwe (tak jak w przypadku innych inwestycji) głównie na 
etapie wykonywania. W efekcie powinny poprawić się warunki fun
gatunków na terenach objętych działaniami.

 

AWARIE 

Potencjalne awarie, jakie mogą wystąpić podczas budowy, eksploatacji lub likwidacji obiektów opisywanych 
w Programie to: 

• pożary; 

• zanieczyszczenie gruntów i wód podzie
z eksploatowanych pojazdów mechanicznych oraz składowanych olejów i smarów przeznaczonych 
do bieżącej konserwacji urządzeń,

• awaria urządzeń pomiarowych.

Sytuacje tego typu są praktycznie nie do przewidzenia. 
budowa i eksploatacja obiektów i instalacji oraz przestrzeganie wymagań zawartych w instrukcji 
eksploatacji i decyzji środowiskowej. W przypadku wystąpienia takiej awarii może nastąpić zanieczyszczenie 
środowiska gruntowo – wodnego w rozmiarach trudnych do oszacowania.

Oceniając skumulowane niekorzystne skutki realizacji i eksploatacji poszczególnych działań, to                         
 z najpoważniejszymi oddziaływaniami należy liczyć się w przypadku rozwoju
realizacja poszczególnych przedsięwzięć, w tym zakresie podlegać będą z zgodnie z obowiązującym 
prawem uzyskania decyzji środowiskowej, zawierającej uwarunkowania, które zagwarantują, że w sytuacji 
stwierdzenia znaczącego negatywn
na celu zapobieganie i ograniczenie tych oddziaływań.

Dla planowanych zadań inwestycyjnych zgodnie z przepisami prawnymi w obszarze ochrony środowiska 
wymagane będzie przeprowadzenie oceny 
o oddziaływaniu na środowisko”. W ramach tych opracowań będzie również przeprowadzona analiza 
potencjalnego oddziaływania tych przedsięwzięć na obszary chronione zlokalizowane w granicac
Wstępnie, na obecnym etapie planowania przedsięwzięć można stwierdzić, iż obszary chronione 
zlokalizowane w granicach powiatu
takiej odległości, że wpływ planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych nie jest możliwy. Projektowane 
przedsięwzięcia w żadnym elemencie nie będą miały wpływu na strukturę obszarów chronionyc
Inwestycje nie naruszą siedlisk przyrodniczych i nie wpłyną znacząco na gatunki zamieszczone w 
załącznikach do dyrektywy siedliskowej i ptasiej. Tereny, na których zlokalizowane zostaną przedsięwzięcia 
nie przecinają obszarów chronionych oraz Natura 200
na drogach w pobliżu obszarów. Potencjalne kolizje zwierząt 
oddziaływania. Ruch obecnie jest znaczny, a przedsięwzięcia nie wprowadzą pod tym względem istotnych 
zmian. Dotyczy to również barier w migracji zwierząt, jakie stwarzają obecnie drogi.

 

PRACE TERMOMODERNIZACYJNE 

Ze względu na fakt, iż na terenie powiatu rawskiego planuję prace termo
oświatowych należy podjąć się oceny oddziaływania n
chronione ptaków i nietoperzy.  

W związku z planowanymi pracami termomodernizacyjnymi i innymi pracami budowlanymi budynków 
mieszkalnych należy pamiętać, o zakazach obowiązujących w odniesieniu do zwierząt chroni
wynikających z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z 
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Eksploatacja surowców mineralnych powoduje degradację środowiska, która objawia się m.in. 
zanieczyszczeniem gleb, powietrza, wód powierzchniowych i podziemnych, obniżeniem poziomu wód 
podziemnych, jak również występowaniem dużych, przestrzennych zmian powierzchni terenu. 

Z tego powodu wydobycie kopalin wymaga stworzenia warunków racjonalnego ich zagospodarowania, 
zgodnie z maksymalną ochroną walorów krajobrazowych, a następnie rekultywacji terenów 
poeksploatacyjnych, z przeznaczeniem m.in. na cele rekreacyjne. 

Projekty związane z rekultywacją terenów zdegradowanych mają zdecydowanie pozytywny efekt 
ekologiczny. Negatywne oddziaływania są możliwe (tak jak w przypadku innych inwestycji) głównie na 
etapie wykonywania. W efekcie powinny poprawić się warunki funkcjonowania siedlisk przyrodniczych  i 
gatunków na terenach objętych działaniami. 

Potencjalne awarie, jakie mogą wystąpić podczas budowy, eksploatacji lub likwidacji obiektów opisywanych 

zanieczyszczenie gruntów i wód podziemnych substancjami ropopochodnymi pochodzącymi 
z eksploatowanych pojazdów mechanicznych oraz składowanych olejów i smarów przeznaczonych 
do bieżącej konserwacji urządzeń, 

awaria urządzeń pomiarowych. 

Sytuacje tego typu są praktycznie nie do przewidzenia. Zapobieganiu tego typu awariom służy prawidłowa 
budowa i eksploatacja obiektów i instalacji oraz przestrzeganie wymagań zawartych w instrukcji 
eksploatacji i decyzji środowiskowej. W przypadku wystąpienia takiej awarii może nastąpić zanieczyszczenie 

wodnego w rozmiarach trudnych do oszacowania. 

Oceniając skumulowane niekorzystne skutki realizacji i eksploatacji poszczególnych działań, to                         
z najpoważniejszymi oddziaływaniami należy liczyć się w przypadku rozwoju sieci drogowej. Jednakże 
realizacja poszczególnych przedsięwzięć, w tym zakresie podlegać będą z zgodnie z obowiązującym 
prawem uzyskania decyzji środowiskowej, zawierającej uwarunkowania, które zagwarantują, że w sytuacji 
stwierdzenia znaczącego negatywnego oddziaływania, wskazane zostaną szczegółowe rozwiązania mające 
na celu zapobieganie i ograniczenie tych oddziaływań. 

Dla planowanych zadań inwestycyjnych zgodnie z przepisami prawnymi w obszarze ochrony środowiska 
wymagane będzie przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko oraz wykonanie „Raportów                 
o oddziaływaniu na środowisko”. W ramach tych opracowań będzie również przeprowadzona analiza 
potencjalnego oddziaływania tych przedsięwzięć na obszary chronione zlokalizowane w granicac
Wstępnie, na obecnym etapie planowania przedsięwzięć można stwierdzić, iż obszary chronione 

powiatu nie kolidują z planowanymi lokalizacjami obiektów oraz położone w 
takiej odległości, że wpływ planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych nie jest możliwy. Projektowane 
przedsięwzięcia w żadnym elemencie nie będą miały wpływu na strukturę obszarów chronionyc
Inwestycje nie naruszą siedlisk przyrodniczych i nie wpłyną znacząco na gatunki zamieszczone w 
załącznikach do dyrektywy siedliskowej i ptasiej. Tereny, na których zlokalizowane zostaną przedsięwzięcia 
nie przecinają obszarów chronionych oraz Natura 2000, mogą jedynie w niewielkim stopniu zwiększyć ruch 

w. Potencjalne kolizje zwierząt z pojazdami nie mogą mieć znaczącego 
oddziaływania. Ruch obecnie jest znaczny, a przedsięwzięcia nie wprowadzą pod tym względem istotnych 

Dotyczy to również barier w migracji zwierząt, jakie stwarzają obecnie drogi. 

 

Ze względu na fakt, iż na terenie powiatu rawskiego planuję prace termomodernizacyjne w placówkach 
oświatowych należy podjąć się oceny oddziaływania na środowisko, a  w szczególności na gatunki 

W związku z planowanymi pracami termomodernizacyjnymi i innymi pracami budowlanymi budynków 
mieszkalnych należy pamiętać, o zakazach obowiązujących w odniesieniu do zwierząt chroni
wynikających z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z 
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Eksploatacja surowców mineralnych powoduje degradację środowiska, która objawia się m.in. 
zanieczyszczeniem gleb, powietrza, wód powierzchniowych i podziemnych, obniżeniem poziomu wód 

erzchni terenu.  

Z tego powodu wydobycie kopalin wymaga stworzenia warunków racjonalnego ich zagospodarowania, 
zgodnie z maksymalną ochroną walorów krajobrazowych, a następnie rekultywacji terenów 

Projekty związane z rekultywacją terenów zdegradowanych mają zdecydowanie pozytywny efekt 
ekologiczny. Negatywne oddziaływania są możliwe (tak jak w przypadku innych inwestycji) głównie na 

kcjonowania siedlisk przyrodniczych  i 

Potencjalne awarie, jakie mogą wystąpić podczas budowy, eksploatacji lub likwidacji obiektów opisywanych 

mnych substancjami ropopochodnymi pochodzącymi  
z eksploatowanych pojazdów mechanicznych oraz składowanych olejów i smarów przeznaczonych 

Zapobieganiu tego typu awariom służy prawidłowa 
budowa i eksploatacja obiektów i instalacji oraz przestrzeganie wymagań zawartych w instrukcji 
eksploatacji i decyzji środowiskowej. W przypadku wystąpienia takiej awarii może nastąpić zanieczyszczenie 

Oceniając skumulowane niekorzystne skutki realizacji i eksploatacji poszczególnych działań, to                          
sieci drogowej. Jednakże 

realizacja poszczególnych przedsięwzięć, w tym zakresie podlegać będą z zgodnie z obowiązującym 
prawem uzyskania decyzji środowiskowej, zawierającej uwarunkowania, które zagwarantują, że w sytuacji 

ego oddziaływania, wskazane zostaną szczegółowe rozwiązania mające 

Dla planowanych zadań inwestycyjnych zgodnie z przepisami prawnymi w obszarze ochrony środowiska 
oddziaływania na środowisko oraz wykonanie „Raportów                  

o oddziaływaniu na środowisko”. W ramach tych opracowań będzie również przeprowadzona analiza 
potencjalnego oddziaływania tych przedsięwzięć na obszary chronione zlokalizowane w granicach powiatu. 
Wstępnie, na obecnym etapie planowania przedsięwzięć można stwierdzić, iż obszary chronione 

nie kolidują z planowanymi lokalizacjami obiektów oraz położone w 
takiej odległości, że wpływ planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych nie jest możliwy. Projektowane 
przedsięwzięcia w żadnym elemencie nie będą miały wpływu na strukturę obszarów chronionych. 
Inwestycje nie naruszą siedlisk przyrodniczych i nie wpłyną znacząco na gatunki zamieszczone w 
załącznikach do dyrektywy siedliskowej i ptasiej. Tereny, na których zlokalizowane zostaną przedsięwzięcia 

0, mogą jedynie w niewielkim stopniu zwiększyć ruch 
z pojazdami nie mogą mieć znaczącego 

oddziaływania. Ruch obecnie jest znaczny, a przedsięwzięcia nie wprowadzą pod tym względem istotnych 

modernizacyjne w placówkach 
a środowisko, a  w szczególności na gatunki 

W związku z planowanymi pracami termomodernizacyjnymi i innymi pracami budowlanymi budynków 
mieszkalnych należy pamiętać, o zakazach obowiązujących w odniesieniu do zwierząt chronionych 
wynikających z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z 
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późn. zm.) i ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z późn. 
zm.). Szczegółową listę chronionych gatunków zwierząt przedstawiają załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia 
Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U. Nr 237, 
poz. 1419).  

Analizując powyższe przepisy należy stwierdzić, iż wszystkie gatu
i jerzyka, gołębia miejskiego oraz wszystkie gatunki ptaków z rzędu wróblowe,

w tym min. jaskółkę dymówkę, jaskółkę oknówkę, kawkę, kopciuszka, mazurka i wróbla, sikory, szpaki itp..
są objęte ochroną gatunkową. Należy pamiętać, iż nie tylko chronione gatunki ptaków korzystają z 
budynków, bardzo często są one również zasiedlane przez chronione ssaki, głównie nietoperze oraz kunę 
kamionkę. Przed rozpoczęciem prac remontowych lub termo
zlecić doświadczonemu ornitologowi inwentaryzację przyrodniczą w zakresie występowania ptaków 
gatunków chronionych, w celu uniknięcia nieumyślnego zniszczenia schronień tych gatunków podczas prac 
budowlanych. W sytuacji, gdy zniszczenie schronień ptaków gatunków chronionych podczas prac 
budowlanych jest konieczne, należy zwrócić się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w 
Kielcach o wydanie stosownego zezwolenia. 

Sporządzenie opinii ornitologicznej powinno 
charakterze budowlanym: remontów, modernizacji (typu: termomodernizacja, ocieplanie lub remont 
powierzchni strychowych w tym wymiana dachu oraz remont przestrzeni wentylacyjnej stropodachów, 
wymiana orynnowania, remont ciągów kominowych i wentylacyjnych, kratowanie otworów prowadzących 
na stropodachy, tynkowanie elewacji zewnętrznych itp.) prowadzonych w budynkach w okresie od 1 marca 
do 15 października. Aby zniwelować konflikty między człowiekiem a ptak
domach z betonu należy przestrzegać kilku podstawowych zasad: 

• Przed rozpoczęciem prac budowlanych zasięgnąć rady specjalisty ornitologa, który określi miejsca, 
w których gnieżdżą się ptaki, wskaże miejsca wymagające zamurowania i
można pozostawić ptakom do dyspozycji. Należy pamiętać o tym, że różne gatunki ptaków 
rozpoczynają lęgi w różnych terminach, dlatego najlepiej by było przeprowadzać ocenę w roku 
poprzedzającym remont. Takie podejście wyeliminuje e
gniazd jerzyków, które przylatują dopiero w maju.

• Jeśli prace będą wykonywane w sezonie lęgowym 
tak, aby ptaki nie mogły założyć tam gniazd. 

• Zadbać, aby w odnowionych budynkac
dla ptaków, zaś czynne przewody kominowe i wentylacja mieszkań zostały zabezpieczone 
odpowiednio wcześnie przed kawkami. 

• W miejscach gdzie gołębie są szczególnie uciążliwe można zastosować zabezpiec
przeciwko nim, warto jednak tam gdzie to możliwe pozostawić im dostęp do miejsc, w których 
mogą zakładać gniazda. 

• Jeśli to możliwe stosować tacki lub półki pod jaskółczymi gniazdami 
czyścić, a po sezonie usunąć. 

• Wieszać budki lęgowe dla gatunków, które mieszkały w budynku przed remontem, i straciły 
miejsca lęgowe. Jednak zazwyczaj budki tylko w małym stopniu rekompensują straty powodowane 
przez remonty. Z tego względu, w niektórych zachodnich miastach prowadzi się już 
programy ochrony ptaków gnieżdżących się w budynkach polegające na tworzeniu dla nich 
specjalnych miejsc gniazdowych w konstrukcji domów. 

• Zgodnie z opinią Ministerstwa Środowiska oraz Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (GDOŚ ) 
zatykanie otworów stropodachów, nawet poza sezonem lęgowym, jest niszczeniem siedlisk 
gatunku objętego ochroną ścisłą (jerzyk 
ochronie 

• przyrody (Dz. U. 2009 nr 151, poz. 1220 ze zm. ) uszczegółowionym zapisem 
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko 
występujących zwierząt objętych ochroną (Dz.U. 2004 nr 220 poz. 2237) wprowadzono zakaz

• niszczenia siedlisk zwierząt dziko żyjących. Stropodachy zaś s
jerzyka w Polsce, dlatego jakiekolwiek zamykanie stropodachów można uznać za niszczenie 
siedlisk tego gatunku. 

Zamykanie otwórów wentylacyjnych stropodachów nie jest wymagane przez prawo budowlane
budowlane wymaga kratowania przewodów będących częścią systemu wentylacji lub klimatyzacji budynku 
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późn. zm.) i ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z późn. 
ych gatunków zwierząt przedstawiają załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia 

Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U. Nr 237, 

Analizując powyższe przepisy należy stwierdzić, iż wszystkie gatunki ptaków zasiedlające budynki: 
i jerzyka, gołębia miejskiego oraz wszystkie gatunki ptaków z rzędu wróblowe, 

w tym min. jaskółkę dymówkę, jaskółkę oknówkę, kawkę, kopciuszka, mazurka i wróbla, sikory, szpaki itp..
są objęte ochroną gatunkową. Należy pamiętać, iż nie tylko chronione gatunki ptaków korzystają z 
budynków, bardzo często są one również zasiedlane przez chronione ssaki, głównie nietoperze oraz kunę 
kamionkę. Przed rozpoczęciem prac remontowych lub termomodernizacyjnych zarządca budynku powinien 
zlecić doświadczonemu ornitologowi inwentaryzację przyrodniczą w zakresie występowania ptaków 
gatunków chronionych, w celu uniknięcia nieumyślnego zniszczenia schronień tych gatunków podczas prac 

tuacji, gdy zniszczenie schronień ptaków gatunków chronionych podczas prac 
budowlanych jest konieczne, należy zwrócić się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w 
Kielcach o wydanie stosownego zezwolenia.  

Sporządzenie opinii ornitologicznej powinno być niezbędne w przypadku planowanych przedsięwzięć o 
charakterze budowlanym: remontów, modernizacji (typu: termomodernizacja, ocieplanie lub remont 
powierzchni strychowych w tym wymiana dachu oraz remont przestrzeni wentylacyjnej stropodachów, 

nnowania, remont ciągów kominowych i wentylacyjnych, kratowanie otworów prowadzących 
na stropodachy, tynkowanie elewacji zewnętrznych itp.) prowadzonych w budynkach w okresie od 1 marca 
do 15 października. Aby zniwelować konflikty między człowiekiem a ptakami zmuszonymi mieszkać w 
domach z betonu należy przestrzegać kilku podstawowych zasad:  

Przed rozpoczęciem prac budowlanych zasięgnąć rady specjalisty ornitologa, który określi miejsca, 
w których gnieżdżą się ptaki, wskaże miejsca wymagające zamurowania i te niekonfliktowe, które 
można pozostawić ptakom do dyspozycji. Należy pamiętać o tym, że różne gatunki ptaków 
rozpoczynają lęgi w różnych terminach, dlatego najlepiej by było przeprowadzać ocenę w roku 
poprzedzającym remont. Takie podejście wyeliminuje ewentualne niewykrycie np. w kwietniu 
gniazd jerzyków, które przylatują dopiero w maju. 
Jeśli prace będą wykonywane w sezonie lęgowym – odpowiednio wcześnie zabezpieczyć otwory 
tak, aby ptaki nie mogły założyć tam gniazd.  
Zadbać, aby w odnowionych budynkach pozostały w miejscach niekonfliktowych otwory dostępne 
dla ptaków, zaś czynne przewody kominowe i wentylacja mieszkań zostały zabezpieczone 
odpowiednio wcześnie przed kawkami.  
W miejscach gdzie gołębie są szczególnie uciążliwe można zastosować zabezpiec
przeciwko nim, warto jednak tam gdzie to możliwe pozostawić im dostęp do miejsc, w których 

Jeśli to możliwe stosować tacki lub półki pod jaskółczymi gniazdami – można je systematycznie 
czyścić, a po sezonie usunąć.  

ać budki lęgowe dla gatunków, które mieszkały w budynku przed remontem, i straciły 
miejsca lęgowe. Jednak zazwyczaj budki tylko w małym stopniu rekompensują straty powodowane 
przez remonty. Z tego względu, w niektórych zachodnich miastach prowadzi się już 
programy ochrony ptaków gnieżdżących się w budynkach polegające na tworzeniu dla nich 
specjalnych miejsc gniazdowych w konstrukcji domów.  
Zgodnie z opinią Ministerstwa Środowiska oraz Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (GDOŚ ) 

rów stropodachów, nawet poza sezonem lęgowym, jest niszczeniem siedlisk 
gatunku objętego ochroną ścisłą (jerzyk Apus apus). Zgodnie z art. 52 ust. 1 pkt. 4 ustawy o 

przyrody (Dz. U. 2009 nr 151, poz. 1220 ze zm. ) uszczegółowionym zapisem 
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko 
występujących zwierząt objętych ochroną (Dz.U. 2004 nr 220 poz. 2237) wprowadzono zakaz
niszczenia siedlisk zwierząt dziko żyjących. Stropodachy zaś stanowią podstawowe siedlisko 
jerzyka w Polsce, dlatego jakiekolwiek zamykanie stropodachów można uznać za niszczenie 

Zamykanie otwórów wentylacyjnych stropodachów nie jest wymagane przez prawo budowlane
ania przewodów będących częścią systemu wentylacji lub klimatyzacji budynku 

rogramu ochrony środowiska dla powiatu rawskiego na lata 
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późn. zm.) i ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z późn. 
ych gatunków zwierząt przedstawiają załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia 

Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U. Nr 237, 

nki ptaków zasiedlające budynki: pustułkę 

w tym min. jaskółkę dymówkę, jaskółkę oknówkę, kawkę, kopciuszka, mazurka i wróbla, sikory, szpaki itp.., 
są objęte ochroną gatunkową. Należy pamiętać, iż nie tylko chronione gatunki ptaków korzystają z 
budynków, bardzo często są one również zasiedlane przez chronione ssaki, głównie nietoperze oraz kunę 

modernizacyjnych zarządca budynku powinien 
zlecić doświadczonemu ornitologowi inwentaryzację przyrodniczą w zakresie występowania ptaków 
gatunków chronionych, w celu uniknięcia nieumyślnego zniszczenia schronień tych gatunków podczas prac 

tuacji, gdy zniszczenie schronień ptaków gatunków chronionych podczas prac 
budowlanych jest konieczne, należy zwrócić się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w 

być niezbędne w przypadku planowanych przedsięwzięć o 
charakterze budowlanym: remontów, modernizacji (typu: termomodernizacja, ocieplanie lub remont 
powierzchni strychowych w tym wymiana dachu oraz remont przestrzeni wentylacyjnej stropodachów, 

nnowania, remont ciągów kominowych i wentylacyjnych, kratowanie otworów prowadzących 
na stropodachy, tynkowanie elewacji zewnętrznych itp.) prowadzonych w budynkach w okresie od 1 marca 

ami zmuszonymi mieszkać w 

Przed rozpoczęciem prac budowlanych zasięgnąć rady specjalisty ornitologa, który określi miejsca, 
te niekonfliktowe, które 

można pozostawić ptakom do dyspozycji. Należy pamiętać o tym, że różne gatunki ptaków 
rozpoczynają lęgi w różnych terminach, dlatego najlepiej by było przeprowadzać ocenę w roku 

wentualne niewykrycie np. w kwietniu 

odpowiednio wcześnie zabezpieczyć otwory 

h pozostały w miejscach niekonfliktowych otwory dostępne 
dla ptaków, zaś czynne przewody kominowe i wentylacja mieszkań zostały zabezpieczone 

W miejscach gdzie gołębie są szczególnie uciążliwe można zastosować zabezpieczenia także 
przeciwko nim, warto jednak tam gdzie to możliwe pozostawić im dostęp do miejsc, w których 

można je systematycznie 

ać budki lęgowe dla gatunków, które mieszkały w budynku przed remontem, i straciły 
miejsca lęgowe. Jednak zazwyczaj budki tylko w małym stopniu rekompensują straty powodowane 
przez remonty. Z tego względu, w niektórych zachodnich miastach prowadzi się już specjalne 
programy ochrony ptaków gnieżdżących się w budynkach polegające na tworzeniu dla nich 

Zgodnie z opinią Ministerstwa Środowiska oraz Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (GDOŚ ) 
rów stropodachów, nawet poza sezonem lęgowym, jest niszczeniem siedlisk 

). Zgodnie z art. 52 ust. 1 pkt. 4 ustawy o 

przyrody (Dz. U. 2009 nr 151, poz. 1220 ze zm. ) uszczegółowionym zapisem paragrafu 6 pkt. 4 
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko 
występujących zwierząt objętych ochroną (Dz.U. 2004 nr 220 poz. 2237) wprowadzono zakaz 

tanowią podstawowe siedlisko 
jerzyka w Polsce, dlatego jakiekolwiek zamykanie stropodachów można uznać za niszczenie 

Zamykanie otwórów wentylacyjnych stropodachów nie jest wymagane przez prawo budowlane. Prawo 
ania przewodów będących częścią systemu wentylacji lub klimatyzacji budynku 
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( typu wentylacji mieszkań i innych użytkowanych pomieszczeń), a otwory stropodachu nie należą do tych 
kategorii. Jest to korzystne dla bezpieczeństwa ludzi i ptaków, ponieważ zakr
kominowych uniemożliwia ptakom wpadnięcie do nich (co może się skończyć śmiercią) lub zatkanie ich 
gniazdem. 

W świetle powyżej przedstawionej opinii Ministerstwa Środowiska oraz przytoczonych przepisów prawa 
zakratowanie czy inny sposób zatkania otworów wentylacyjnych stropodachów jest równoznaczne z 
niszczeniem siedlisk gatunku pozostającego pod ścisłą ochroną. 

siedlisk gatunków ściśle chronionych jest w Polsce niezgodne z prawem. Dlatego zgodnie z prawem otwory 
stropodachu nie mogą być zakratowane bez zgody Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska nawet po 
sezonie lęgowym.  

Siedliska takie jak szczeliny elewacji nie mogą być oczywiście zachowane w remontowanym budynku. 
Inwestor niszcząc te siedliska w czasie remontu jest zoblig
powinna mu wyznaczyć RDOŚ. 

Na ewentualne zakratowanie otworów stropodachu zgodę musi wydać RDOŚ. Oczywiście nie ma 
możliwości uzyskania zgody na zakratowanie otworów wentylacyjnych stropodachu, w którym aktualnie 
gniazdują ptaki. Jeśli ptaki gniazdują w stropodachu, to zakratowanie otwórów może mieć

miejsce dopiero po opuszczeniu przez nie stropodachu.

W przypadku, gdy zachodzi obawa, że w trakcie remontu będą płoszone ptaki gniazdujące w budynku, 
inwestor powinien się zwrócić do GDOŚ o zgodę na płoszenie. 
GDOŚ na płoszenie ptaków. 

Niezależnie od tego, czy dany gatunek ptaka podlega ochronie gatunkowej, czy nie, okratowanie otworów 
wentylacyjnych stropodachu w którym gniazd
znajdujących się w gnieździe, jest zabiciem zwierząt ze szczególnym okrucieństwem, gdyż tak należy ocenić 
świadome skazanie piskląt na śmierć głodową. To samo dotyczy strącania gniazd jaskółek w okres
lęgowym czy wyrzucania gniazd z pisklętami z budynku oraz niszczenia lęgów i zamurowywania ptaków 
gniazdujących w szczelinach elewacji. Zgodnie z art. 35, ust. 1 Ustawy o ochronie zwierząt, każde 
nieuzasadnione lub niehumanitarne zabicie zwierzęcia jest
szczególnym okrucieństwem - przestępstwem kwalifikowanym z art. 35 ust. 2 tej ustawy, a sprawca może 
podlegać karze pozbawienia wolności do lat 2.

W stosunku do ptaków objętych ochroną ścisłą i częściową 
Ministra Środowiska w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną 
zastosowanie znajdują wszystkie zakazy określone w art. 52 ust. 1 Ustawy o ochronie
zabijania, umyślnego płoszenia 
młodocianych. 

Kratowanie i inne zamykanie otworów prowadzących do stropodachów budynków, w których gnieżdżą się 
ptaki, a tym samym niedopuszczenie
równoznaczne z niszczeniem jaj, czyli jest wykroczeniem z art. 127, ust. 2

Od zakazów określonych w art. 52, ust. 1 Ustawy o ochronie przyrody stosują się odstępstwa z art. 52, ust. 2 
tejże ustawy, w tym „dopuszczenie usuwania od 16 października do końca lutego gniazd ptasich z obiektów 
budowlanych i terenów zieleni, jeżeli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub sanitarne".

Nieprzestrzeganie bądź naruszenie któregokolwiek z zakazów lub ograniczeń obo
do ptaków objętych ochroną gatunkową, w tym niszczenie ich gniazd w okresie lęgowym, skutkuje 
myśl art. 127 Ustawy o ochronie przyrody 
wobec ptaków w budynkach wynikają

 

MELIORACJE WODNE 

Realizacja inwestycji wymagać będzie korzystania ze sprzętu budowlanego co może spowodować: 
podwyższony poziom hałasu, zwiększenie emisji pyłów i spalin z eksploatacji sprzętu mec
możliwość skażenia wód i gleb substancjami ropopochodnymi w przypadku rozlania paliwa, stałe lub 
czasowe naruszenie istniejących warunków wodnych dla wód podziemnych. Prace ziemne i zasadnicze 
prace budowlane związane z odbudową koryta mają cha
ich trwania są powszechne, będą krótkotrwałe i przemijające.

Wpływ hałasu 

Prognoza oddziaływania na środowisko  aktualizacji Programu ochrony środowiska dla powiatu 
2013-2020 

 

( typu wentylacji mieszkań i innych użytkowanych pomieszczeń), a otwory stropodachu nie należą do tych 
kategorii. Jest to korzystne dla bezpieczeństwa ludzi i ptaków, ponieważ zakratowanie przewodów 
kominowych uniemożliwia ptakom wpadnięcie do nich (co może się skończyć śmiercią) lub zatkanie ich 

W świetle powyżej przedstawionej opinii Ministerstwa Środowiska oraz przytoczonych przepisów prawa 
zatkania otworów wentylacyjnych stropodachów jest równoznaczne z 

niszczeniem siedlisk gatunku pozostającego pod ścisłą ochroną. Niszczenie 

siedlisk gatunków ściśle chronionych jest w Polsce niezgodne z prawem. Dlatego zgodnie z prawem otwory 
e mogą być zakratowane bez zgody Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska nawet po 

Siedliska takie jak szczeliny elewacji nie mogą być oczywiście zachowane w remontowanym budynku. 
Inwestor niszcząc te siedliska w czasie remontu jest zobligowany do kompensacji przyrodniczej, którą 

Na ewentualne zakratowanie otworów stropodachu zgodę musi wydać RDOŚ. Oczywiście nie ma 
możliwości uzyskania zgody na zakratowanie otworów wentylacyjnych stropodachu, w którym aktualnie 

niazdują ptaki. Jeśli ptaki gniazdują w stropodachu, to zakratowanie otwórów może mieć

miejsce dopiero po opuszczeniu przez nie stropodachu. 

W przypadku, gdy zachodzi obawa, że w trakcie remontu będą płoszone ptaki gniazdujące w budynku, 
się zwrócić do GDOŚ o zgodę na płoszenie. RDOŚ wydaje zgodę na niszczenie siedlisk, a 

Niezależnie od tego, czy dany gatunek ptaka podlega ochronie gatunkowej, czy nie, okratowanie otworów 
wentylacyjnych stropodachu w którym gniazdują ptaki i niedopuszczenie dorosłych ptaków do piskląt 
znajdujących się w gnieździe, jest zabiciem zwierząt ze szczególnym okrucieństwem, gdyż tak należy ocenić 
świadome skazanie piskląt na śmierć głodową. To samo dotyczy strącania gniazd jaskółek w okres
lęgowym czy wyrzucania gniazd z pisklętami z budynku oraz niszczenia lęgów i zamurowywania ptaków 
gniazdujących w szczelinach elewacji. Zgodnie z art. 35, ust. 1 Ustawy o ochronie zwierząt, każde 
nieuzasadnione lub niehumanitarne zabicie zwierzęcia jest przestępstwem, a jeżeli nastąpiło ze 

przestępstwem kwalifikowanym z art. 35 ust. 2 tej ustawy, a sprawca może 
podlegać karze pozbawienia wolności do lat 2. 

W stosunku do ptaków objętych ochroną ścisłą i częściową – wyszczególnionych w Rozporządzeniu 
Ministra Środowiska w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną 
zastosowanie znajdują wszystkie zakazy określone w art. 52 ust. 1 Ustawy o ochronie przyrody, w tym zakaz 

 i niepokojenia oraz umyślnego niszczenia ich gniazd, jaj i postaci 

Kratowanie i inne zamykanie otworów prowadzących do stropodachów budynków, w których gnieżdżą się 
ptaki, a tym samym niedopuszczenie dorosłego ptaka do gniazda, w którym już zostały złożone jaja, jest 
równoznaczne z niszczeniem jaj, czyli jest wykroczeniem z art. 127, ust. 2 Ustawy o ochronie przyrody.

Od zakazów określonych w art. 52, ust. 1 Ustawy o ochronie przyrody stosują się odstępstwa z art. 52, ust. 2 
tym „dopuszczenie usuwania od 16 października do końca lutego gniazd ptasich z obiektów 

budowlanych i terenów zieleni, jeżeli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub sanitarne".

Nieprzestrzeganie bądź naruszenie któregokolwiek z zakazów lub ograniczeń obowiązujących w stosunku 
do ptaków objętych ochroną gatunkową, w tym niszczenie ich gniazd w okresie lęgowym, skutkuje 
myśl art. 127 Ustawy o ochronie przyrody - karą grzywny lub aresztu. Najsurowsze 
wobec ptaków w budynkach wynikają z przepisów Kodeksu karnego i ustawy o ochronie zwierząt.

wymagać będzie korzystania ze sprzętu budowlanego co może spowodować: 
podwyższony poziom hałasu, zwiększenie emisji pyłów i spalin z eksploatacji sprzętu mec
możliwość skażenia wód i gleb substancjami ropopochodnymi w przypadku rozlania paliwa, stałe lub 
czasowe naruszenie istniejących warunków wodnych dla wód podziemnych. Prace ziemne i zasadnicze 
prace budowlane związane z odbudową koryta mają charakter czasowy i uciążliwości występujące podczas 
ich trwania są powszechne, będą krótkotrwałe i przemijające. 
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( typu wentylacji mieszkań i innych użytkowanych pomieszczeń), a otwory stropodachu nie należą do tych 
atowanie przewodów 

kominowych uniemożliwia ptakom wpadnięcie do nich (co może się skończyć śmiercią) lub zatkanie ich 

W świetle powyżej przedstawionej opinii Ministerstwa Środowiska oraz przytoczonych przepisów prawa 
zatkania otworów wentylacyjnych stropodachów jest równoznaczne z 

siedlisk gatunków ściśle chronionych jest w Polsce niezgodne z prawem. Dlatego zgodnie z prawem otwory 
e mogą być zakratowane bez zgody Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska nawet po 

Siedliska takie jak szczeliny elewacji nie mogą być oczywiście zachowane w remontowanym budynku. 
owany do kompensacji przyrodniczej, którą 

Na ewentualne zakratowanie otworów stropodachu zgodę musi wydać RDOŚ. Oczywiście nie ma 
możliwości uzyskania zgody na zakratowanie otworów wentylacyjnych stropodachu, w którym aktualnie 

niazdują ptaki. Jeśli ptaki gniazdują w stropodachu, to zakratowanie otwórów może mieć 

W przypadku, gdy zachodzi obawa, że w trakcie remontu będą płoszone ptaki gniazdujące w budynku, 
RDOŚ wydaje zgodę na niszczenie siedlisk, a 

Niezależnie od tego, czy dany gatunek ptaka podlega ochronie gatunkowej, czy nie, okratowanie otworów 
ują ptaki i niedopuszczenie dorosłych ptaków do piskląt 

znajdujących się w gnieździe, jest zabiciem zwierząt ze szczególnym okrucieństwem, gdyż tak należy ocenić 
świadome skazanie piskląt na śmierć głodową. To samo dotyczy strącania gniazd jaskółek w okresie 
lęgowym czy wyrzucania gniazd z pisklętami z budynku oraz niszczenia lęgów i zamurowywania ptaków 
gniazdujących w szczelinach elewacji. Zgodnie z art. 35, ust. 1 Ustawy o ochronie zwierząt, każde 

przestępstwem, a jeżeli nastąpiło ze 
przestępstwem kwalifikowanym z art. 35 ust. 2 tej ustawy, a sprawca może 

onych w Rozporządzeniu 
Ministra Środowiska w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną – dodatkowo 

przyrody, w tym zakaz 
i niepokojenia oraz umyślnego niszczenia ich gniazd, jaj i postaci 

Kratowanie i inne zamykanie otworów prowadzących do stropodachów budynków, w których gnieżdżą się 
zostały złożone jaja, jest 

Ustawy o ochronie przyrody. 

Od zakazów określonych w art. 52, ust. 1 Ustawy o ochronie przyrody stosują się odstępstwa z art. 52, ust. 2 
tym „dopuszczenie usuwania od 16 października do końca lutego gniazd ptasich z obiektów 

budowlanych i terenów zieleni, jeżeli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub sanitarne". 

wiązujących w stosunku 
do ptaków objętych ochroną gatunkową, w tym niszczenie ich gniazd w okresie lęgowym, skutkuje – w 

 kary za przestępstwa 
z przepisów Kodeksu karnego i ustawy o ochronie zwierząt. 

wymagać będzie korzystania ze sprzętu budowlanego co może spowodować: 
podwyższony poziom hałasu, zwiększenie emisji pyłów i spalin z eksploatacji sprzętu mechanicznego, 
możliwość skażenia wód i gleb substancjami ropopochodnymi w przypadku rozlania paliwa, stałe lub 
czasowe naruszenie istniejących warunków wodnych dla wód podziemnych. Prace ziemne i zasadnicze 

rakter czasowy i uciążliwości występujące podczas 



Prognoza oddziaływania na środowisko

Podczas realizacji przedmiotowej inwestycji wystąpią okresowe uciążliwości związane z emisją hałasu i 
wibracjami pochodzącymi z maszyn i urządzeń pracujących w trakcie prowadzenia robót czyli: sprzęt 
(spycharki, koparki), wiertnice oraz ruch środków transp
do budowy przepustów. Pomimo mocy akustycznej maszyn budowlanych 
ca 90 [dB], samochody ciężarowe ca 70 [dB], nie przewiduje się przekroczeń  dopuszczalnego poziomu 
hałasu 55 dB poza granicą działek, na których będą one prowadzone w 10 godzinnym okresie 
referencyjnym. W związku z powyższym nie przewiduje się stosowania zabezpieczeń akustycznych z uwagi 
na brak możliwości jednoznacznego określenia położenia źródeł hałasu. W trakcie re
budowlane będą prowadzone wyłącznie w porze dziennej (na wydłużonej zmianie). Należy przy tym 
zastosować wszelkie możliwe środki zapobiegające zakłóceniom klimatu akustycznego poprzez 
odpowiednią organizację i technologię prac, zastosowanie
uciążliwości hałasowe w strefach ochrony akustycznej. 

Wpływ emisji do powietrza 

Prowadzenie przedmiotowych prac przyczyni się do wystąpienia okresowych uciążliwości związanych z 
emisją niezorganizowaną zanieczyszczeń 
przede wszystkim pracą urządzeń o napędzie spalinowym oraz rozładunkiem materiałów budowlanych itp. 
Wystąpią one głównie w miejscu prowadzenia prac, w szczególności dojdzie do podwyższonej emisji 
związków powstających ze spalania paliw m.in. tlenku węgla (CO), tlenku azotu (NO
oraz pyłów pochodzących z prowadzonych prac budowlanych. W/w uciążliwości będą miały charakter 
okresowy i przemijający, jednakże zostaną podjęte wszelkie 
minimalizujące emisję niezorganizowaną zanieczyszczeń do powietrza. Ogółem spaliny od pracującego 
sprzętu to ca 500 [l/dobę] spalonego ON

Wpływ na wody powierzchniowe 

Zachodzi konieczność dokładnej kontroli stanu 
Sprzęt musi być technicznie sprawny by nie dopuścić do wycieków paliwa i olejów co może spowodować 
zanieczyszczenie wody w korycie rzecznym. 

Wpływ na powierzchnię ziemi 

W czasie prowadzenia robót budowlanych istnieje możliwość wystąpienia krótkotrwałych, okresowych 
niewielkich rozlewów substancji niebezpiecznych znajdujących się na miejscu budowy. W przypadku 
zaistnienia awarii, gdy wystąpi prawdopodobieństwo skażenia gruntu substancjami ropopochodny
należy bezwzględnie zlecić usunięcie skażonej warstwy ziemi wyspecjalizowanemu przedsiębiorstwu a 
teren przywrócić do stanu pierwotnego. 

Prace prowadzone będą wyłącznie w przyległym pasie istniejącej trasy rzeki. Odpady powstające w czasie 
budowy to przede wszystkim: 

• Gleba i ziemia 
• Odpady materiałów budowlanych.

Odpady materiałów budowlanych będą gromadzone selektywnie w podstawionym na placu budowy 
kontenerze i przekazywane do unieszkodliwienia uprawnionym podmiotom. Zapewnie właściwego 
gospodarowania odpadami tj. w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska 
substancji szkodliwych oraz zapewnie ich sprawnego odbioru lub ponownego wykorzystania, zabezpieczy 
grunt przed zanieczyszczeniem. 

Wpływ na roślinność 

Zaburzenia powierzchniowych poziomów gleb oraz wprowadzenie nowego
do występujących tu gleb organicznych i aluwialnych,
pojawienie się na terenie objętym budową nieswoistych dla flory obsz
w tym wielu an tropofitów (geograficznie obcych gatunków roślin). Natężenie skutków synantropizacji 
tego terenu będzie stopniowo malało w miarę spontanicznego procesu unaturalniania się
roślinnej. 
Wpływ na siedliska 
Generalnie na całym odcinku rzeki w granicach Obszaru Natura 2000 jak i w
spodziewać zakłóceń spowodowanych pracą koparki,
odkładany na lądzie muł, zmętnieniem wody.

Prognoza oddziaływania na środowisko  aktualizacji Programu ochrony środowiska dla powiatu 
2013-2020 

 

Podczas realizacji przedmiotowej inwestycji wystąpią okresowe uciążliwości związane z emisją hałasu i 
wibracjami pochodzącymi z maszyn i urządzeń pracujących w trakcie prowadzenia robót czyli: sprzęt 
(spycharki, koparki), wiertnice oraz ruch środków transportowych dowożących elementy prefabrykowane 
do budowy przepustów. Pomimo mocy akustycznej maszyn budowlanych – koparki ca 90 [dB], spycharka 
ca 90 [dB], samochody ciężarowe ca 70 [dB], nie przewiduje się przekroczeń  dopuszczalnego poziomu 

a granicą działek, na których będą one prowadzone w 10 godzinnym okresie 
referencyjnym. W związku z powyższym nie przewiduje się stosowania zabezpieczeń akustycznych z uwagi 
na brak możliwości jednoznacznego określenia położenia źródeł hałasu. W trakcie re
budowlane będą prowadzone wyłącznie w porze dziennej (na wydłużonej zmianie). Należy przy tym 
zastosować wszelkie możliwe środki zapobiegające zakłóceniom klimatu akustycznego poprzez 
odpowiednią organizację i technologię prac, zastosowanie sprzętu budowlanego minimalizującego 
uciążliwości hałasowe w strefach ochrony akustycznej.  

Prowadzenie przedmiotowych prac przyczyni się do wystąpienia okresowych uciążliwości związanych z 
emisją niezorganizowaną zanieczyszczeń atmosferycznych. Powyższe uciążliwości spowodowane będą 
przede wszystkim pracą urządzeń o napędzie spalinowym oraz rozładunkiem materiałów budowlanych itp. 
Wystąpią one głównie w miejscu prowadzenia prac, w szczególności dojdzie do podwyższonej emisji 

zków powstających ze spalania paliw m.in. tlenku węgla (CO), tlenku azotu (NO
oraz pyłów pochodzących z prowadzonych prac budowlanych. W/w uciążliwości będą miały charakter 
okresowy i przemijający, jednakże zostaną podjęte wszelkie niezbędne i możliwe do wykonania działania 
minimalizujące emisję niezorganizowaną zanieczyszczeń do powietrza. Ogółem spaliny od pracującego 
sprzętu to ca 500 [l/dobę] spalonego ON 

 

Zachodzi konieczność dokładnej kontroli stanu technicznego zastosowanego sprzętu 
Sprzęt musi być technicznie sprawny by nie dopuścić do wycieków paliwa i olejów co może spowodować 
zanieczyszczenie wody w korycie rzecznym.  

dowlanych istnieje możliwość wystąpienia krótkotrwałych, okresowych 
niewielkich rozlewów substancji niebezpiecznych znajdujących się na miejscu budowy. W przypadku 
zaistnienia awarii, gdy wystąpi prawdopodobieństwo skażenia gruntu substancjami ropopochodny
należy bezwzględnie zlecić usunięcie skażonej warstwy ziemi wyspecjalizowanemu przedsiębiorstwu a 
teren przywrócić do stanu pierwotnego.  

Prace prowadzone będą wyłącznie w przyległym pasie istniejącej trasy rzeki. Odpady powstające w czasie 

Odpady materiałów budowlanych. 

Odpady materiałów budowlanych będą gromadzone selektywnie w podstawionym na placu budowy 
kontenerze i przekazywane do unieszkodliwienia uprawnionym podmiotom. Zapewnie właściwego 

odpadami tj. w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska 
substancji szkodliwych oraz zapewnie ich sprawnego odbioru lub ponownego wykorzystania, zabezpieczy 

powierzchniowych poziomów gleb oraz wprowadzenie nowego substratu, obcego w stosunku 
do występujących tu gleb organicznych i aluwialnych, spowoduje w pierwszych kilku latach bardzo liczne 
pojawienie się na terenie objętym budową nieswoistych dla flory obszarów chronionych składników flory, 
w tym wielu an tropofitów (geograficznie obcych gatunków roślin). Natężenie skutków synantropizacji 

terenu będzie stopniowo malało w miarę spontanicznego procesu unaturalniania się

Generalnie na całym odcinku rzeki w granicach Obszaru Natura 2000 jak i w obrębie rezerwatu należy się 
spodziewać zakłóceń spowodowanych pracą koparki, czasowym zniszczeniem siedlisk zajmowanych pod 

zmętnieniem wody. 
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Podczas realizacji przedmiotowej inwestycji wystąpią okresowe uciążliwości związane z emisją hałasu i 
wibracjami pochodzącymi z maszyn i urządzeń pracujących w trakcie prowadzenia robót czyli: sprzęt 

ortowych dowożących elementy prefabrykowane 
koparki ca 90 [dB], spycharka 

ca 90 [dB], samochody ciężarowe ca 70 [dB], nie przewiduje się przekroczeń  dopuszczalnego poziomu 
a granicą działek, na których będą one prowadzone w 10 godzinnym okresie 

referencyjnym. W związku z powyższym nie przewiduje się stosowania zabezpieczeń akustycznych z uwagi 
na brak możliwości jednoznacznego określenia położenia źródeł hałasu. W trakcie realizacji roboty 
budowlane będą prowadzone wyłącznie w porze dziennej (na wydłużonej zmianie). Należy przy tym 
zastosować wszelkie możliwe środki zapobiegające zakłóceniom klimatu akustycznego poprzez 

sprzętu budowlanego minimalizującego 

Prowadzenie przedmiotowych prac przyczyni się do wystąpienia okresowych uciążliwości związanych z 
atmosferycznych. Powyższe uciążliwości spowodowane będą 

przede wszystkim pracą urządzeń o napędzie spalinowym oraz rozładunkiem materiałów budowlanych itp. 
Wystąpią one głównie w miejscu prowadzenia prac, w szczególności dojdzie do podwyższonej emisji 

zków powstających ze spalania paliw m.in. tlenku węgla (CO), tlenku azotu (NO2), tlenku siarki (SO2), 
oraz pyłów pochodzących z prowadzonych prac budowlanych. W/w uciążliwości będą miały charakter 

niezbędne i możliwe do wykonania działania 
minimalizujące emisję niezorganizowaną zanieczyszczeń do powietrza. Ogółem spaliny od pracującego 

technicznego zastosowanego sprzętu – koparek, spycharek. 
Sprzęt musi być technicznie sprawny by nie dopuścić do wycieków paliwa i olejów co może spowodować 

dowlanych istnieje możliwość wystąpienia krótkotrwałych, okresowych 
niewielkich rozlewów substancji niebezpiecznych znajdujących się na miejscu budowy. W przypadku 
zaistnienia awarii, gdy wystąpi prawdopodobieństwo skażenia gruntu substancjami ropopochodnymi 
należy bezwzględnie zlecić usunięcie skażonej warstwy ziemi wyspecjalizowanemu przedsiębiorstwu a 

Prace prowadzone będą wyłącznie w przyległym pasie istniejącej trasy rzeki. Odpady powstające w czasie 

Odpady materiałów budowlanych będą gromadzone selektywnie w podstawionym na placu budowy 
kontenerze i przekazywane do unieszkodliwienia uprawnionym podmiotom. Zapewnie właściwego 

odpadami tj. w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska 
substancji szkodliwych oraz zapewnie ich sprawnego odbioru lub ponownego wykorzystania, zabezpieczy 

substratu, obcego w stosunku 
spowoduje w pierwszych kilku latach bardzo liczne 

arów chronionych składników flory, 
w tym wielu an tropofitów (geograficznie obcych gatunków roślin). Natężenie skutków synantropizacji 

terenu będzie stopniowo malało w miarę spontanicznego procesu unaturalniania się pokrywy 

obrębie rezerwatu należy się 
czasowym zniszczeniem siedlisk zajmowanych pod 
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Przebudowa koryta rzek spowoduje zniszczenie zróżnicowanych siedlisk ukształtowanych w wyniku 
procesów naturalnej sukcesji, ograniczając na dłuższy czas (>10 lat) ekologiczne
rzeki i jej otoczenia. 

Wpływ inwestycji na środowisko – 

Po wykonaniu inwestycji, w fazie eksploatacji, nie będzie oddziaływania inwestycji na środowisko

 

9. PRZEDSTAWIENIE ROZWIĄZAŃ MAJĄCYCH NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB 
KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO, 
MOGĄCYCH BYĆ REZULTATEM REALIZACJI PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU

Do przedsięwzięć realizowanych w ramach Programu…, które mogą negatywnie oddziaływać na 
środowisko należą przede wszystkim na etapie budowy inwestycje w zakresie infrastruktury komunalnej: 
wodociągi, kanalizacja, oczyszczalnie ścieków, sieć gazowa, a także
zbiorniki retencyjne, urządzenia hydrotechniczne i przeciwpowodziowe. Negatywne oddziaływanie tych 
inwestycji na środowisko można ograniczyć do racjonalnego poziomu poprzez dobrze przemyślany wybór 
lokalizacji, ponieważ skala wywoływanych przez nie przekształceń środowiska zależeć będzie w znacznym 
stopniu od lokalnych uwarunkowań. Ponadto prawidłowy projekt, uwzględniający potrzeby ochrony 
środowiska zarówno na etapie budowy jaki i w fazie eksploatacji inwestycji p
oddziaływania.  

Do ogólnych działań ograniczających oddziaływanie należą: 

• w czasie realizacji inwestycji prawidłowe zabezpieczenie techniczne sprzętu i placu budowy, w tym 
zwłaszcza w miejscach styku z ekosystemami szczególnie wrażliwymi na zmiany warunków 
siedliskowych;  

• stosowanie odpowiednich technologii, materiałów i rozwiąz

• dostosowanie terminów prac do terminów rozrodu zwierząt, 

• maskowanie elementów dysharmonijnych dla krajobrazu. 

Przy realizacji koncepcji budowy zbiorników małej retencji należy tak planować zakres prac budowlanych, 
aby w możliwie najwyższym stopniu zapewnić ochronę gleb, siedlisk, naturalnego ukształtowania terenu i 
stosunków wodnych. W celu zmniejszenia negatywnego wpływu budowli hydrotechnicznych na ciągłość 
cieków należy zaprojektować przepławki dla ryb. Dla eliminacji ujemnych dla 
piętrzenia wody w zbiorniku retencyjnym, należy na etapie opracowywania koncepcji jego budowy, 
przewidzieć wykonanie systemów regulujących stosunki wodne na obszarach przyległych. Aby zapobiec 
eutrofizacji zbiornika należy w obrębie zlew
oraz tworzyć strefy buforowe co ograniczy spływ substancji biogennych z pól. 

Realizacja infrastruktury transportu drogowego nie 
ciągłości funkcjonowania środowiska przyrodniczego. Realizując inwestycje
presje na tereny wrażliwe, unikać tworzenia barier dla funkcjonowania przyrody. Istotne jest zachowanie 
drożności korytarzy ekologicznych oraz utrzymanie głównych szlaków
przepustów lub kładek dla zwierząt w poprzek drogi, pozwoli utrzymać te szlaki migracyjne. Aby ograniczyć 
oddziaływanie drogi jako źródła emisji hałasu i spalin należy w projekcie uwzględnić możliwość budowy 
ekranów akustycznych oraz takie rozwiązania, które poprawią płynność ruchu np. wydzielenie pasa 
awaryjnego, wydzielenie pasów do skrętu w rejonie skrzyżowań, budowa zatok w rejonie przystanków 
komunikacji, budowa przestrzeni parkingowych, odpowiednia geometria łuków, budo
wielopoziomowych. Ponadto nasadzenia wzdłuż drogi mogą ograniczyć rozprzestrzenianie się 
zanieczyszczeń.  

W przypadku gdy całkowite uniknięcie danego oddziaływania jest niemożliwe i istnieje niebezpieczeństwo 
nieodwracalnego zniszczenia szcze
odpowiednio wcześniej działań kompensacyjnych. Należy m.in. zapewnić odtworzenie zniszczonych siedlisk 
w miejscach zastępczych, sztuczne zasilanie osłabionych populacji; tworzenie alternatywnych po
przyrodniczych i różnorodnych tras migracji zwierząt. 

Mając na uwadze duży zasięg oraz w większości przypadków nieodwracalny charakter przekształceń 
środowiska podczas realizacji analizowanych inwestycji, zaleca się dokładne rozważanie lokalizacji 
inwestycji a także zastosowanie przyjaznych dla środowiska oraz wysokiej klasy rozwiązań technicznych. 
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koryta rzek spowoduje zniszczenie zróżnicowanych siedlisk ukształtowanych w wyniku 
procesów naturalnej sukcesji, ograniczając na dłuższy czas (>10 lat) ekologiczne „korytarzowe” funkcje 

 faza eksploatacji. 

Po wykonaniu inwestycji, w fazie eksploatacji, nie będzie oddziaływania inwestycji na środowisko

PRZEDSTAWIENIE ROZWIĄZAŃ MAJĄCYCH NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB 
KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO, 

ZULTATEM REALIZACJI PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU

Do przedsięwzięć realizowanych w ramach Programu…, które mogą negatywnie oddziaływać na 
środowisko należą przede wszystkim na etapie budowy inwestycje w zakresie infrastruktury komunalnej: 
wodociągi, kanalizacja, oczyszczalnie ścieków, sieć gazowa, a także w fazie realizacji i eksploatacji drogi, 
zbiorniki retencyjne, urządzenia hydrotechniczne i przeciwpowodziowe. Negatywne oddziaływanie tych 
inwestycji na środowisko można ograniczyć do racjonalnego poziomu poprzez dobrze przemyślany wybór 

ieważ skala wywoływanych przez nie przekształceń środowiska zależeć będzie w znacznym 
stopniu od lokalnych uwarunkowań. Ponadto prawidłowy projekt, uwzględniający potrzeby ochrony 
środowiska zarówno na etapie budowy jaki i w fazie eksploatacji inwestycji pozwoli także ograniczyć te 

Do ogólnych działań ograniczających oddziaływanie należą:  

w czasie realizacji inwestycji prawidłowe zabezpieczenie techniczne sprzętu i placu budowy, w tym 
zwłaszcza w miejscach styku z ekosystemami szczególnie wrażliwymi na zmiany warunków 

stosowanie odpowiednich technologii, materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych; 

dostosowanie terminów prac do terminów rozrodu zwierząt,  

maskowanie elementów dysharmonijnych dla krajobrazu.  

Przy realizacji koncepcji budowy zbiorników małej retencji należy tak planować zakres prac budowlanych, 
yższym stopniu zapewnić ochronę gleb, siedlisk, naturalnego ukształtowania terenu i 

stosunków wodnych. W celu zmniejszenia negatywnego wpływu budowli hydrotechnicznych na ciągłość 
cieków należy zaprojektować przepławki dla ryb. Dla eliminacji ujemnych dla 
piętrzenia wody w zbiorniku retencyjnym, należy na etapie opracowywania koncepcji jego budowy, 
przewidzieć wykonanie systemów regulujących stosunki wodne na obszarach przyległych. Aby zapobiec 
eutrofizacji zbiornika należy w obrębie zlewni zbiornika zapewnić budowę kanalizacji i oczyszczalni ścieków 
oraz tworzyć strefy buforowe co ograniczy spływ substancji biogennych z pól.  

Realizacja infrastruktury transportu drogowego nie może zagrażać trwałości układów 
cjonowania środowiska przyrodniczego. Realizując inwestycje drogowe należy ograniczać 

presje na tereny wrażliwe, unikać tworzenia barier dla funkcjonowania przyrody. Istotne jest zachowanie 
drożności korytarzy ekologicznych oraz utrzymanie głównych szlaków migracji zwierząt. Zapewnienie 
przepustów lub kładek dla zwierząt w poprzek drogi, pozwoli utrzymać te szlaki migracyjne. Aby ograniczyć 
oddziaływanie drogi jako źródła emisji hałasu i spalin należy w projekcie uwzględnić możliwość budowy 

nych oraz takie rozwiązania, które poprawią płynność ruchu np. wydzielenie pasa 
awaryjnego, wydzielenie pasów do skrętu w rejonie skrzyżowań, budowa zatok w rejonie przystanków 
komunikacji, budowa przestrzeni parkingowych, odpowiednia geometria łuków, budo
wielopoziomowych. Ponadto nasadzenia wzdłuż drogi mogą ograniczyć rozprzestrzenianie się 

W przypadku gdy całkowite uniknięcie danego oddziaływania jest niemożliwe i istnieje niebezpieczeństwo 
nieodwracalnego zniszczenia szczególnie cennych elementów przyrody, konieczne jest podjęcie 
odpowiednio wcześniej działań kompensacyjnych. Należy m.in. zapewnić odtworzenie zniszczonych siedlisk 
w miejscach zastępczych, sztuczne zasilanie osłabionych populacji; tworzenie alternatywnych po
przyrodniczych i różnorodnych tras migracji zwierząt.  

Mając na uwadze duży zasięg oraz w większości przypadków nieodwracalny charakter przekształceń 
środowiska podczas realizacji analizowanych inwestycji, zaleca się dokładne rozważanie lokalizacji 
inwestycji a także zastosowanie przyjaznych dla środowiska oraz wysokiej klasy rozwiązań technicznych. 
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koryta rzek spowoduje zniszczenie zróżnicowanych siedlisk ukształtowanych w wyniku 
„korytarzowe” funkcje 

Po wykonaniu inwestycji, w fazie eksploatacji, nie będzie oddziaływania inwestycji na środowisko. 

PRZEDSTAWIENIE ROZWIĄZAŃ MAJĄCYCH NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB 
KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO, 

ZULTATEM REALIZACJI PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU 

Do przedsięwzięć realizowanych w ramach Programu…, które mogą negatywnie oddziaływać na 
środowisko należą przede wszystkim na etapie budowy inwestycje w zakresie infrastruktury komunalnej: 

w fazie realizacji i eksploatacji drogi, 
zbiorniki retencyjne, urządzenia hydrotechniczne i przeciwpowodziowe. Negatywne oddziaływanie tych 
inwestycji na środowisko można ograniczyć do racjonalnego poziomu poprzez dobrze przemyślany wybór 

ieważ skala wywoływanych przez nie przekształceń środowiska zależeć będzie w znacznym 
stopniu od lokalnych uwarunkowań. Ponadto prawidłowy projekt, uwzględniający potrzeby ochrony 

ozwoli także ograniczyć te 

w czasie realizacji inwestycji prawidłowe zabezpieczenie techniczne sprzętu i placu budowy, w tym 
zwłaszcza w miejscach styku z ekosystemami szczególnie wrażliwymi na zmiany warunków 

ań konstrukcyjnych;  

Przy realizacji koncepcji budowy zbiorników małej retencji należy tak planować zakres prac budowlanych, 
yższym stopniu zapewnić ochronę gleb, siedlisk, naturalnego ukształtowania terenu i 

stosunków wodnych. W celu zmniejszenia negatywnego wpływu budowli hydrotechnicznych na ciągłość 
cieków należy zaprojektować przepławki dla ryb. Dla eliminacji ujemnych dla środowiska skutków 
piętrzenia wody w zbiorniku retencyjnym, należy na etapie opracowywania koncepcji jego budowy, 
przewidzieć wykonanie systemów regulujących stosunki wodne na obszarach przyległych. Aby zapobiec 

ni zbiornika zapewnić budowę kanalizacji i oczyszczalni ścieków 

może zagrażać trwałości układów przyrodniczych i 
drogowe należy ograniczać 

presje na tereny wrażliwe, unikać tworzenia barier dla funkcjonowania przyrody. Istotne jest zachowanie 
migracji zwierząt. Zapewnienie 

przepustów lub kładek dla zwierząt w poprzek drogi, pozwoli utrzymać te szlaki migracyjne. Aby ograniczyć 
oddziaływanie drogi jako źródła emisji hałasu i spalin należy w projekcie uwzględnić możliwość budowy 

nych oraz takie rozwiązania, które poprawią płynność ruchu np. wydzielenie pasa 
awaryjnego, wydzielenie pasów do skrętu w rejonie skrzyżowań, budowa zatok w rejonie przystanków 
komunikacji, budowa przestrzeni parkingowych, odpowiednia geometria łuków, budowa skrzyżowań 
wielopoziomowych. Ponadto nasadzenia wzdłuż drogi mogą ograniczyć rozprzestrzenianie się 

W przypadku gdy całkowite uniknięcie danego oddziaływania jest niemożliwe i istnieje niebezpieczeństwo 
gólnie cennych elementów przyrody, konieczne jest podjęcie 

odpowiednio wcześniej działań kompensacyjnych. Należy m.in. zapewnić odtworzenie zniszczonych siedlisk 
w miejscach zastępczych, sztuczne zasilanie osłabionych populacji; tworzenie alternatywnych połączeń 

Mając na uwadze duży zasięg oraz w większości przypadków nieodwracalny charakter przekształceń 
środowiska podczas realizacji analizowanych inwestycji, zaleca się dokładne rozważanie lokalizacji 
inwestycji a także zastosowanie przyjaznych dla środowiska oraz wysokiej klasy rozwiązań technicznych.  
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10. ROZWIĄZANIA ALTERNATYWNE DO ROZWIĄZAŃ ZAWARTYCH W
DOKUMENCIE WRAZ Z UZASADNIENIEM ICH WYBORU ORAZ OPIS METOD DOKONA
OCENY PROWADZĄCEJ DO TEGO WYBORU, W
TRUDNOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z
WIEDZY 

Większość proponowanych do realizacji przedsięwzięć w ramach Programu ma pozytywny wpływ na 
środowisko i proponowanie rozwiązań alternatywnych nie ma uzasadnienia. Ponadto brak jest możliwości 
precyzyjnego określenia działań alternatywnych dla wskazanych działań.

Skutki środowiskowe podejmowanych działań silnie zależą od lokalnej chłonności środowiska lub od 
występowania w rejonie realizacji przedsięwzięcia tzw. obszarów 
nowych dróg, urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii należy, rozważać warianty 
alternatywne tak, aby wybrać ten, który w najmniejszym stopniu będzie 
środowisko. Jako warianty alternatywne przedsięwzięcia można rozważać: warianty lokalizacji, warianty 
konstrukcyjne i technologiczne, warianty organizacyjne czy wariant niezrealizowania inwestycji tzw. 
wariant „0”. Wariant „0” nie oznacza, że nic się nie zmieni, ponieważ brak realizacji inwestycji może także 
powodować konsekwencje środowiskowe.

W przypadku pozostałych zaproponowanych działań, wpływających korzystnie na środowisko, 
zaproponowanie rozwiązań alternatywnych jest nieuza
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ROZWIĄZANIA ALTERNATYWNE DO ROZWIĄZAŃ ZAWARTYCH W
UZASADNIENIEM ICH WYBORU ORAZ OPIS METOD DOKONA

OCENY PROWADZĄCEJ DO TEGO WYBORU, W TYM TAKŻE WSKAZANIE NAPOTKANYCH 
TRUDNOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z NIEDOSTATKU TECHNIKI LUB LUK WE WSPÓŁCZESNEJ 

Większość proponowanych do realizacji przedsięwzięć w ramach Programu ma pozytywny wpływ na 
oponowanie rozwiązań alternatywnych nie ma uzasadnienia. Ponadto brak jest możliwości 

precyzyjnego określenia działań alternatywnych dla wskazanych działań. 

Skutki środowiskowe podejmowanych działań silnie zależą od lokalnej chłonności środowiska lub od 
stępowania w rejonie realizacji przedsięwzięcia tzw. obszarów wrażliwych, dlatego

nowych dróg, urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii należy, rozważać warianty 
alternatywne tak, aby wybrać ten, który w najmniejszym stopniu będzie negatywnie oddziaływać na 
środowisko. Jako warianty alternatywne przedsięwzięcia można rozważać: warianty lokalizacji, warianty 
konstrukcyjne i technologiczne, warianty organizacyjne czy wariant niezrealizowania inwestycji tzw. 

oznacza, że nic się nie zmieni, ponieważ brak realizacji inwestycji może także 
powodować konsekwencje środowiskowe. 

W przypadku pozostałych zaproponowanych działań, wpływających korzystnie na środowisko, 
zaproponowanie rozwiązań alternatywnych jest nieuzasadnione. 
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ROZWIĄZANIA ALTERNATYWNE DO ROZWIĄZAŃ ZAWARTYCH W PROJEKTOWANYM 
UZASADNIENIEM ICH WYBORU ORAZ OPIS METOD DOKONANIA 

TYM TAKŻE WSKAZANIE NAPOTKANYCH 
NIEDOSTATKU TECHNIKI LUB LUK WE WSPÓŁCZESNEJ 

Większość proponowanych do realizacji przedsięwzięć w ramach Programu ma pozytywny wpływ na 
oponowanie rozwiązań alternatywnych nie ma uzasadnienia. Ponadto brak jest możliwości 

Skutki środowiskowe podejmowanych działań silnie zależą od lokalnej chłonności środowiska lub od 
wrażliwych, dlatego przy budowie 

nowych dróg, urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii należy, rozważać warianty 
negatywnie oddziaływać na 

środowisko. Jako warianty alternatywne przedsięwzięcia można rozważać: warianty lokalizacji, warianty 
konstrukcyjne i technologiczne, warianty organizacyjne czy wariant niezrealizowania inwestycji tzw. 

oznacza, że nic się nie zmieni, ponieważ brak realizacji inwestycji może także 

W przypadku pozostałych zaproponowanych działań, wpływających korzystnie na środowisko, 
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11. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH METODACH ANALIZY REALIZACJI PROJEKTOWANEGO 
DOKUMENTU 

Aby w przyszłości istniała możliwość
proponowanych w ramach Programu…
niezbędnych do realizacji tych działano

Monitoring ten, ze względu na 
powinien być prowadzony w cyklu rocznym, a sprawozdania z jego realizacji, 
postępów wykonania, powinny być
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społec
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
Monitoring ten obejmuje dwa podstawowe rodzaje kontrolowania zmian, które najogólniej 
jako: 

• monitoring ilościowy; 

• monitoring jakościowy. 

Ujecie ilościowe obrazuje prognozę
elementów środowiska da się przypisać
dokonać prognozy ilościowej w niektórych elementach 
w przyszłości wykorzystano informacje o dynamice zmian tych 
okresach poprzednich i planowanych do poniesienia (
w poprzednim okresie nie została zrealizowana), oraz wymogi UE.

Prognoza optymistyczna powstała przy 
zostania spełnione oraz zostanie wydatkowanych 100% nakładów zaplan

Prognoza realistyczna uwzględniono
poniesiono na ochronę środowiska

Prognoza pesymistyczna powstała przy założ
nakładów na ochronę środowiska a dotychczasowe tempo zmian 

Ujecie jakościowe dla elementów 
wskaźników lub jest to utrudnione, wykorzystano 
uzupełnienie do oceny ilościowej. 

Listę te można ewentualnie w przyszłości
środowiska. Wskazane byłoby także
projektu POS. 
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możliwość obiektywnej weryfikacji i modyfikacji celów i 
Programu…, konieczne jest prowadzenie monitoringu, który

działano. 

na częstotliwość gromadzenia, a w szczególności udostępniania
prowadzony w cyklu rocznym, a sprawozdania z jego realizacji, łącznie

być udostępniane, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 3.10.2008 roku o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227), co najmniej w cyklu dwuletnim. 

obejmuje dwa podstawowe rodzaje kontrolowania zmian, które najogólniej 

prognozę zmian konkretnych wielkości (wskaźników). Nie do 
przypisać wskaźniki, jak i również dostępne dane 

w niektórych elementach środowiska. Do prognozowania zmian
wykorzystano informacje o dynamice zmian tych wskaźników w przeszłości

okresach poprzednich i planowanych do poniesienia (uwzględniono fakt, iż cześć zaplanowanych nakładów 
w poprzednim okresie nie została zrealizowana), oraz wymogi UE. 

powstała przy założeniu, że wszystkie wymogi UE w zakresie ochrony
spełnione oraz zostanie wydatkowanych 100% nakładów zaplanowanych na ochronę

uwzględniono w niej dotychczasowe tempo zmian wskaźników
środowiska. 

powstała przy założeniu, że nie uda się wydatkować 
a dotychczasowe tempo zmian wskaźników zostanie osłabione.

dla elementów środowiska, dla których nie można prognozować
lub jest to utrudnione, wykorzystano ocenę jakościowa, która stanowi 

 

przyszłości uzupełnić o pojedyncze nowe wskaźniki
także podanie, które wskaźniki służą do monitorowania których celów
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obiektywnej weryfikacji i modyfikacji celów i projektów 
prowadzenie monitoringu, który dostarczy danych 

udostępniania danych 
łącznie ze sprawozdaniami z 

wymogami ustawy z dnia 3.10.2008 roku o 
zeństwa w ochronie środowiska oraz 

co najmniej w cyklu dwuletnim. 
obejmuje dwa podstawowe rodzaje kontrolowania zmian, które najogólniej można określić 

). Nie do wszystkich 
dane są zbyt ubogie, aby 

. Do prognozowania zmian wskaźników 
przeszłości, nakładów w 

zaplanowanych nakładów 

wszystkie wymogi UE w zakresie ochrony środowiska 
ochronę środowiska. 

wskaźników oraz smrodków jakie 

 100% zaplanowanych 
zostanie osłabione. 

prognozować określonych 
, która stanowi jednocześnie 

wskaźniki dotyczące jakości 
do monitorowania których celów 
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12. INFORMACJE O MOŻLIWYM TRANSGRANICZNYM ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO

Obowiązek rozważania możliwości transgranicznego oddziaływania na środowisko planowanych 
przedsięwzięć wynika z Konwencji o ocenach oddziaływania na środ
sporządzonej w Espoo dnia 25 lutego 1991 roku. W konwencji jako oddziaływanie transgraniczne określono 
jakiekolwiek oddziaływanie, nie mające wyłącznie charakteru globalnego, na terenie podlegającym 
jurysdykcji Strony, spowodowane planowaną działalnością, której fizyczna przyczyna jest w całości lub 
częściowo położona na terenie podlegającym jurysdykcji innej Strony. W załączniku 1 i załączniku 3 ww. 
konwencji określono działalności i dodatkowe kryteria, które wskazują n
transgranicznego oddziaływanie. Specjalnej analizie powinny podlegać inwestycje zlokalizowane blisko 
granic, a także te realizowane dalej, ale ze względu na rozmiar przedsięwzięcia mogące powodować 
znaczące emisje lub zmiany w środo
ewentualnych skutków środowiskowych, których charakter mógłby posiadać znaczenie transgraniczne. 
Skala przedsięwzięć zaproponowanych do realizacji w ramach Programu ma charakter regionalny i 
ewentualne negatywne oddziaływanie tych przedsięwzięć będzie miało zasięg lokalny. Na etapie prognozy 
stwierdzono, że realizacja Programu nie wskazuje na możliwość negatywnego transgranicznego 
oddziaływania na środowisko, mogącego objąć terytorium innych pa
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13. STRESZCZENIE SPORZĄDZONE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM

Podstawą wykonania niniejszej Prognozy oddziaływania na środowisko Programu Ochrony 
powiatu rawskiego były przepisy Ustawy z dnia 3
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227). 

Nadrzędnym celem przedmiotowego dokumentu była analiza potencjalnych skutków, zarówno 
pozytywnych jak i negatywnych, jakie mogą wystąpić w
sformułowanych w Programie Ochrony Środowiska dla 
zaznaczyć także, że przedmiotem analizy w
możliwości ich wystąpienia, ale również sformułowanie zaleceń mających na celu ich ograniczenie bądź 
wręcz zapobieżenie im. 

W kontekście powyższego punktem wyjścia dla opracowania Prognozy… była analiza stanu aktualnego 
środowiska przyrodniczego na obszarze 
zakresie.  

Analizy stanu aktualnego dokona
Ochrony Środowiska, Głównego Urzędu Statystycznego (Bank Danych Regionalnych), na podstawie dan
uzyskanych z gmin i powiatu.  

Ocena stanu środowiska powiatu
sektorach środowiska: 

Powietrze atmosferyczne: 

• pogorszenie jakości powietrza ze względu na 
komunikacyjnych,  

• pogorszenie jakości powietrza na obszarze 
przyziemnej (troposferycznej), 

• wzrastająca liczba obszarów stref zakwalifikowanych do klasy C,

• niski udział energii odnawialnej w

Wody powierzchniowe i podziemne:

• nieuporządkowana gospodarka wodno

• niski stopień oczyszczania ścieków,

• zanieczyszczenie wód powierzchniowych i
miejsc bytowania ludzi, 

• brak kompleksowych planów gospodarowania wodami, w tym planu przeciwdziałania skutkom
suszy,  

• niekorzystne efekty intensywnej eksploatacji wód podziemnych 

• pogarszanie się jakości wód podziemnych w płytkich poziomach wodonośnych w obrębie terenów 
zurbanizowanych, 

• brak racjonalnego gospodarowania wodą w gospodarce komunaln
gospodarki wodnej w sektorze przemysłowym oraz wodochłonność procesów produkcyjnych.

Hałas: 

• ciągły wzrost natężenia ruchu samochodowego i
w stosunku do przybywającej liczby samochodów,

• postępujący proces degradacji obszarów „cichych”,

• nie uwzględnianie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego uwarunkowań 
związanych z ochroną przed hałasem.

Poważne awarie i zagrożenia naturalne:

• brak wyznaczonych tras przejazdu dla pojazdów samochodowych transportujących substancje 
niebezpieczne przez tereny zurbanizowane, 

• zły stan nawierzchni dróg na trasach transportowych, 

• potencjalne zagrożenie ruchami masowymi i większe niż w innych regionac
powodziowe i pożarowe. 
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Podstawą wykonania niniejszej Prognozy oddziaływania na środowisko Programu Ochrony 
były przepisy Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227).  

Nadrzędnym celem przedmiotowego dokumentu była analiza potencjalnych skutków, zarówno 
pozytywnych jak i negatywnych, jakie mogą wystąpić w środowisku w związku z realizacją zadań 

Programie Ochrony Środowiska dla powiatu rawskiego. Należy w
zaznaczyć także, że przedmiotem analizy w aspekcie oddziaływań negatywnych było nie tylko wskazanie 
możliwości ich wystąpienia, ale również sformułowanie zaleceń mających na celu ich ograniczenie bądź 

zego punktem wyjścia dla opracowania Prognozy… była analiza stanu aktualnego 
środowiska przyrodniczego na obszarze powiatu oraz wskazanie najważniejszych problemów w

Analizy stanu aktualnego dokonano w oparciu o informacje uzyskane od Wojewó
, Głównego Urzędu Statystycznego (Bank Danych Regionalnych), na podstawie dan

powiatu wskazuję następujące problemy występujące w

pogorszenie jakości powietrza ze względu na benzo(alfa)piren i pył zawieszony 

pogorszenie jakości powietrza na obszarze powiatu pod względem zawartości ozonu w
przyziemnej (troposferycznej),  

wzrastająca liczba obszarów stref zakwalifikowanych do klasy C, 

niski udział energii odnawialnej w ogólnym bilansie energetycznym. 

Wody powierzchniowe i podziemne: 

nieuporządkowana gospodarka wodno-ściekowa na części obszarów wiejskich, 

niski stopień oczyszczania ścieków, 

wód powierzchniowych i podziemnych pochodzących ze źródeł rolniczych i 

brak kompleksowych planów gospodarowania wodami, w tym planu przeciwdziałania skutkom

niekorzystne efekty intensywnej eksploatacji wód podziemnych – leje depresyjne,

pogarszanie się jakości wód podziemnych w płytkich poziomach wodonośnych w obrębie terenów 

brak racjonalnego gospodarowania wodą w gospodarce komunalnej oraz brak racjonalizacji 
gospodarki wodnej w sektorze przemysłowym oraz wodochłonność procesów produkcyjnych.

ciągły wzrost natężenia ruchu samochodowego i bardzo wolny rozwój infrastruktury drogowej 
stosunku do przybywającej liczby samochodów,  

postępujący proces degradacji obszarów „cichych”, 

miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego uwarunkowań 
związanych z ochroną przed hałasem. 

Poważne awarie i zagrożenia naturalne: 

brak wyznaczonych tras przejazdu dla pojazdów samochodowych transportujących substancje 
niebezpieczne przez tereny zurbanizowane,  

zły stan nawierzchni dróg na trasach transportowych,  
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udostępnianiu informacji o 

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

Nadrzędnym celem przedmiotowego dokumentu była analiza potencjalnych skutków, zarówno 
związku z realizacją zadań 

. Należy w tym miejscu 
aspekcie oddziaływań negatywnych było nie tylko wskazanie 

możliwości ich wystąpienia, ale również sformułowanie zaleceń mających na celu ich ograniczenie bądź 

zego punktem wyjścia dla opracowania Prognozy… była analiza stanu aktualnego 
oraz wskazanie najważniejszych problemów w tym 

Wojewódzkiego Inspektora 
, Głównego Urzędu Statystycznego (Bank Danych Regionalnych), na podstawie danych 

następujące problemy występujące w poszczególnych 

benzo(alfa)piren i pył zawieszony przy szlakach 

artości ozonu w warstwie 

i obszarów wiejskich,  

podziemnych pochodzących ze źródeł rolniczych i 

brak kompleksowych planów gospodarowania wodami, w tym planu przeciwdziałania skutkom 

leje depresyjne, 

pogarszanie się jakości wód podziemnych w płytkich poziomach wodonośnych w obrębie terenów 

ej oraz brak racjonalizacji 
gospodarki wodnej w sektorze przemysłowym oraz wodochłonność procesów produkcyjnych. 

bardzo wolny rozwój infrastruktury drogowej 

miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego uwarunkowań 

brak wyznaczonych tras przejazdu dla pojazdów samochodowych transportujących substancje 

potencjalne zagrożenie ruchami masowymi i większe niż w innych regionach kraju zagrożenie 
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Ochrona przyrody i krajobrazu: 

• brak dokumentacji dla części obszarów chronionych, 

• niewystarczająca dbałość o stan zdrowotny drzewostanów, 

• brak waloryzacji przyrodniczej 

• zaśmiecanie lasów. 

Gleby: 

• degradacja gleb w wyniku prowadzonej działalności 
składowiskach odpadów. 

Zasoby surowców naturalnych: 

• brak zabezpieczenia terenów udokumentowanych lub perspektywicznych złóż przed trwałą 
zabudową, 

• nielegalna eksploatacja ko

Przy tak przeprowadzonej ocenie możliwe było generalne określenie potencjalnych niekorzystnych 
skutków środowiskowych związanych z realizacja poszczególnych zadań. Ponadto oceny tej dokonano 
przede wszystkim pod katem oddziaływa
występujące w fazie budowy z reguły maja charakter przejściowy.

Pozytywne oddziaływania zadań wskazanych w Programie
negatywnymi. Negatywne potencjalne oddziaływanie mogą mieć przedsięwzięcia w

• osiągniecie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych,

• osiągniecie jakości powietrza w zakresie dotrzymywania dopuszczalnego poziomu dwutlenku 
siarki (SO2), dwutlenku azotu (NO2) 
powietrzu  zgodnie z obowiązującymi standardami jakości środowiska,

• ochrona mieszkańców przed hałasem zagrażającym zdrowiu lub jakości życia.

Negatywne krótkoterminowe oddziaływania na zasoby środowiska
inwestycji. Jako ewentualne długoterminowe oddziaływania zidentyfikowano m.in.:

• nieodwracalne przekształcenia terenów (np. inwestycje drogowe),

• nieodwracalne zmiany w krajobrazie (np. inwestycje drogowe),

• pogorszenie jakości powietrza (w przypadku budowy nowych dróg),

• podwyższenie poziomu hałasu (np. inwestycje drogowe),

• przerwanie szlaków migracji (np. inwestycje drogowe).

Realizacja żadnego z proponowanych priorytetów nie pociągnie za sobą transgranicznego oddziaływani
na środowisko. 

Negatywne oddziaływanie na środowisko ww. przedsięwzięć można w pierwszej kolejności minimalizować 
poprzez wybór najbardziej racjonalnej ich lokalizacji zapewniającej zarówno wymierny efekt ekologiczny jak 
i społeczno – ekonomiczny, czyli innymi słowy 
optymalnej lokalizacji jest analiza przepisów prawnych z zakresu ochrony zasobów przyrodniczych, 
dokumentów strategicznych oraz aktów prawa miejscowego (miejscowe plany zagospodarowania 
społecznego). 

Większość proponowanych do realizacji przedsięwzięć ma pozytywny wpływ na środowisko 
alternatywnych proponowanie rozwiązań alternatywnych nie ma uzasadnienia. W przypadku inwestycji, 
których oddziaływanie na środowisko może być negatywne należy
wybrać ten, który w najmniejszym stopniu będzie niekorzystnie oddziaływać na środowisko.

W przypadku gdy projekty nie zostaną wdrożone prowadzić to będzie do pogłębiania się problemów w 
zakresie ochrony środowiska co negatywnie wpływać będzie na zdrowie mieszkańców. Przeprowadzona 
analiza i ocena wszystkich priorytetów pozwala na stwierdzenie, że generalnie ich realizacja spowoduje 
poprawę jakości środowiska, zachowanie różnorodności biologicznej oraz dziedzictwa przy
kulturowego, a także wpłynie na ograniczanie zużywania zasobów środowiskowych.
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niewystarczająca dbałość o stan zdrowotny drzewostanów,  

brak waloryzacji przyrodniczej w gminach,  

dacja gleb w wyniku prowadzonej działalności wydobywczej i deponowania odpadów na 
składowiskach odpadów.  

brak zabezpieczenia terenów udokumentowanych lub perspektywicznych złóż przed trwałą 

nielegalna eksploatacja kopalin, szczególnie kruszyw. 

Przy tak przeprowadzonej ocenie możliwe było generalne określenie potencjalnych niekorzystnych 
skutków środowiskowych związanych z realizacja poszczególnych zadań. Ponadto oceny tej dokonano 
przede wszystkim pod katem oddziaływania na środowisko w fazie eksploatacji, zakładając, że uciążliwości 
występujące w fazie budowy z reguły maja charakter przejściowy. 

ania zadań wskazanych w Programie na środowisko zdecydowanie przeważają nad 
jalne oddziaływanie mogą mieć przedsięwzięcia w ramach priorytetu:

osiągniecie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych, 

osiągniecie jakości powietrza w zakresie dotrzymywania dopuszczalnego poziomu dwutlenku 
siarki (SO2), dwutlenku azotu (NO2) pyłu zawieszonego PM10 oraz docelowo benzo(a)pirenu w 

zgodnie z obowiązującymi standardami jakości środowiska, 

przed hałasem zagrażającym zdrowiu lub jakości życia.

Negatywne krótkoterminowe oddziaływania na zasoby środowiska mogą być związane z faza realizacji 
inwestycji. Jako ewentualne długoterminowe oddziaływania zidentyfikowano m.in.: 

nieodwracalne przekształcenia terenów (np. inwestycje drogowe), 

nieodwracalne zmiany w krajobrazie (np. inwestycje drogowe), 

kości powietrza (w przypadku budowy nowych dróg), 

podwyższenie poziomu hałasu (np. inwestycje drogowe), 

przerwanie szlaków migracji (np. inwestycje drogowe). 

Realizacja żadnego z proponowanych priorytetów nie pociągnie za sobą transgranicznego oddziaływani

Negatywne oddziaływanie na środowisko ww. przedsięwzięć można w pierwszej kolejności minimalizować 
poprzez wybór najbardziej racjonalnej ich lokalizacji zapewniającej zarówno wymierny efekt ekologiczny jak 

innymi słowy – równowagę przyrodniczą. Warunkiem wyboru najbardziej 
optymalnej lokalizacji jest analiza przepisów prawnych z zakresu ochrony zasobów przyrodniczych, 
dokumentów strategicznych oraz aktów prawa miejscowego (miejscowe plany zagospodarowania 

Większość proponowanych do realizacji przedsięwzięć ma pozytywny wpływ na środowisko 
alternatywnych proponowanie rozwiązań alternatywnych nie ma uzasadnienia. W przypadku inwestycji, 
których oddziaływanie na środowisko może być negatywne należy rozważać warianty alternatywne tak aby 
wybrać ten, który w najmniejszym stopniu będzie niekorzystnie oddziaływać na środowisko.

W przypadku gdy projekty nie zostaną wdrożone prowadzić to będzie do pogłębiania się problemów w 
negatywnie wpływać będzie na zdrowie mieszkańców. Przeprowadzona 

analiza i ocena wszystkich priorytetów pozwala na stwierdzenie, że generalnie ich realizacja spowoduje 
poprawę jakości środowiska, zachowanie różnorodności biologicznej oraz dziedzictwa przy
kulturowego, a także wpłynie na ograniczanie zużywania zasobów środowiskowych. 
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