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1. Wstęp 

Przedmiotem niniejszego opracowanie jest „Prognoza oddziaływania na środowisko Programu 
Ochrony Środowiska dla Gminy Koniecpol na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2024” zwana 
w dalszej części opracowania Prognozą. 
 
Prognoza została przeprowadzona w celu określenia wpływu na środowisko założonych celów, 
kierunków interwencji oraz zadań przyjętych do realizacji w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy 
Koniecpol. 
 
Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1235) przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
wymagają projekty polityk, strategii, planów lub programów sektorowych, opracowywanych lub 
przyjmowanych przez organy administracji, wyznaczających ramy dla późniejszej realizacji 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 
Art. 51 ww. ustawy nakłada na organ opracowujący projekt dokumentu, obowiązek sporządzenia 
prognozy oddziaływania na środowisko. Związane jest to z przeniesieniem do prawodawstwa 
polskiego postanowień Dyrektywy 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu 
niektórych planów i programów na środowisko. 
Zgodnie z ustawą Prognoza powinna: 
zawierać: 

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

 Informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy, 

 Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień 
projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania, 

 Informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko, 

 Streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym, 
określać, analizować i oceniać: 

 Istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji 
projektowanego dokumentu, 

 Stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem,  

 Istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego 
dokumentu, w szczególności dotyczących obszarów podlegających ochronie na podstawie 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz.1220, 
z późn. zm.), 

 Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym 
i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu oraz sposoby, w jakich te 
cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu, 

 Przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośredniego, pośredniego, 
wtórnego, skumulowanego, krótkoterminowego, średnioterminowego i długoterminowego, 
stałego i chwilowego oraz pozytywnego i negatywnego, na cele i podmiot ochrony obszaru 
Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, a także na środowisko, w szczególności na: 

o różnorodność biologiczną, 
o ludzi, 
o zwierzęta, 
o rośliny, 
o wodę, 
o powietrze, 
o powierzchnię ziemi, 
o krajobraz, 
o klimat, 
o zasoby naturalne, 
o zabytki, 
o dobra materialne. 

 z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i między oddziaływaniami 
na te elementy. 
Prognoza powinna przedstawiać: 
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 Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą 
negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektowanego 
dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot obszaru Natura 2000 oraz integralność tego 
obszaru, 

 Biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele i przedmiot ochrony 
obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru – rozwiązania alternatywne do 
rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz 
opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań 
alternatywnych, w tym wskazania napotkanych trudności wynikających z niedostatków 
techniki lub luk we współczesnej wiedzy. 

Informacje zawarte w Prognozie powinny być opracowane stosownie do stanu współczesnej wiedzy 
i metod oceny oraz dostosowane do zawartości i stopnia szczegółowości projektowanego dokumentu 
oraz etapu przyjęcia tego dokumentu w procesie opracowywania projektów dokumentów z nim 
powiązanych. 
 

2. Informacje o zawartości, głównych celach Programu oraz jego powiązaniach z innymi 
dokumentami 

2.1. Zawartość Programu 

„Program Ochrony Środowiska dla Gminy Koniecpol na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2024” 
zwany w dalszej części dokumentu Programem, został sporządzony zgodnie z „Wytycznymi do 
opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska”. W pierwszym 
etapie dokonano oceny stanu środowiska na terenie gminy oraz przeprowadzono analizę SWOT dla 
każdego komponentu środowiska. Przeanalizowano efekty realizacji dotychczasowego Programu 
ochrony środowiska. Następnie określono cele, kierunki interwencji i zadania na podstawie 
zdefiniowanych wcześniej zagrożeń i problemów dla poszczególnych elementów środowiska. 
W formie tabelarycznej przestawiono harmonogram rzeczowo-finansowy, w którym zaproponowano 
konkretne zadania do realizacji w ramach Programu ochrony środowiska, określono jednostkę 
odpowiedzialną za realizację zadania, szacunkowe koszty oraz źródła finansowania. Określono 
również mechanizmy prawno-ekonomiczne oraz zasady monitorowania i przeglądu stopnia realizacji 
celów przyjętych w Programie. 
 

2.2. Główne cele Programu 

W oparciu o diagnozę stanu środowiska naturalnego na terenie gminy Koniecpol wyznaczony został 
nadrzędny cel Programu, którym jest dalszy, zrównoważony rozwój gminy oraz  stworzenie spójnej 
polityki środowiskowej w celu zachowania dobrego stanu środowiska przyrodniczego. Zostały 
określone cele i kierunki interwencji, dzięki którym zostanie zachowany dobry stan środowiska, a tam 
gdzie jest konieczne nastąpi poprawa tego stanu. Poniżej przedstawiono przyjęte cele oraz przypisane 
do nich kierunki interwencji: 
Cel: Realizacja racjonalnej gospodarki energetycznej łączącej efektywność energetyczną z 
nowoczesnymi technologiami 
Kierunki interwencji: 

 Rozwój systemów wykorzystujących odnawialne źródła energii 
Cel: Poprawa i utrzymanie dobrego stanu akustycznego środowiska  
Kierunki interwencji: 

 Zmniejszenie liczby mieszkańców gminy narażonych na ponadnormatywny hałas  
Cel: Utrzymanie niskich wartości natężenia promieniowania elektromagnetycznego  
Kierunki interwencji: 

 Monitoring poziomów pól elektromagnetycznych  
Cel: Zrównoważone gospodarowanie wodami powierzchniowymi i podziemnymi 
Kierunki interwencji: 

 Osiągnięcie i utrzymanie co najmniej dobrego stanu jednolitych części wód powierzchniowych 
i podziemnych  

Cel: Powszechny dostęp do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 
Kierunki interwencji: 

 Rozwój i dostosowanie instalacji i urządzeń służących zrównoważonej i racjonalnej 
gospodarce wodno-ściekowej  
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Cel: Zrównoważona gospodarka zasobami surowców naturalnych  
Kierunki interwencji: 

 Ochrona i zrównoważone wykorzystanie zasobów kopalin oraz ograniczanie presji na 
środowisko  

Cel: Racjonalna gospodarka zasobami glebowymi  
Kierunki interwencji: 

 Ochrona gleb oraz rekultywacja terenów zdegradowanych 
Cel: Racjonalna gospodarka odpadami 
Kierunki interwencji: 

 Ograniczenie ilości  odpadów trafiających bezpośrednio na składowisko oraz zmniejszenie 
uciążliwości odpadów 

 Likwidacja azbestu 
Cel: Zachowanie, odtworzenie i zrównoważone użytkowanie bioróżnorodności i georóżnorodności 
oraz ochrona krajobrazu  
Kierunki interwencji: 

 Spójny system zarządzania zasobami przyrody i krajobrazem 
Cel: Przeciwdziałanie awariom i zagrożeniom środowiska 
Kierunki interwencji: 

 Ograniczenie ryzyka wystąpienia strat wynikających ze zjawisk ekstremalnych związanych z 
wodą  

 Zmniejszenie zagrożenia oraz minimalizacja skutków w przypadku wystąpienia awarii 
Cel: Zwiększanie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy 
Kierunki interwencji: 

 Pobudzenie u mieszkańców odpowiedzialności za otaczające środowisko i wyeliminowanie 
negatywnych zachowań 

Cel: Udostępnianie informacji o środowisku 
Kierunki interwencji: 

 Ocena stanu środowiska i weryfikacja przyjętych celów   
 
Dla każdego kierunku interwencji zaplanowano działania inwestycyjne lub nie inwestycyjne, których 
realizacja pozwoli na osiągnięcie zaplanowanych celów. Zadania zostały przedstawione 
w harmonogramie, obejmują lata 2016-2020 z perspektywą do 2024 roku. 
 

2.3. Powiązania Programu z innymi dokumentami 

Realizacja celów i zadań zawartych w Programie ochrony środowiska dla Gminy Koniecpol wpisuje się 
w szereg dokumentów o charakterze programowym/wdrożeniowym, między innymi w: 
 
Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+” 
Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+” została uchwalona przez Sejmik 
Województwa Śląskiego Nr IV/38/2/2013 z dnia 1 lipca 2013 r. Stanowi plan samorządu województwa 
określający wizję rozwoju, cele oraz główne sposoby ich osiągania w kontekście występujących 
uwarunkowań w perspektywie 2020 roku. 
Strategia zgodnie z zaleceniami krajowej polityki rozwoju pogłębia podejście terytorialne do 
zagadnienia rozwoju województwa. W niniejszym dokumencie podtrzymano podział województwa na 
4 obszary polityki rozwoju, tzw. obszary funkcjonalne określone przez władze samorządowe 
województwa śląskiego w roku 2000. Jednocześnie wskazano obszary strategicznej interwencji w 
ujęciu regionalnym, będące obszarami komplementarnymi wobec zapisów Krajowej Strategii Rozwoju 
Regionalnego i Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030. Obszary te powinny zostać 
priorytetowo wsparte w zakresie zdefiniowanych w niniejszym projekcie potrzeb lub wyzwań. Należy 
jednak podkreślić, iż zaproponowana delimitacja tego typu obszarów jest wstępna i przed wdrożeniem 
odpowiednio ukierunkowanych działań powinny być przeprowadzone analizy zakresu przestrzennego 
danego typu obszaru. 
Zapisane działania, które pośrednio lub bezpośrednio kształtują politykę ochrony środowiska Gminy 
Koniecpol mieszczą się w następujących obszarach priorytetowych: 
Obszar priorytetowy C: PRZESTRZEŃ 
Cel strategiczny – Województwo śląskie regionem atrakcyjnej i funkcjonalnej przestrzeni 

 Cel operacyjny C1 – Zrównoważone wykorzystanie zasobów środowiska, 

 Cel operacyjny C2 – Zintegrowany rozwój ośrodków różnej rangi, 
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 Cel operacyjny C3 – Wysoki poziom ładu przestrzennego i efektywne wykorzystanie 
przestrzeni, 

Obszar priorytetowy D: RELACJE Z OTOCZENIEM 
Cel strategiczny – Województwo śląskie regionem otwartym będącym istotnym partnerem rozwoju 
Europy 

 Cel operacyjny D2 – Atrakcyjny wizerunek województwa śląskiego 

 Cel operacyjny D3 – Region w sieci międzynarodowych i krajowych powiązań 
infrastrukturalnych. 

 
Strategia Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego do roku 2030  
Dokument został uchwalony przez Sejmik Województwa Śląskiego uchwałą Nr IV/28/2/2012 z 12 
listopada 2012 roku. Strategia stanowi wkład województwa śląskiego w realizację Krajowej Strategii 
Ochrony i Zrównoważonego Użytkowania Różnorodności Biologicznej (2007) oraz celów 
proklamowanego przez ONZ Międzynarodowego Roku Różnorodności Biologicznej (2010). Strategia 
Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego do roku 2030 wynika bezpośrednio ze Strategii Rozwoju 
Województwa Śląskiego „Śląskie 2020” i stanowi jej specjalistyczne rozwinięcie w dziedzinie ochrony 
przyrody i krajobrazu.  
W strategii przyjęto następujące cele strategiczne i kierunki działań: 
I Cel strategiczny – Zachowanie różnorodności biologicznej i georóżnorodności w dobrym 
stanie oraz umożliwiającym korzystanie z ich zasobów obecnym i przyszłym pokoleniom. 

 I.1. Kierunek działań: Racjonalizacja i wzmocnienie systemu obszarów chronionych 

 I.2. Kierunek działań: Poprawa stanu ekosystemów i stanu gatunków oraz odtwarzanie 
utraconych elementów różnorodności biologicznej, 

 I.3. Kierunek działań: Przeciwdziałanie zagrożeniom dla różnorodności biologicznej i 
georóżnorodności  

 I.4. Kierunek działań: Zrównoważone użytkowanie zasobów przyrody 

 I.5. Kierunek działań: Wzmocnienie i wsparcie finansowe służb ochrony oraz instytucji i 
organizacji pozarządowych realizujących działania z zakresu ochrony przyrody 

 I.6. Kierunek działań: Wspieranie i rozwój badań nad różnorodnością biologiczną i 
georóżnorodnością województwa śląskiego 

II Cel strategiczny - Zachowanie i ochrona obszarów o wysokich walorach krajobrazowych oraz 
powstrzymanie degradacji krajobrazu i przywracanie ładu przestrzennego 

 II.1. Kierunek działań: Rozwój sieci obszarów chroniących prawnie walory krajobrazu 

 II.2. Kierunek działań: Zrównoważone użytkowanie przestrzeni, powstrzymanie 
nieoszczędnego i degradującego krajobraz zagospodarowania przestrzeni oraz rewitalizacja 
obszarów zdegradowanych 

 II.3. Kierunek działań: Wspieranie i rozwój badań nad krajobrazem i zagospodarowaniem 
przestrzennym województwa śląskiego 

III Cel strategiczny - Zintegrowany system zarządzania środowiskiem przyrodniczym i 
przestrzenią 

 III.1. Kierunek działań: Standaryzacja i integracja informacji o stanie przyrody (zasobach,  
zagrożeniach, ochronie, użytkowaniu) i jej badaniach  

 III.2. Kierunek działań: Budowa regionalnego systemu monitoringu różnorodności biologicznej 
i georóżnorodności oraz zagospodarowania przestrzennego 

 III.3. Kierunek działań: Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności osób i podmiotów 
zaangażowanych w procesy zarządzania ochroną i użytkowaniem różnorodności biologicznej i 
georóżnorodności oraz krajobrazu 

 III.4. Kierunek działań: Rozwój współpracy w zakresie zarządzania środowiskiem 
przyrodniczym i przestrzenią województwa śląskiego 

 III.5. Kierunek działań: Wspieranie zmian organizacyjno-prawnych w zakresie ochrony i 
umiarkowanego użytkowania różnorodności biologicznej i georóżnorodności, ochrony 
krajobrazu oraz gospodarowania przestrzenią 

IV Cel strategiczny - Wysoki poziom świadomości ekologicznej i holistycznej wiedzy o 
przyrodzie i krajobrazie oraz zaangażowania mieszkańców województwa śląskiego w ich 
ochronę 

 IV.1. Kierunek działań: Powszechny dostęp mieszkańców województwa do aktualnych 
informacji o zasobach, stanie, zagrożeniach oraz zasadach ochrony i wykorzystywania 
różnorodności biologicznej, georóżnorodności i krajobrazu oraz działaniach z zakresu edukacji 
ekologicznej 
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 IV.2. Kierunek działań: Opracowanie i wdrożenie kompleksowego programu regionalnej 
edukacji ekologicznej w województwie śląskim 

 IV.3. Kierunek działań: Rozwój bazy dydaktycznej edukacji przyrodniczej 

 IV.4. Kierunek działań: Wysoki poziom aktywności społecznej i instytucjonalnej na rzecz 
ochrony przyrody i krajobrazu. 

  
Program Ochrony Środowiska dla Województwa Śląskiego do roku 2019 z uwzględnieniem 
perspektywy do roku 2024 
Głównym celem tworzenia Programu jest dążenie do poprawy stanu środowiska w województwie oraz  
ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko źródeł zanieczyszczeń, ochrona i rozwój walorów  
środowiska oraz racjonalne gospodarowanie jego zasobami. Dodatkowym celem przygotowania 
Programu jest realizacja założeń dokumentów strategicznych kraju, ze szczególnym uwzględnieniem 
Strategii „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko”. Jego istotą jest skoordynowanie, 
zaplanowanych w Programie działań z administracją rządową, samorządową (Urząd Marszałkowski, 
Starostwa Powiatowe, Urzędy Miast i Gmin) oraz przedsiębiorcami i społeczeństwem.  
Okres objęty Programem to lata 2015 –2019, z perspektywą do roku 2024. Zakres czasowy został 
podzielony na okres operacyjny (lata 2015-2019), zdefiniowany poprzez cele krótkoterminowe i 
konieczne do podjęcia konkretne działania oraz okres perspektywiczny (lata 2020-2024), który został 
określony jako jeden cel długoterminowy dla każdego z komponentów środowiska.  
Sformułowano nadrzędny cel Programu, którego brzmienie jest następujące: województwo śląskie 
regionem innowacyjnej gospodarki i wysokiej jakości życia przy zachowaniu dobrego stanu 
środowiska przyrodniczego. W Programie przyjęto następujące cele i kierunki ochrony środowiska: 
POWIETRZE ATMOSFERYCZNE (PA) 
Cel długoterminowy do roku 2024 - Znacząca poprawa jakości powietrza na obszarze województwa 
śląskiego związana z realizacją kierunków działań naprawczych  
Cele krótkoterminowe do roku 2019: 

 PA1. Skuteczne wdrażanie planów i programów służących ochronie powietrza w skali lokalnej 
i wojewódzkiej poprzez osiągnięcie zakładanych efektów ekologicznych  

 PA2. Wdrożenie mechanizmów ograniczających negatywny wpływ transportu na jakość 
powietrza poprzez efektywną politykę transportową do poziomu nie powodującego 
negatywnego oddziaływania na jakość powietrza  

 PA3. Sukcesywna redukcja emisji zanieczyszczeń z sektora komunalno – bytowego do 
poziomu nie powodującego negatywnego oddziaływania na jakość powietrza 

 PA4. Wdrożenie mechanizmów motywujących do implementacji nowoczesnych rozwiązań w 
przemyśle skutkujących redukcją emisji substancji zanieczyszczających  

 PA5. Wzmacnianie współpracy międzyregionalnej w zakresie wspólnej polityki ochrony 
powietrza szczególnie z krajem morawsko – śląskim oraz województwem małopolskim 
poprzez coroczne spotkania  

 PA6. Wzmocnienie systemu edukacji ekologicznej społeczeństwa skierowanej na promocję 
postaw służących ochronie powietrza 

Cel długoterminowy do roku 2024 - Realizacja racjonalnej gospodarki energetycznej łączącej 
efektywność energetyczną z nowoczesnymi technologiami  
Cele krótkoterminowe do roku 2019:  

 PA7. Wspieranie finansowe i technologiczne inwestycji w technologie mające na celu 
efektywne wykorzystanie energii  

 PA8. Wzmocnienie systemu wykorzystania odnawialnych źródeł energii w skali województwa 
śląskiego  

 PA9. Kształtowanie postaw służących efektywnemu wykorzystywaniu energii 
ZASOBY WODNE (ZW) 
Cel długoterminowy do roku 2024 - System zrównoważonego gospodarowania wodami 
powierzchniowymi i podziemnymi, umożliwiający zaspokojenie uzasadnionych potrzeb wodnych 
regionu przy osiągnięciu i utrzymaniu co najmniej dobrego stanu wód.  
Cele krótkoterminowe do roku 2019:  

 ZW1. Osiągnięcie i utrzymanie co najmniej dobrego stanu jednolitych części wód 
powierzchniowych i podziemnych, zgodnie z obowiązującymi Planami gospodarowania 
wodami dla dorzeczy Wisły i Odry  

 ZW2. Rozwój i dostosowanie instalacji i urządzeń służących zrównoważonej i racjonalnej 
gospodarce wodno-ściekowej dla potrzeb ludności i przemysłu  

 ZW3. Ograniczenie ryzyka wystąpienia strat wynikających ze zjawisk ekstremalnych 
związanych z wodą. 
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GOSPODARKA ODPADAMI (GO) 
Cel długoterminowy do roku 2024 - Zbudowanie systemu zgodnego z hierarchią postępowania z 
odpadami, w której priorytetem jest zapobieganie powstawaniu odpadów, a następnie przygotowanie 
do ponownego użycia, recykling i inne metody odzysku oraz wdrożenie modelu gospodarowania 
odpadami komunalnymi opartego na ich selektywnym zbieraniu i termicznym przekształcaniu 
pozostałych odpadów palnych z odzyskiem energii.  
Cele krótkoterminowe do roku 2019:  

 GO1. Gospodarowanie odpadami komunalnymi w województwie w oparciu o regionalne 
instalacje przetwarzania odpadów oraz zwiększenie udziału odzysku, w szczególności 
recyklingu, w odniesieniu do szkła, metali, tworzyw sztucznych oraz papieru i tektury.  

 GO2. Minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów niebezpiecznych oraz wzrost efektywności 
systemu zbierania i zwiększanie udziału tych odpadów poddanych procesom odzysku i 
procesom unieszkodliwiania.  

 GO3. Minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów sektora gospodarczego i sukcesywne 
zwiększanie udziału tych odpadów poddanych procesom odzysku i unieszkodliwiania poza 
składowaniem. 

OCHRONA PRZYRODY (OP) 
Cel długoterminowy do roku 2024 - Zachowanie, odtworzenie i zrównoważone użytkowanie 
bioróżnorodności i georóżnorodności oraz ochrona krajobrazu.  
Cele krótkoterminowe do roku 2019:  

 OP1. Podejmowanie działań z zakresu pogłębiania i udostępniania wiedzy o zasobach 
przyrodniczych i walorach krajobrazowych województwa, w tym prowadzenie badań 
naukowych, inwentaryzacji przyrodniczej i monitoringu oraz działania z zakresu edukacji 
ekologicznej.  

 OP2. Wdrożenie narzędzi spójnego systemu zarządzania zasobami przyrody i krajobrazem 
zarówno na obszarach chronionych, jak i użytkowanych gospodarczo  

 OP3. Zachowanie lub przywrócenie właściwego stanu ekosystemów i gatunków oraz 
przeciwdziałanie zagrożeniom dla bioróżnorodności i georóżnorodności. 

ZASOBY SUROWCÓW NATURALNYCH (ZSN) 
Cel długoterminowy do roku 2024 - Zrównoważona gospodarka zasobami surowców naturalnych.  
Cele krótkoterminowe do roku 2019:  

 ZSN1. Ochrona i zrównoważone wykorzystanie zasobów kopalin oraz ograniczanie presji na 
środowisko związanej z eksploatacją kopalin i prowadzeniem prac poszukiwawczych 

GLEBY (GL)  
Cel długoterminowy do roku 2024 - Racjonalna gospodarka zasobami glebowymi.  
Cele krótkoterminowe do roku 2019:  

 GL1. Zachowanie funkcji środowiskowych, gospodarczych, społecznych i kulturowych gleb, w 
tym m in.: produkcji żywności, magazynowania, filtrowania i przekształcania składników 
odżywczych, substancji i wody, podstaw rozwoju życia i różnorodności biologicznej, źródła 
surowców, rezerwuaru pierwiastka węgla oraz zbioru dziedzictwa geologicznego, 
geomorfologicznego oraz archeologicznego.  

 GL2. Zapobieganie zanieczyszczaniu gleb, w szczególności substancjami powodującymi 
ryzyko zanieczyszczenia wtórnego.  

 GL3. Remediacja terenów zanieczyszczonych.  

 GL4. Zachowanie możliwie dobrego stanu gleb rolniczych.  

 GL5. Minimalizacja stopnia i łagodzenie zasklepiania gleb.  

 GL6. Zapobieganie ruchom masowym ziemi i ich skutkom.  

 GL7. Przeciwdziałanie niekorzystnym zmianom naturalnego ukształtowania powierzchni ziemi. 
TERENY POPRZEMYSŁOWE (TP)  
Cel długoterminowy do roku 2024 - Przekształcenie terenów poprzemysłowych i zdegradowanych 
województwa śląskiego zgodnie z wymaganiami ekologicznymi oraz uwarunkowaniami społeczno-
ekonomicznymi.  
Cele krótkoterminowe do roku 2019:  

 TP1. Rewitalizacja terenów poprzemysłowych i zdegradowanych 
HAŁAS (H)  
Cel długoterminowy do roku 2024 - Poprawa i utrzymanie dobrego stanu akustycznego środowiska  
Cele krótkoterminowe do roku 2019:  

 H1. Zmniejszenie liczby mieszkańców województwa narażonych na ponadnormatywny hałas  
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 H2. Rozwój sieci monitoringu poziomu emisji hałasu do środowiska oraz narażenia 
mieszkańców na ponadnormatywny hałas. 

PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE (PEM)  
Cel długoterminowy do roku 2024 - Utrzymanie wartości natężenia promieniowania 
elektromagnetycznego na dotychczasowych, niskich poziomach  
Cele krótkoterminowe do roku 2019:  

 PEM1. Monitoring poziomów pól elektromagnetycznych 
PRZECIWDZIAŁANIE POWAŻNYM AWARIOM PRZEMYSŁOWYM (PPAP)  
Cel długoterminowy do roku 2024 - Ograniczenie ryzyka wystąpienia poważnych awarii 
przemysłowych oraz minimalizacja ich skutków.  
Cele krótkoterminowe do roku 2019:  

 PPAP1. Zmniejszenie zagrożenia oraz minimalizacja skutków w przypadku wystąpienia awarii  

 PPAP2. Kreowanie właściwych zachowań społeczeństwa w sytuacji wystąpienia zagrożeń 
środowiska i życia ludzi z tytułu wystąpienia awarii przemysłowych. 

 
Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014 
Uchwałą Nr IV/25/1/2012 z dnia 24 sierpnia 2012 roku Sejmik Województwa Śląskiego przyjął „Plan 
gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014", który zawiera m.in. analizę aktualnego stanu, 
prognozowane zmiany i cele w zakresie gospodarki odpadami, określenie kierunków działań w 
zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów oraz kształtowania systemu gospodarki odpadami, a 
także określenie kryteriów rozmieszczenia obiektów i mocy przerobowych przyszłych instalacji do 
przetwarzania odpadów. 
Uchwałą Nr IV/25/2/2012 z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie wykonania „Planu gospodarki 
odpadami dla województwa śląskiego 2014" Sejmik Województwa Śląskiego określił regiony 
gospodarki odpadami komunalnymi i regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych w 
poszczególnych regionach gospodarki odpadami komunalnymi oraz instalacje zastępcze do obsługi 
tych regionów. 
Uchwałą Nr IV/32/3/2013 z dnia 23 marca 2013 roku Sejmik Województwa Śląskiego przyjął uchwałę 
w sprawie zmiany uchwały Nr IV/25/2/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 24 sierpnia 2012 
roku w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014. W 
załączniku do uchwały określono regiony gospodarki odpadami komunalnymi i regionalne instalacje 
do przetwarzania odpadów komunalnych w poszczególnych regionach gospodarki odpadami 
komunalnymi oraz instalacje zastępcze do obsługi tych regionów.  
Podstawowym celem w zakresie gospodarki odpadami dla województwa śląskiego jest stworzenie 
systemu zgodnego z hierarchią pożądanego postępowania z odpadami, w której priorytetem jest 
zapobieganie powstawaniu odpadów a następnie przygotowanie do ponownego użycia, recykling i 
inne metody odzysku. Unieszkodliwianie jest natomiast najmniej pożądaną formą zagospodarowania 
odpadów. W zakresie gospodarki odpadami, przyjęto cele dla poszczególnych grup odpadów: 
Odpady komunalne: 
Cele szczegółowe: 

1. Objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych wszystkich 
mieszkańców najpóźniej do 2015 roku.  

2. Objęcie wszystkich mieszkańców systemem selektywnego zbierania odpadów najpóźniej do 
2015 roku.  

3. Zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji unieszkodliwianych 
przez składowanie. W stosunku do ilości tych odpadów wytwarzanych w województwie 
śląskim w roku 1995, dopuszcza się do składowania następujące ilości odpadów ulegających 
biodegradacji:  

 w 2013r. nie więcej niż 50%,  

 w 2020r. nie więcej niż 35%.  
4. Przygotowanie do ponownego wykorzystania i recyklingu materiałów odpadowych, 

przynajmniej takich jak papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło z gospodarstw domowych i w 
miarę możliwości odpadów innego pochodzenia podobnych do odpadów z gospodarstw 
domowych na poziomie minimum 50% ich ilości wytwarzanych do końca 2020 roku. 
Natomiast dla roku 2013 przyjęto następujące poziomy selektywnego zbierania:  

 Papieru i tektury - 15%,  

 Szkła – 25%,  

 Metali – 15%,  

 Tworzyw sztucznych – 15%.  
5. Wydzielenie odpadów wielkogabarytowych ze strumienia odpadów komunalnych. Zakłada się 
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następujący rozwój systemu selektywnego gromadzenia odpadów wielkogabarytowych:  

 Rok 2013: 25%  

 Rok 2020: 50%.  
6. Wydzielenie odpadów budowlano-remontowych ze strumienia odpadów komunalnych. 

Zakłada się następujące poziomy przygotowania do ponownego użycia, recyklingu oraz 
innych form odzysku materiałów budowlanych i rozbiórkowych:  

 Rok 2020: 70%.  
7. Wydzielenie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych. Zakłada się 

następujące poziomy selektywnego gromadzenia odpadów niebezpiecznych:  

 Rok 2013: 10%  

 Rok 2020: 50%.  
8. Selektywne zbieranie odpadów ulegających biodegradacji kuchennych i ogrodowych. Zakłada 

się następujące poziomy selektywnego zbierania tych odpadów:  

 Rok 2020: 20%.  
9. Selektywne zbieranie odpadów z terenów zielonych. Zakłada się następujące poziomy 

selektywnego zbierania tych odpadów:  

 Rok 2013: 70%  

 Rok 2020: 90%.  
Odpady sektora gospodarczego  
Założone cele do roku 2022:  

 Minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.  

 Sukcesywne zwiększanie udziału odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne poddanych 
procesom odzysku i procesom unieszkodliwiania poza składowaniem.  

Odpady niebezpieczne  
Założone cele do roku 2022:  

 Minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów niebezpiecznych.  

 Wzrost efektywności systemu zbierania odpadów niebezpiecznych ze źródeł rozproszonych, 
głównie z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.  

 Sukcesywne zwiększanie udziału odpadów niebezpiecznych poddanych procesom odzysku i 
procesom unieszkodliwiania.  

 Edukacja ekologiczna wytwórców odpadów niebezpiecznych w zakresie zagrożeń 
wynikających z niekontrolowanego przedostawania się odpadów niebezpiecznych do 
środowiska.  

Odpady zawierające PCB  
Założone cele do roku 2022:  

 Sukcesywna likwidacja odpadów zawierających PCB o stężeniu poniżej 50 ppm  
Oleje odpadowe  
Założone cele do roku 2022:  

 Utrzymanie poziomu odzysku na poziomie co najmniej 50%, a recyklingu rozumianego jako 
regeneracja na poziomie co najmniej 35%.  

 Dążenie do pełnego wykorzystania mocy przerobowych instalacji do regeneracji olejów 
odpadowych.  

Odpady medyczne i weterynaryjne  
Założone cele do roku 2022:  

 Upowszechnienie systemu zbierania przeterminowanych lekarstw z gospodarstw domowych 
na obszarze całego województwa.  

 W okresie do 2022r. podniesienie efektywności selektywnego zbierania odpadów medycznych 
i weterynaryjnych (w tym segregacji odpadów u źródła powstawania), co spowoduje 
zmniejszenie ilości odpadów innych niż niebezpieczne w strumieniu odpadów 
niebezpiecznych. 

Zużyte baterie i akumulatory  
Założone cele do roku 2022:  

1. Rozbudowa systemu zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów, który 
pozwoli na osiągnięcie następujących poziomów zbierania:  

 Do 2016r. i w latach następnych – poziom zbierania zużytych baterii przenośnych i 
zużytych akumulatorów przenośnych, w wysokości co najmniej 45% masy 
wprowadzonych baterii i akumulatorów przenośnych.  

2. Osiągnięcie poziomów wydajności recyklingu:  
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 w przypadku zużytych baterii kwasowo-ołowiowych i zużytych akumulatorów kwasowo-
ołowiowych – 65% masy zużytych baterii kwasowo-ołowiowych lub zużytych 
akumulatorów kwasowo-ołowiowych, w tym recykling zawartości ołowiu w najwyższym, 
technicznie możliwym do osiągnięcia stopniu, przy jednoczesnym unikaniu nadmiernych 
kosztów;  

 w przypadku zużytych baterii niklowo-kadmowych i zużytych akumulatorów niklowo-
kadmowych – 75% masy zużytych baterii niklowo-kadmowych lub zużytych akumulatorów 
niklowo-kadmowych, w tym recykling zawartości kadmu w najwyższym, technicznie 
możliwym do osiągnięcia stopniu, przy jednoczesnym unikaniu nadmiernych kosztów;  

 w przypadku pozostałych zużytych baterii i zużytych akumulatorów – 50% masy zużytych 
baterii lub zużytych akumulatorów.  

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny  
Założone cele do roku 2022:  
Utrzymanie poziomów odzysku i recyklingu zużytego sprzętu w wysokości:  

1. Dla zużytego sprzętu powstałego z wielkogabarytowych urządzeń gospodarstwa domowego i 
automatów do wydawania:  

 poziomu odzysku w wysokości co najmniej 80% masy zużytego sprzętu,  

 poziomu recyklingu części składowych, materiałów i substancji pochodzących ze zużytego 
sprzętu w wysokości 75% masy zużytego sprzętu;  

2. Dla zużytego sprzętu powstałego ze sprzętu teleinformatycznego, telekomunikacyjnego i 
audiowizualnego:  

 poziomu odzysku w wysokości co najmniej 75% masy zużytego sprzętu,  

 poziomu recyklingu części składowych materiałów i substancji pochodzących ze zużytego 
sprzętu w wysokości co najmniej 65% masy zużytego sprzętu;  

3. Dla zużytego sprzętu powstałego z małogabarytowych urządzeń gospodarstwa domowego, 
sprzętu oświetleniowego, narzędzi elektrycznych i elektronicznych z wyjątkiem 
wielkogabarytowych,  stacjonarnych narzędzi przemysłowych, zabawek, sprzętu 
rekreacyjnego i sportowego oraz przyrządów do nadzoru i kontroli:  

 poziomu odzysku w wysokości co najmniej 70% masy zużytego sprzętu,  

 poziomu recyklingu części składowych, materiałów i substancji pochodzących ze zużytego 
sprzętu w wysokości co najmniej 50% masy zużytego sprzętu;  

4. Dla zużytych gazowych lamp wyładowczych – poziomu recyklingu części składowych, 
materiałów i substancji pochodzących ze zużytych lamp w wysokości co najmniej 80% masy 
tych zużytych lamp.  

Osiągnięcie poziomu selektywnego zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
pochodzącego z gospodarstw domowych w wysokości co najmniej 4 kg/mieszkańca/rok.  
Pojazdy wycofane z eksploatacji  
Założone cele do roku 2022:  

1. Wyznacza się następujące minimalne poziomy odzysku i recyklingu odniesione do masy 
pojazdów przyjętych do stacji demontażu w skali roku:  

 95% i 85% od dnia 1 stycznia 2015r.  
Odpady zawierające azbest  
Założone cele do roku 2022:  
Zakłada się osiąganie celów określonych w przyjętym w dniu 15 marca 2010r. przez Radę Ministrów 
Rzeczypospolitej Polskiej „Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032” oraz 
„Programie usuwania azbestu z terenu województwa śląskiego do roku 2032”. 
Przeterminowane środki ochrony roślin  
Założone cele do roku 2022:  

1. Likwidacja jednego pozostałego na terenie województwa śląskiego mogilnika,  
2. Uszczelnienie systemu zbierania przeterminowanych środków ochrony roślin i opakowań po 

tych środkach pochodzących z bieżącej produkcji i stosowania w rolnictwie.  
Zbędne środki bojowe i odpady materiałów wybuchowych (w przypadku pojawienia się)  
Założone cele do roku 2022:  
Zakłada się sukcesywne zagospodarowanie odpadów materiałów wybuchowych, poprzez kontynuację 
dotychczasowego sposobu zagospodarowania zbędnych środków bojowych. 
 
Odpady pozostałe  
Zużyte opony  
Założone cele do roku 2022:  
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W perspektywie do 2020r. podstawowym celem jest utrzymanie dotychczasowego poziomu odzysku 
na poziomie co najmniej 75%, a recyklingu na poziomie co najmniej 15%. 
Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych i infrastruktury drogowej  
Założone cele do roku 2022:  
Do 2022r. poziom przygotowania do ponownego użycia, recyklingu oraz innych form odzysku 
materiałów budowlanych i rozbiórkowych powinien wynosić minimum 70% wagowo.  
Komunalne osady ściekowe  
Założone cele do roku 2022:  
W perspektywie do 2022r. podstawowe cele w gospodarce komunalnymi osadami ściekowymi są 
następujące:  

 ograniczenie składowania osadów ściekowych,  

 zwiększenie ilości komunalnych osadów ściekowych przekształcanych metodami 
termicznymi (w tym współspalanie, produkcja paliwa alternatywnego),  

 maksymalizacja stopnia wykorzystania substancji biogennych zawartych w osadach przy 
jednoczesnym spełnieniu wszystkich wymogów dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego, 
chemicznego oraz środowiskowego.  

Odpady ulegające biodegradacji inne niż komunalne  
Założone cele do roku 2022:  
W okresie do roku 2022 zakłada się zmniejszenie masy składowanych odpadów do poziomu nie 
więcej niż 45% masy wytworzonych odpadów.  
Odpady opakowaniowe  
Założone cele do roku 2022:  
Jako cel na rok 2014 przyjęto osiągnięcie następujących poziomów odzysku i recyklingu. W latach 
następnych należy utrzymać te poziomy. 

 opakowania razem: 60% odzysku, 55% recyklingu, 

 opakowania z tworzyw sztucznych: 22,5% recyklingu, 

 opakowania z aluminium: 50% recyklingu,  

 opakowania ze stali, w tym z blachy stalowej: 50% recyklingu,  

 opakowania z papieru i tektury: 60% recyklingu,  

 opakowania ze szkła gospodarczego poza ampułkami: 60% recyklingu,  

 opakowania z drewna: 15% recyklingu. 
 
Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Częstochowskiego na lata 2009-2012 
z uwzględnieniem lata 2013-2016 
Misją Programu jest zrównoważony rozwój powiatu częstochowskiego przy zachowaniu i promocji 
środowiska naturalnego. Misja będzie realizowana poprzez priorytety i działania ekologiczne powiatu, 
z którymi będą spójne gminne priorytety i działania planowane w programach ochrony środowiska. 
Program będzie realizowany przez cele długoterminowe, nazywane dalej priorytetami, obejmujące lata 
2009-2016 oraz przez cele krótkoterminowe (szczegółowe) w ramach każdego z celów 
długoterminowych, realizowane w latach 2009 – 2012. 
W Programie przyjęto następujące priorytety ekologiczne: 
1. Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne wykorzystanie zasobów przyrody 

 rozszerzenie obszaru sieci NATURA 2000 na terenie województwa, 

 ochrona istniejących obszarów i obiektów prawnie chronionych, 

 wzmocnienie systemu obszarów chronionych województwa śląskiego poprzez tworzenie 
nowych obszarów, 

 ochrona zasobów i walorów przyrodniczych i krajobrazowych poza obszarami prawnie 
chronionymi, 

 ochrona obszarów wodno-błotnych (torfowiska, mokradła, bagna), 

 odtworzenie zniszczonych ekosystemów i siedlisk, odbudowa zagrożonych gatunków roślin i 
zwierząt, 

 zwiększenie lesistości województwa, 

 zwiększenie powierzchni lasów ochronnych w obrębie lasów prywatnych, 

 ochrona gleb o najlepszej przydatności rolniczej, 

 rekultywacja gruntów zdegradowanych, 

 racjonalne korzystanie z zasobów kopalin. 
2. Zrównoważone wykorzystanie materiałów, wody i energii 

 zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, 
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 prowadzenie działań energooszczędnych w mieszkalnictwie i budownictwie poprzez 
stosowanie energooszczędnych materiałów budowlanych oraz wykonywanie, 
termomodernizacji, szczególnie w obiektach użyteczności publicznej, 

 wdrażanie programów efektywnego wykorzystania wody w przemyśle, w tym zamkniętych jej 
obiegów, ujętych w „Programie gospodarki wodnej województwa śląskiego” i w „Programie 
małej retencji dla województwa śląskiego” oraz odbudowa melioracji podstawowych i 
szczegółowych). 

3. Dalsza poprawa, jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego 
Jakość wód 

 uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracjach ujętych w Krajowym Programie 
Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK), 

 uporządkowanie gospodarki ściekowej w utworzonych na terenie województwa aglomeracjach 
powyżej 2000 RLM (nie uwzględnionych w KPOŚK), 

 budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach, gdzie uwarunkowania techniczne 
lub ekonomiczne wskazują na nieefektywność rozwiązań w zakresie zbiorowego 
odprowadzania ścieków, 

 uporządkowanie gospodarki ściekami opadowymi poprzez budowę, rozbudowę i modernizację 
kanalizacji deszczowej oraz urządzeń podczyszczających, 

 aktywizacja gmin, które nie wykazują zaangażowania w rozwiązywanie problemów gospodarki 
wodno-ściekowej na swoim terenie, 

 ochrona wód powierzchniowych i podziemnych. 
Jakość powietrza atmosferycznego 

 wdrażanie programów ochrony powietrza w strefach klasy C, 

 redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, w tym emisji gazów cieplarnianych ze 
wszystkich sektorów gospodarki, a zwłaszcza z zakładów energetycznego spalania paliw 
(poprzez modernizacje istniejących technologii i wprowadzanie nowych, nowoczesnych 
urządzeń), a także z indywidualnego ogrzewania mieszkań (poprzez korzystanie z 
ekologicznych nośników energii i podłączanie obiektów do scentralizowanych źródeł ciepła), 

 ograniczanie emisji ze środków transportu poprzez modernizacje taboru, 

 wykorzystywanie paliwa gazowego w miejsce oleju napędowego i benzyny oraz zwiększanie 
płynności ruchu samochodowego. 

Gospodarka odpadami 

 rozwój systemów zorganizowanego odbierania i zbierania odpadów komunalnych, w tym 
segregacji odpadów, 

 edukacja ekologiczna mieszkańców, 

 tworzenie Rejonowych Zakładów Gospodarki Odpadami (RZGO), 

 zamykanie, rekultywacja i dostosowanie składowisk odpadów do wymagań prawnych, 

 tworzenie GPZON (Gminne Punkty Zbierania Odpadów Niebezpiecznych). 
Oddziaływanie hałasu 

 zmniejszenie negatywnego oddziaływania hałasu na zdrowie człowieka i środowisko, 
zwłaszcza w obszarach miejskich i pozostałych miejscowości grodzkich, na terenach 
uzdrowiskowych i turystyczno-rekreacyjnych. 

Oddziaływanie pól elektromagnetycznych 

 monitoring pól elektromagnetycznych, 

 edukacja ekologiczna nt. rzeczywistej skali zagrożenia emisją pól. 
Poważne awarie 

 działania zapobiegające powstawaniu poważnych awarii w zakładach oraz w trakcie przewozu 
materiałów niebezpiecznych, 

 szybkie usuwanie skutków poważnych awarii. 
4. Doskonalenie systemu zarządzania ochroną środowiska 

 prowadzenie edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju, dotyczącej wszystkich elementów 
środowiska oraz promocja przyjaznych środowisku postaw konsumenckich, 

 wspieranie podmiotów gospodarczych wdrażających / posiadających systemy zarządzania 
środowiskowego, 

 zapewnienie integracji celów ochrony środowiska ze strategiami rozwoju różnych sektorów 
gospodarczych, 

 uwzględnianie aspektów ekologicznych w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

 intensyfikacja współpracy ponadregionalnej i międzynarodowej w zakresie ochrony 
środowiska. 
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3. Ocena zgodności Programu z celami ochrony środowiska ustanowionymi na szczeblu 
międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym 

Program ochrony środowiska jest zgodny także z dokumentami strategicznymi ustanowionymi na 
szczeblu europejskim i krajowym. Założenia tych dokumentów opisano poniżej. 
 
Polityka ekologiczna w Unii Europejskiej  
Podstawowym dokumentem określającym cele ochrony środowiska na szczeblu Unii Europejskiej jest 
VI Wspólnotowy Program Działań w Zakresie Środowiska Naturalnego. W dokumencie tym 
sprecyzowano cele polityki ochrony środowiska w zakresie czterech najważniejszych dziedzin:  

 zmiany klimatu;  

 przyroda i różnorodność biologiczna;  

 środowisko i zdrowie;  

 zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i odpadami.  
 
System prawny Unii Europejskiej obejmuje szeroki zestaw przepisów z zakresu ochrony środowiska, 
których realizacja, w związku z trwającym procesem dostosowywania się Polski do wymogów 
unijnych, powinna także być traktowana jako priorytet. O ile VI Wspólnotowy Program Działań 
w Zakresie Środowiska Naturalnego, podobnie jak poprzednie programy, spełni rolę katalizatora dla 
działalności organizacyjnej i legislacyjnej Wspólnoty w zakresie ochrony środowiska, to proces 
harmonizacji polskiego prawa i standardów środowiskowych z regulacjami unijnymi trwa już wiele lat 
i będzie w przyszłości przebiegać w drodze dalszej implementacji zapisów dyrektyw Unii Europejskiej. 
Najpoważniejsze konsekwencje dziś i w przyszłości dla ochrony środowiska, ale i dla funkcjonowania 
podmiotów gospodarczych, samorządów, administracji mają dyrektywy odnoszące się do:  

 standardów imisji SO2, NOx, pyłów zawieszonych i dopuszczalnych emisji tych substancji 
przez instalacje przemysłowe, energetyczne (w tym spalarnie odpadów) oraz transport,  

 zanieczyszczeń emitowanych przez silniki (samochodów, pociągów, samolotów),  

 jakości wody pitnej,  

 redukcji zanieczyszczeń wód powierzchniowych przez nawozy i pestycydy,  

 ochrony zasobów wodnych i ekosystemów od wody zależnych,  

 oczyszczania i odprowadzania ścieków,  

 instalacji do przerobu lub utylizacji odpadów,  

 gospodarowania odpadami przemysłowymi,  

 użytkowania i składania odpadów niebezpiecznych i toksycznych,  

 opakowań i gospodarki odpadami opakowaniowymi,  

 ograniczania różnych rodzajów hałasu,  

 zintegrowanego zapobiegania i kontroli zanieczyszczeń oraz zarządzania ryzykiem 
ekologicznym,  

 ochrony przyrody, w tym powstrzymania utraty różnorodności biologicznej, m. in. utworzenia 
europejskiej sieci obszarów Natura 2000.  

 
Traktat Akcesyjny nawiązuje do priorytetów polityki środowiskowej Unii Europejskiej, ale w wielu 
przypadkach wykracza poza ten zakres. W dziedzinie zrównoważonego wykorzystania surowców, 
podstawowym problemem w zakresie zaopatrzenia ludności w wodę jest mała dostępność wody 
o dobrej jakości. Perspektywicznym zagrożeniem mogą natomiast stać się zjawiska o charakterze 
globalnym, z możliwym, wpływem zmian klimatycznych na dyspozycyjność zasobów wodnych. 
Zużycie nośników energii obniża się, lecz nie uda się osiągnąć wzrostu gospodarczego bez przyrostu 
zużycia energii.  
W odniesieniu do priorytetu dotyczącego różnorodności biologicznej będzie rosnąć nacisk na 
zwiększoną ochroną obszarów o znaczeniu wspólnotowym i włączanie cennych obszarów do 
europejskiej sieci Natura 2000. Przewiduje się konieczność ochrony obszarów wodno-błotnych oraz 
skutecznej rekultywacji terenów zdegradowanych. W przypadku priorytetu dotyczącego wpływu 
środowiska na zdrowie konieczne będzie dostosowanie emisji zanieczyszczeń powietrza do ostrych 
limitów emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu, amoniaku i pyłu zawieszonego z obiektów 
energetycznych, przemysłu i transportu drogowego. Konieczne będzie przestrzeganie limitów 
emisyjnych gazów cieplarnianych oraz węglowodorów z przeładunków paliw płynnych. Ze względu na 
wpływ zasobów wodnych na równoważenie rozwoju, zapewnienie poprawy jakości zasobów wód 
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powierzchniowych i podziemnych oraz ekosystemów od wody zależnych należy uwzględnić 
wymagania związane z wdrażaniem ustaleń Ramowej Dyrektywy Wodnej. 
 
Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesności 
Dokument stanowi najszerszy i najbardziej ogólny element nowego systemu zarządzania rozwojem 
kraju. Celem głównym dokumentu jest poprawa jakości życia Polaków mierzona zarówno wskaźnikami 
jakościowymi, jak i wartością oraz tempem wzrostu PKB w Polsce. 
Wyodrębniono trzy obszary strategiczne, w każdym z obszarów zostały określone strategiczne cele 
rozwojowe. Cele strategiczne uzupełnione są sprecyzowanymi kierunkami interwencji. Z punktu 
widzenia niniejszego opracowania ważne są następujące cele: 

 Cel 7 – Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz ochrona i poprawa stanu 
środowiska 

o Kierunek interwencji – Modernizacja infrastruktury i bezpieczeństwo energetyczne, 
o Kierunek interwencji – Modernizacja sieci elektroenergetycznych i ciepłowniczych, 
o Kierunek interwencji – Wzmocnienie roli odbiorców finalnych w zarządzaniu zużyciem 

energii, 
o Kierunek interwencji – Stworzenie zachęt przyspieszających rozwój zielonej 

gospodarki, 
o Kierunek interwencji – Zwiększenie poziomu ochrony środowiska, 

 Cel 8 – Wzmocnienie mechanizmów terytorialnego równoważenia rozwoju dla rozwijania 
i pełnego wykorzystania potencjałów regionalnych 

o Kierunek interwencji – Rewitalizacja obszarów problemowych w miastach, 
o Kierunek interwencji – Zrównoważony wzrost produktywności i konkurencyjności 

sektora rolno-spożywczego zapewniający bezpieczeństwo żywnościowe oraz 
stymulujący wzrost pozarolniczego zatrudnienia i przedsiębiorczości na obszarach 
wiejskich, 

o Kierunek interwencji – Wprowadzenie rozwiązań prawno-organizacyjnych 
stymulujących rozwój miast, 

 Cel 9 – Zwiększenie dostępności terytorialnej Polski 
o Kierunek interwencji – Udrożnienie obszarów miejskich i metropolitarnych poprzez 

utworzenie zrównoważonego, spójnego i przyjaznego użytkownikom systemu 
transportowego. 

Wśród celów przyjętych w Programie ochrony środowiska dla Gminy Koniecpol, które są spójne 
z celami wyznaczonymi w Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju, należy wymienić: 

 Poprawa jakości powietrza na terenie gminy 

 Realizacja racjonalnej gospodarki energetycznej łączącej efektywność energetyczną z 
nowoczesnymi technologiami 

 Poprawa i utrzymanie dobrego stanu akustycznego środowiska 

 Utrzymanie niskich wartości natężenia promieniowania elektromagnetycznego 

 Zachowanie, odtworzenie i zrównoważone użytkowanie bioróżnorodności i georóżnorodności 
oraz ochrona krajobrazu 

 Zwiększanie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy. 
 
 
Strategia Rozwoju Kraju 2020 (SKR) 
Najważniejszy dokument w perspektywie średniookresowej, określający cele strategiczne rozwoju 
kraju do 2020 roku oraz 9 zintegrowanych strategii, służących realizacji założonych celów 
rozwojowych. 
Celem głównym strategii średniookresowej jest wzmocnienie gospodarczych, społecznych 
i instytucjonalnych potencjałów zapewniających szybszy i zrównoważony rozwój kraju oraz poprawę 
życia ludności. 
Dokonany w tym dokumencie wybór 3 obszarów strategicznych (Sprawne i efektywne państwo, 
Konkurencyjna gospodarka, Spójność społeczna i terytorialna) oraz poszczególnych celów 
i priorytetowych kierunków interwencji jest odpowiedzią na kluczowe wyzwania w najbliższym 
dziesięcioleciu, pozwalające na zintensyfikowanie procesów rozwojowych oraz uniknięcie dryfu 
rozwojowego. 
  
Realizacja celów przyjętych w Programie ochrony środowiska dla Gminy Koniecpol wpisuje się w drugi 
obszar strategiczny SRK – Konkurencyjna gospodarka, w cel II.6 Bezpieczeństwo energetyczne i 
środowisko.  W celu tym zostały wyznaczone następujące priorytetowe kierunki interwencji publicznej: 
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 racjonalne gospodarowanie zasobami 
Wspierane będą działania na rzecz zmniejszenia energochłonności i surowcochłonności gospodarki 
oraz zmniejszające obciążenia środowiskowe. W sytuacji ograniczonego dostępu do surowców 
naturalnych, szczególnie istotną kwestią dla zrównoważonego rozwoju staje się potrzeba 
wykorzystania surowców wtórnych. Zasoby przyrodnicze Polski są niewątpliwie jednym z jej bogactw, 
choć nadal niedocenionym. Zachowanie różnorodności biologicznej jest warunkiem spełnienia 
wymogów sprawiedliwości międzypokoleniowej, czyli zapewnienia dostępu do zasobów przyrody dla 
przyszłych pokoleń. Zasadniczym celem jest w tym zakresie zahamowanie spadku różnorodności 
biologicznej oraz zapewnienie właściwego stanu ochrony dla możliwie dużej liczby gatunków oraz 
siedlisk przyrodniczych. Podejmowane będą działania służące zachowaniu gruntów rolnych 
w gotowości do produkcji, przy równoczesnym uwzględnieniu wymogów środowiska oraz działania na 
rzecz optymalizacji bazy genetycznej produkcji roślinnej, zwierzęcej i rybackiej. Skuteczność działań w 
zakresie racjonalnego gospodarowania zasobami środowiska jest uwarunkowana zwiększeniem 
świadomości społeczeństwa oraz wymaga promowania ekologicznych zachowań Polaków poprzez 
prowadzenie właściwie ukierunkowanych i dobranych działań informacyjnych i edukacyjnych.  

 poprawa efektywności energetycznej 
Poprawie efektywności energetycznej służyć będzie zastosowanie dostępnych i sprawdzonych 
technologii w zakresie termomodernizacji budynków i sieci ciepłowniczych, co może spowodować 
oszczędności w końcowym zużyciu energii cieplnej rzędu 15-35% w stosunku do stanu sprzed 
modernizacji obiektu. 

 zwiększenie dywersyfikacji dostaw paliw i energii 
Nastąpi wzrost udziału OZE w finalnym zużyciu energii co najmniej do poziomu 15% w 2020 roku 
zgodnie z celem wyznaczonym dla Polski w pakiecie energetyczno-klimatycznym. Promowanie 
wykorzystania energetyki odnawialnej umożliwi podniesienie regionalnego bezpieczeństwa 
energetycznego i stworzenie warunków do rozwoju energetyki rozproszonej opartej na lokalnie 
dostępnych surowcach, a przez to do rozwoju słabiej rozwiniętych regionów, bogatych w zasoby 
energii odnawialnej.  

 poprawa stanu środowiska 
Czynnikami decydującymi o jakości  środowiska są przede wszystkim: czystość powietrza, wód, gleb 
oraz właściwa gospodarka odpadami. W tych obszarach istnieją w dalszym ciągu kwestie wymagające 
regulacji i dostosowania do poziomu zgodnego ze strategicznymi kierunkami działań Unii Europejskiej. 
Istotne zatem będzie inwestowanie w ochronę wód i gospodarkę wodno-ściekową, gospodarkę 
odpadami czy ochronę powietrza a także podejmowanie działań umożliwiających dostosowanie 
uczestników rynku do wyzwań zrównoważonego rozwoju.  

 adaptacja do zmian klimatu 
Podjęte zostaną działania mające na celu zmniejszenie oddziaływania zjawiska suszy i zapobieganie 
stepowieniu. Konieczna jest redukcja ryzyka związanego z coraz częściej występującymi 
ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi, w szczególności z podtopieniami i powodziami wzdłuż ciągów 
wodnych. Wszelkie działania mające na celu minimalizację ryzyka powodziowego będą zawarte 
w planach zarządzania ryzykiem powodziowym.  
 
Wśród celów przyjętych w Programie ochrony środowiska dla Gminy Koniecpol, które są spójne 
z celami ze Strategii Rozwoju Kraju, należy wymienić: 

 Poprawa jakości powietrza na terenie gminy 

 Realizacja racjonalnej gospodarki energetycznej łączącej efektywność energetyczną z 
nowoczesnymi technologiami 

 Zrównoważone gospodarowanie wodami powierzchniowymi i podziemnymi 

 Zachowanie, odtworzenie i zrównoważone użytkowanie bioróżnorodności i georóżnorodności 
oraz ochrona krajobrazu 

 Przeciwdziałanie awariom i zagrożeniom środowiska 

 Zwiększanie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy 
 
Strategia „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko” 
Głównym celem Strategii Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko jest zapewnienie wysokiej 
jakości życia obecnych i przyszłych pokoleń z uwzględnieniem ochrony środowiska oraz stworzenie 
warunków do zrównoważonego rozwoju nowoczesnego sektora energetycznego, zdolnego zapewnić 
Polsce bezpieczeństwo energetyczne oraz konkurencyjną i efektywną gospodarkę. W dokumencie 
sformułowano 3 cele szczegółowe i kierunki interwencji. Poniżej przedstawiono te, które mają wpływ 
na kształtowanie polityki ochrony środowiska Gminy Koniecpol. 

 Cel 1. Zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska 
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o Kierunek interwencji 1.1. Racjonalne i efektywne gospodarowanie zasobami kopalin, 
o Kierunek interwencji 1.2. Gospodarowanie wodami dla ochrony przed powodzią, 

suszą i deficytem wody, 
o Kierunek interwencji 1.3. Zachowanie bogactwa różnorodności biologicznej, w tym 

wielofunkcyjna gospodarka leśna, 
o Kierunek interwencji 1.4. Uporządkowanie zarządzania przestrzenią, 

 Cel 2. Zapewnienie gospodarce krajowej bezpiecznego i konkurencyjnego zaopatrzenia 
w energię 

o Kierunek interwencji 2.1. Lepsze wykorzystanie krajowych zasobów energii, 
o Kierunek interwencji 2.2. Poprawa efektywności energetycznej, 
o Kierunek interwencji 2.6. Wzrost znaczenia rozproszonych, odnawialnych źródeł 

energii, 
o Kierunek interwencji 2.7. Rozwój energetyczny obszarów podmiejskich i wiejskich, 

 Cel 3. Poprawa stanu środowiska 
o Kierunek interwencji 3.1. Zapewnienie dostępu do czystej wody dla społeczeństwa 

i gospodarki, 
o Kierunek interwencji 3.2. Racjonalne gospodarowanie odpadami, w tym wykorzystanie 

ich na cele energetyczne, 
o Kierunek interwencji 3.3. Ochrona powietrza, w tym ograniczenie oddziaływania 

energetyki, 
o Kierunek interwencji 3.5. Promowanie zachowań ekologicznych oraz tworzenie 

warunków do powstawania zielonych miejsc pracy. 
 
Cele z Programu, które są spójne z przedstawionymi powyżej to:  

 Realizacja racjonalnej gospodarki energetycznej łączącej efektywność energetyczną z 
nowoczesnymi technologiami 

 Zrównoważone gospodarowanie wodami powierzchniowymi i podziemnymi 

 Powszechny dostęp do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 

 Zrównoważona gospodarka zasobami surowców naturalnych  

 Zachowanie, odtworzenie i zrównoważone użytkowanie bioróżnorodności i georóżnorodności 
oraz ochrona krajobrazu 

 Racjonalna gospodarka odpadami 

 Przeciwdziałanie awariom i zagrożeniom środowiska 

 Zwiększanie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy 
 
Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012-2020 
Głównym celem opracowania jest określenie kluczowych kierunków rozwoju obszarów wiejskich, 
rolnictwa i rybactwa w perspektywie do 2020 r., a tym samym właściwe adresowanie zakresu 
interwencji publicznych finansowanych ze środków krajowych i wspólnotowych. W zakres ochrony 
środowiska Gminy Koniecpol wpisują się następujące cele szczegółowe: 

 Cel szczegółowy 2. Poprawa warunków życia na obszarach wiejskich oraz poprawa ich 
dostępności przestrzennej 

o Priorytet 2.1. Rozwój infrastruktury gwarantującej bezpieczeństwo energetyczne, 
sanitarne i wodne na obszarach wiejskich 
a) Kierunek interwencji 2.1.3. Rozbudowa i modernizacja ujęć wody i sieci 
wodociągowej, 
b) Kierunek interwencji 2.1.4. Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej 
i oczyszczalni ścieków, 
c) Kierunek interwencji 2.1.5. Rozwój systemów zbiórki, odzysku i unieszkodliwiania 
odpadów, 
d) Kierunek interwencji 2.1.6. Rozbudowa sieci przesyłowej i dystrybucyjnej gazu 
ziemnego, 

o Priorytet 2.2. Rozwój infrastruktury transportowej gwarantującej dostępność 
transportową obszarów wiejskich 
a) Kierunek interwencji 2.2.1. Rozbudowa i modernizacja lokalnej infrastruktury 
drogowej i kolejowej, 
b) Kierunek interwencji 2.2.2. Tworzenie powiązań lokalnej sieci drogowej z siecią 
dróg regionalnych, krajowych, ekspresowych i autostrad, 

o Priorytet 2.5. Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa na obszarach wiejskich 
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a) Kierunek interwencji 2.5.1. Rozwój infrastruktury wodno-melioracyjnej i innej 
łagodzącej zagrożenia naturalne, 

 Cel szczegółowy 3. Bezpieczeństwo żywnościowe 
o Priorytet 3.2. Wytwarzanie wysokiej jakości, bezpiecznych dla konsumentów 

produktów rolno‐spożywczych 
a) Kierunek interwencji 3.2.2. Wsparcie wytwarzania wysokiej jakości produktów 

rolno‐spożywczych, w tym produktów wytwarzanych metodami integrowanymi, 
ekologicznymi oraz tradycyjnymi metodami produkcji z lokalnych surowców i zasobów 
oraz produktów rybnych, 

o Priorytet 3.4. Podnoszenie świadomości i wiedzy producentów oraz konsumentów 

w zakresie produkcji rolno‐spożywczej i zasad żywienia 
a) Kierunek interwencji 3.4.3. Wsparcie działalności innowacyjnej ukierunkowanej na 
zmiany wzorców produkcji i konsumpcji, 

 Cel szczegółowy 5. Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu na obszarach wiejskich 
o Priorytet 5.1. Ochrona środowiska naturalnego w sektorze rolniczym i różnorodności 

biologicznej na obszarach wiejskich 
a) Kierunek interwencji 5.1.2. Ochrona jakości wód, w tym racjonalna gospodarka 
nawozami i środkami ochrony roślin, 
b) Kierunek interwencji 5.1.3. Racjonalne wykorzystanie zasobów wodnych na 
potrzeby rolnictwa i rybactwa oraz zwiększanie retencji wodnej, 
c) Kierunek interwencji 5.1.4. Ochrona gleb przed erozją, zakwaszeniem, spadkiem 
zawartości materii organicznej i zanieczyszczeniem metalami ciężkimi, 
d) Kierunek interwencji 5.1.5. Rozwój wiedzy w zakresie ochrony środowiska 
rolniczego i różnorodności biologicznej na obszarach wiejskich i jej upowszechnianie, 

o Priorytet 5.2. Kształtowanie przestrzeni wiejskiej z uwzględnieniem ochrony 
krajobrazu i ładu przestrzennego 
a) Kierunek interwencji 5.2.1. Zachowanie unikalnych form krajobrazu rolniczego, 
b) Kierunek interwencji 5.2.2. Właściwe planowanie przestrzenne, 
c) Kierunek interwencji 5.2.3. Racjonalna gospodarka gruntami, 

o Priorytet 5.4. Zrównoważona gospodarka leśna i łowiecka na obszarach wiejskich 
a) Kierunek interwencji 5.4.1. Racjonalne zwiększenie zasobów leśnych, 
b) Kierunek interwencji 5.4.2. Odbudowa drzewostanów po zniszczeniach 
spowodowanych katastrofami naturalnymi, 
c) Kierunek interwencji 5.4.4. Wzmacnianie publicznych funkcji lasów, 

o Priorytet 5.5. Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na obszarach 
wiejskich 
a) Kierunek interwencji 5.5.1. Racjonalne wykorzystanie rolniczej i rybackiej 
przestrzeni produkcyjnej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych, 
b) Kierunek interwencji 5.5.2. Zwiększenie dostępności cenowej i upowszechnienie 
rozwiązań w zakresie odnawialnych źródeł energii wśród mieszkańców obszarów 
wiejskich. 

W związku z wyżej wymienionymi celami, w Programie ochrony środowiska dla Gminy Koniecpol 
określono cele: 

 Poprawa jakości powietrza na terenie gminy 

 Realizacja racjonalnej gospodarki energetycznej łączącej efektywność energetyczną z 
nowoczesnymi technologiami 

 Zrównoważone gospodarowanie wodami powierzchniowymi i podziemnymi 

 Powszechny dostęp do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 

 Racjonalna gospodarka odpadami 

 Racjonalna gospodarka zasobami glebowymi 

 Zachowanie, odtworzenie i zrównoważone użytkowanie bioróżnorodności i georóżnorodności 
oraz ochrona krajobrazu 

 
Polityka energetyczna Polski do 2030 roku 
Dokument określa podstawowe kierunki polityki energetycznej. Są nimi:  

 poprawa efektywności energetycznej,  

 wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii,  

 dywersyfikacja struktury wytwarzania energii elektrycznej poprzez wprowadzenie energetyki 
jądrowej,  

 rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw,  
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 rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii, 

 ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko.  
Wśród celów określonych w Polityce energetycznej Polski do 2030 roku, które kształtują politykę 
energetyczną Gminy Koniecpol należy wymienić: 
1. Cele w zakresie wzrostu bezpieczeństwa dostaw paliw i energii: 

 rozbudowa systemu przesyłowego i dystrybucyjnego gazu ziemnego. 
2. Cele w zakresie rozwoju wykorzystania OZE: 

 wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w finalnym zużyciu energii co najmniej do poziomu 
15% w 2020 roku oraz dalszy wzrost tego wskaźnika w latach następnych, 

 Zwiększenie stopnia dywersyfikacji źródeł dostaw oraz stworzenie optymalnych warunków do 
rozwoju energetyki rozproszonej opartej na lokalnie dostępnych surowcach  

3. Cele w zakresie ograniczenia oddziaływania energetyki na środowisko: 

 ograniczenie emisji CO2 do 2020 roku przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa 
energetycznego,  

 ograniczenie emisji SO2 i NOx oraz pyłów (w tym PM10 i PM2,5) do poziomów wynikających 
z obecnych i projektowanych regulacji unijnych.  

 
W związku z wyżej wymienionymi celami, w Programie ochrony środowiska dla Gminy Koniecpol 
określono cel i kierunek interwencji: 
Cel: Realizacja racjonalnej gospodarki energetycznej łączącej efektywność energetyczną z 
nowoczesnymi technologiami 
Kierunki interwencji: Rozwój systemów wykorzystujących odnawialne źródła energii. 
 
Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) 
Przepisy prawne Unii Europejskiej w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych 
określone zostały w szczególności w dyrektywie Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 roku, 
dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych. W Traktacie Akcesyjnym przewidziano, że przepisy 
prawne Unii Europejskiej w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych określone 
ww. dyrektywie będą w Polsce w pełni obowiązywały od 31 grudnia 2015 r., do tego czasu: 

 wszystkie aglomeracje ≥ 200RLM muszą być wyposażone w systemy kanalizacji zbiorczej 
i oczyszczalnie ścieków o efekcie oczyszczania uzależnionym od wielkości oczyszczalni, 

 aglomeracje <2000 RLM wyposażone w dniu wejścia polski do unii w systemy kanalizacyjne 
powinny posiadać do tego terminu oczyszczalnie zapewniające odpowiednie oczyszczanie, 

 zakłady przemysłu rolno-spożywczego o wielkości > 4000 RLM są zobowiązane do redukcji 
zanieczyszczeń biodegradowalnych). 

Program stanowi spis przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w zakresie zbierania i oczyszczania 
ścieków komunalnych (budowy, rozbudowy i/lub modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych 
i systemów kanalizacji zbiorczej) w aglomeracjach w celu prawidłowego i uporządkowanego procesu 
implementacji dyrektywy 91/271/EWG, które zostaną zrealizowane do końca 2015 roku oraz w latach 
2016-2021. 
 
Głównym celem Gminy Koniecpol w realizacji założeń Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków 
komunalnych jest: 

 Powszechny dostęp do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 
Cel ten będzie realizowany poprzez wyznaczony kierunek interwencji: 

 Rozwój i dostosowanie instalacji i urządzeń służących zrównoważonej i racjonalnej 
gospodarce wodno-ściekowej.  

 
Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014 (KPGO 2014)  
Krajowy plan gospodarki odpadami jest nadrzędnym dokumentem w zakresie gospodarki odpadami, 
z którym muszą być zgodne plany gospodarki odpadami opracowywane na niższych szczeblach 
administracji. Celem KPGO 2014 jest osiągnięcie systemu gospodarki odpadami zgodnego z zasadą 
zrównoważonego rozwoju, w którym w pełni realizowane są zasady gospodarki odpadami, a w 
szczególności hierarchia postępowania z odpadami czyli po pierwsze zapobieganie powstawaniu 
odpadów, a następnie przygotowanie do ponownego użycia, recykling, inne metody odzysku, 
unieszkodliwianie, przy czym najmniej pożądanym sposobem ich zagospodarowanie jest składowanie.  
 
Główne cele strategiczne wynikające z KPGO to:  

 uniezależnienie wzrostu ilości wytwarzanych odpadów od wzrostu gospodarczego kraju,  
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 zwiększenie udziału odzysku, w tym w szczególności odzysku energii z odpadów, zgodnego 
z wymaganiami ochrony środowiska,  

 zmniejszenie ilości odpadów kierowanych na składowiska odpadów,  

 wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów,  

 utworzenie i uruchomienie bazy danych o produktach, opakowaniach, i gospodarce odpadami 
(BDO),  

 
KPGO formułuje również dodatkowe cele szczegółowe dla poszczególnych grup odpadów.  
W przypadku odpadów komunalnych są to:  

 objęcie 100% mieszkańców systemem zbiórki odpadów komunalnych najpóźniej  
do 2015 r.,  

 objęcie 100% mieszkańców systemem selektywnego zbierania odpadów najpóźniej  
do 2015 r.,  

 zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do 
składowania, aby nie było składowanych:  

o w 2013 r. więcej niż 50%, masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.  
o w 2020 r. więcej niż 35% masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.  

 zmniejszenie masy składowanych odpadów komunalnych do poziomu maks. 60% 
wytworzonych odpadów do końca 2014 r.,  

 przygotowanie do ponownego wykorzystania i recykling materiałów odpadowych, przynajmniej 
takich jak papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło z gospodarstw domowych i w miarę 
możliwości odpadów innego pochodzenia podobnych do odpadów z gospodarstw domowych 
na poziomie minimum 50% ich masy wytworzonej do 2010 roku. 

 
W Programie ochrony środowiska dla Gminy Koniecpol ze względu na powyższe cele, formułowano 
cel „Racjonalna gospodarka odpadami”, do którego przypisano kierunki interwencji: ograniczenie ilości  
odpadów trafiających bezpośrednio na składowisko oraz zmniejszenie uciążliwości odpadów 
i likwidacja azbestu. Zaplanowano również działania edukcyjno-informacyjne  mające na celu 
podniesienie świadomości ekologicznej z zakresu gospodarki odpadami oraz wsparcie finansowe 
działań związanych z usuwaniem azbestu. 
 
Krajowy Program Oczyszczania Kraju z Azbestu (POKA)  
Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032, będący aktualizacją dotychczas 
obowiązującego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na 
terytorium Polski (z 2002 r.), wyznacza następujące cele dotyczące azbestu:  

 usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest,  

 minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na 
terytorium kraju,  

 likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.  
Cele te realizowane powinny być przez następujące działania:  

 do 2012 r. przeprowadzenie pełnej i rzetelnej inwentaryzacji oraz ustalenie rozmieszczenia 
terytorialnego azbestu i wyrobów zawierających azbest,  

 utworzenie i uruchomienie elektronicznego Systemu Informacji Przestrzennej  
do monitoringu usuwania wyrobów zawierających azbest,  

 podjęcie prac legislacyjnych umożliwiających egzekwowanie obowiązków nałożonych na 
podmioty fizyczne i prawne oraz zasilanie danymi elektronicznego systemu monitorowania 
realizacji programu,  

 działania edukacyjno-informacyjne, 

 zadania w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest,  

 działania w zakresie oceny narażenia i ochrony zdrowia, w tym działalność Ośrodka 
Referencyjnego Badań i Oceny Ryzyka Zdrowotnego Związanych z Azbestem.  

W Programie wskazano również: 

 możliwość składowania odpadów azbestowych na składowiskach podziemnych,  

 wdrażanie nowych technologii umożliwiających unicestwianie włókien azbestu,  

 pozostawianie w ziemi – w dopuszczonych prawem przypadkach – wyrobów azbestowych 
wycofanych z użytkowania.  

 
W Programie ochrony środowiska dla Gminy Koniecpol do realizacji wyżej wymienionych celów 
zaplanowano działania polegające na wsparciu w usuwaniu wyrobów zawierających azbest. 
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Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 
2020 z perspektywą do roku 2030 
Program ochrony środowiska nawiązuje również do dokumentu opracowywanego przez Ministerstwo 
Środowiska dotyczącego „Strategicznego Planu Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na 
zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030”. Głównym celem Strategii jest zapewnienie 
zrównoważonego rozwoju oraz efektywnego funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa 
w warunkach zmian klimatu. Plan zakłada następujące kierunki działań w odniesieniu do 
poszczególnych sektorów (z zaznaczeniem uszczegółowienia ich i wdrożenia na poziomie 
regionalnym i lokalnym):  
1. Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i dobrego stanu środowiska:  

 dostosowanie sektora gospodarki wodnej do zmian klimatu;  

 dostosowanie sektora energetycznego do zmian klimatu;  

 ochrona różnorodności biologicznej i gospodarka leśna w kontekście zmian klimatu;  

 adaptacja do zamian klimatu w gospodarce przestrzennej i budownictwie; 

 zapewnienie funkcjonowania skutecznego systemu ochrony zdrowia w warunkach zmian 
klimatu.  

2. Skuteczna adaptacja do zmian klimatu na obszarach wiejskich:  

 stworzenie lokalnych systemów monitorowania i ostrzegania przed zagrożeniami;  

 organizacyjne i techniczne dostosowanie działalności rolniczej i rybackiej do zmian klimatu.  
3. Rozwój transportu w warunkach zmian klimatu:  

 wypracowywanie standardów konstrukcyjnych uwzględniających zmiany klimatu,  

 zarządzanie szlakami komunikacyjnymi w warunkach zmian klimatu.  
4. Zapewnienie zrównoważonego rozwoju regionalnego i lokalnego z uwzględnieniem zmian klimatu:  

 monitoring stanu środowiska i systemy wczesnego ostrzegania w kontekście zmian klimatu 
(miasta i obszary wiejskie),  

 miejska polityka przestrzenna uwzględniająca zmiany klimatu.  
5. Stymulowanie innowacji sprzyjających adaptacji do zmian klimatu:  

 promowanie innowacji na poziomie działań organizacyjnych i zarządczych sprzyjających 
adaptacji do zmian klimatu;  

 budowa systemu wsparcia polskich innowacyjnych technologii sprzyjających adaptacji do 
zmian klimatu.  

6. Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających adaptacji do zmian klimatu:  

 zwiększenie świadomości odnośnie ryzyka związanego ze zjawiskami ekstremalnymi 
i metodami ograniczania ich wpływu;  

 ochrona grup szczególnie narażonych przed skutkami niekorzystnych zjawisk klimatycznych.  
 
W Programie ochrony środowiska dla Gminy Koniecpol wyżej wymienione kierunki działań zostały 
ujęte w takich celach jak: 

 Realizacja racjonalnej gospodarki energetycznej łączącej efektywność energetyczną z 
nowoczesnymi technologiami, 

 Racjonalna gospodarka zasobami glebowymi,  

 Przeciwdziałanie awariom i zagrożeniom środowiska, 

 Zwiększanie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy. 
 

4. Metody zastosowane przy sporządzaniu Prognozy 

W Prognozie przeanalizowano oddziaływanie zaproponowanych przedsięwzięć do realizacji w ramach 
Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Koniecpol na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2024 
na poszczególne komponenty środowiska, w tym na zdrowie człowieka, z uwzględnieniem zależności 
między tymi komponentami.  
 
Zgodnie z zapisami ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, informacje 
zawarte w Prognozie zostały opracowane stosownie do stanu współczesnej wiedzy i metod oceny 
oraz dostosowane do zawartości i stopnia szczegółowości projektowanego dokumentu oraz etapu 
przyjęcia tego dokumentu w procesie opracowywania projektów dokumentów z nim powiązanych.  
 
Zakres i szczegółowość niniejszej Prognozy został uzgodniony przez Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Katowicach – pismo z dnia 25 listopada 2015 roku, nr 
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WOOŚ.411.212.2015.MG oraz przez Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora 
Sanitarnego w Katowicach – pismo z dnia 3 grudnia 2015 roku, nr NS-NZ.042.237.2015. 
 
Opracowując Program i Prognozę wykorzystano dane uzyskane z poniżej przedstawionych jednostek: 

 Urząd Miasta i Gminy w Koniecpolu 

 Starostwo Powiatowe w Częstochowie, 

 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, 

 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach (RDOŚ), 

 Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie (RZGW), 

 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Częstochowie (PSSE), 

 Okręgowa Stacja Chemiczno - Rolnicza w Gliwicach (OSCHR), 

 Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach (ŚZMiUW), 

 Nadleśnictwa: Gidle i Koniecpol 

 Zarząd Dróg Wojewódzkich Województwa Śląskiego (ZDW), 

 Główny Urząd Statystyczny. 
 

5. Metody analizy skutków realizacji postanowień projektowanego dokumentu oraz 
częstotliwość jej przeprowadzania 

Ustala się, iż Prognoza powinna obejmować obszar Gminy Koniecpol wraz z obszarami pozostającymi 
w zasięgu oddziaływania wynikającego z realizacji zadań Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 
Koniecpol na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2024. W związku z tym obszar objęty prognozą 
nie może być mniejszy od obszaru będącego przedmiotem tego dokumentu, co jest konieczne 
zważywszy na wzajemne powiązania poszczególnych elementów środowiska. 
 
W celu dokonania obiektywnej weryfikacji i modyfikacji celów i zadań proponowanych w ramach 
Programu konieczne jest prowadzenie monitoringu, który dostarczy danych niezbędnych do realizacji 
tych działań. Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 
z 2013 r., poz. 1232 ze zm.), organ wykonawczy gminy jest zobowiązany sporządzać co dwa lata 
raporty z wykonania programów ochrony środowiska, które następnie przedstawia radzie gminy 
i przekazuje organowi wykonawczemu województwa. 
 
Nadrzędną zasadą realizacji niniejszego opracowania powinna być realizacja wyznaczonych zadań 
przez określone jednostki, którym poszczególne zadania przypisano. Z punktu widzenia Programu 
w realizacji poszczególnych zadań będą uczestniczyć: 

 podmioty uczestniczące w organizacji i zarządzaniu Programem, 
 podmioty realizujące zadania Programu, 
 podmioty kontrolujące przebieg realizacji i efekty Programu, 
 mieszkańcy gminy, jako główny podmiot odbierający wyniki działań Programu. 

 
Realizacja zadań przyjętych w Programie to poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie gminy 
Koniecpol. Zmiany wartości wskaźników i mierników charakteryzujących elementy środowiska będą 
stanowiły wymierny efekt realizacji jego założeń. 
 
Wdrażanie Programu powinno podlegać regularnej ocenie w zakresie: 

 efektywności wykonania zadań, 

 aktualności zidentyfikowanych problemów ekologicznych oraz adekwatności podjętych 
działań, 

 stopnia realizacji Programu w odniesieniu do stopnia realizacji założonych działań i przyjętych 
celów, 

 przyczyn rozbieżności pomiędzy założonymi celami i działaniami, a ich wykonaniem, 

 niezbędnych modyfikacji i aktualizacji Programu. 
 
W Programie zostały określone zasady oceny i monitorowania efektów realizacji przyjętych celów. 
Zaproponowane wskaźniki ilościowe i jakościowe pozwolą określić stopień realizacji poszczególnych 
zaplanowanych działań i prognozować związane z tym zmiany w środowisku. W poniższej tabeli 
przedstawiono wskaźniki monitorowania realizacji Programu dla poszczególnych celów i kierunków 
interwencji. 
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Tabela 1 Wskaźniki monitorowania Programu 

Cel Kierunek interwencji 

Wskaźnik 

Nazwa Wartość bazowa 
Wartość 

docelowa 

Poprawa 
jakości 
powietrza na 
terenie gminy 

Wdrażanie planów i 
programów służących 
ochronie powietrza  
 

Liczba przekroczeń w 
strefie (dot. wartości 
substancji w powietrzu) 

Przekroczenia czterech 
parametrów: 
pył PM10, pyłu PM2,5, 
B(a)P i ozonu.  

0 

Osiągnięcie zakładanych 
w POP celów poprawy 
jakości powietrza pod 
względem zmniejszenia 
emisji zanieczyszczeń 

n.d n.d 

Osiągnięcie zakładanych 
celów w planie gospodarki 
nieskoemisyjnej 

n.d n.d 

Sukcesywna redukcja 
emisji zanieczyszczeń 
z sektora komunalno – 
bytowego oraz 
ograniczenie 
negatywnego wpływu 
transportu na jakość 
powietrza 

Ilość przeprowadzonych 
kontroli i wystawionych 
mandatów 

b.d n.d 

Długość 
zmodernizowanych i 
wybudowanych dróg 

około 2 km n.d 

Długość ścieżek 
rowerowych  

b.d n.d 

Liczba wymienionych 
opraw świetlnych 

b.d. b.d. 

Realizacja 
racjonalnej 
gospodarki 
energetycznej 
łączącej 
efektywność 
energetyczną z 
nowoczesnymi 
technologiami  

Rozwój systemów 
wykorzystujących 
odnawialne źródła 
energii  

Liczba instalacji OZE na 
terenie gminy 

3 n.d 

Wykonanie zadania. 
Poniesione koszty 

0 poniesione 
koszty 

Poprawa i 
utrzymanie 
dobrego stanu 
akustycznego 
środowiska  
 

Zmniejszenie liczby 
mieszkańców gminy 
narażonych na 
ponadnormatywny 
hałas  
 

Ilość wydanych decyzji 
administracyjnych 

b.d b.d 

Ilość/długość 
zastosowanych 
zabezpieczeń 
akustycznych 

b.d n.d 

Ilość wydanych decyzji 
administracyjnych 

b.d b.d 

Wykonane zadania. 
Poniesione koszty 

0 b.d 

Wykonane zadania. 
Poniesione koszty 

0 b.d 

Utrzymanie 
niskich 
wartości 
natężenia 
promieniowani
a 
elektromagnety
cznego  

Monitoring poziomów 
pól 
elektromagnetycznych  
 

Poziom pól 
elektromagnetycznych w 
punkcie pomiarowym 

Koniecpol – 0,34 V/m n.d 

Ilość instalacji emitujących 
pola elektromagnetyczne 

3 n.d 

Zrównoważone 
gospodarowani
e wodami 
powierzchniow
ymi i 
podziemnymi 

Osiągnięcie i 
utrzymanie co najmniej 
dobrego stanu 
jednolitych części wód 
powierzchniowych i 
podziemnych  
 

a) udział jednolitych 
części wód (JCW) o 
stanie/potencjale 
dobrym i bardzo 
dobrym (%) 

b) udział JCW o stanie 
chemicznym dobrym 
(%) 

c) udziału JCW o stanie 
dobrym (%) 

a) 0% 
b) 0% 
c) 0% 

a) 100% 
b) 100% 
c) 100% 
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Cel Kierunek interwencji 

Wskaźnik 

Nazwa Wartość bazowa 
Wartość 

docelowa 

Klasa jakości wód 
podziemnych w badanym 
punkcie 

III klasa, m. Koniecpol  

Ilość przeprowadzonych 
kontroli 

b.d n.d 

Powszechny 
dostęp do sieci 
wodociągowej i 
kanalizacyjnej 

Rozwój i dostosowanie 
instalacji i urządzeń 
służących 
zrównoważonej i 
racjonalnej gospodarce 
wodno-ściekowej  
 

Wykonane zadania. 
Poniesione koszty 

0 poniesione 
koszty 

Wykonane zadania. 
Poniesione koszty 

0 poniesione 
koszty 

Wykonane zadania. 
Poniesione koszty 

0 poniesione 
koszty  

Wykonane zadania. 
Poniesione koszty 

0 poniesione 
koszty  

Liczba przydomowych 
oczyszczalni ścieków i 
zbiorników 
bezodpływowych 

około 930 sztuk n.d 

Liczba przydomowych 
oczyszczalni ścieków 

n.d 

Liczba przeprowadzonych 
kontroli 

b.d n.d 

Zrównoważona 
gospodarka 
zasobami 
surowców 
naturalnych  
 

Ochrona i 
zrównoważone 
wykorzystanie zasobów 
kopalin oraz 
ograniczanie presji na 
środowisko  
 

Ilość wydanych koncesji 
 

0 n.d 

Ilość wydanych decyzji 
administracyjnych 

0 0 

Racjonalna 
gospodarka 
zasobami 
glebowymi  
 

Ochrona gleb oraz 
rekultywacja terenów 
zdegradowanych 
 

Liczba przeprowadzonych 
szkoleń  

b.d n.d 

Powierzchnia 
terenów/liczba miejsc, na 
których przekroczono 
standardy jakości 

1 punkt pomiarowy – 
przekroczenie wartości 
kadmu 

n.d 

Łączna powierzchnia 
zrekultywowanych gruntów 
(ha) 

b.d n.d 

Koszty poniesione na 
rekultywacje składowiska 

b.d b.d 

Racjonalna 
gospodarka 
odpadami 

Ograniczenie ilości  
odpadów trafiających 
bezpośrednio na 
składowisko oraz 
zmniejszenie 
uciążliwości odpadów 

Osiągnięty poziom redukcji 
odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji 
unieszkodliwionych przez 
składowanie 

0  w 2016 r. nie 
więcej niż 
45%, 

 w 2019 r. nie 
więcej niż 
40%. 

Osiągnięty poziom do 
ponownego wykorzystania 
i recyklingu następujących 
frakcji odpadów 
komunalnych: papieru, 
metali, tworzyw 
sztucznych i szkła 

79,29%  do końca 
2016 r. na 
poziomie 
minimum 18% 

 do końca 
2020 r. na 
poziomie 
minimum 50% 
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Cel Kierunek interwencji 

Wskaźnik 

Nazwa Wartość bazowa 
Wartość 

docelowa 

Ilość zebranych 
selektywnie odpadów 
ulegających biodegradacji 

134,02 Mg n.d 

Osiągnięty poziom 
selektywnego zbierania 
zużytego sprzętu 
elektrycznego i 
elektronicznego 

b.d 4 
kg/mieszkańca/r
ok 

Liczba zlikwidowanych 
dzikich wysypisk 

1 na bieżąco 

Likwidacja azbestu Ilość usuniętych wyrobów 
azbestowych 

1430 kg 2981644 kg 

Zachowanie, 
odtworzenie i 
zrównoważone 
użytkowanie 
bioróżnorodno
ści i 
georóżnorodno
ści oraz 
ochrona 
krajobrazu  

Spójny system 
zarządzania zasobami 
przyrody i krajobrazem 

Osiągnięte cele 
wyznaczone w Strategii 
Ochrony Przyrody 
Województwa Śląskiego  

n.d n.d 

Numer i data zarządzenia 
w sprawie ustanowienia 
planów zadań ochronnych 

n.d n.d 

Ilość ścieżek 
dydaktycznych oraz liczba 
przeprowadzonych 
szkoleń 

1 – ścieżka 
b.d - szkolenia 

n.d 

Liczba wydanych decyzji 
środowiskowych 

b.d n.d 

Wykonanie zadania, 
poniesione koszty 

n.d n.d 

Zatwierdzone Plany 
Urządzania Lasu 

Nadleśnictwo Koniecpol - 
Plan Urządzenia Lasu na 
okres od 01.01.2015 r. do 
31.12.2024 r.  
Nadleśnictwo Gidle – Plan 
Urządzenia Lasu na lata 
2008-2017  

n.d 

Przeciwdziałani
e awariom 
i zagrożeniom 
środowiska 

Ograniczenie ryzyka 
wystąpienia strat 
wynikających ze 
zjawisk ekstremalnych 
związanych z wodą  
 

Liczba przeprowadzonych 
inwestycji 

b.d n.d 

Ilość wydanych decyzji 
administracyjnych 

n.d n.d 

Liczba przeprowadzonych 
inwestycji 

b.d n.d 

Liczba przeprowadzonych 
inwestycji 

b.d n.d 

Zmniejszenie 
zagrożenia oraz 
minimalizacja skutków 
w przypadku 
wystąpienia awarii  

Liczba przeprowadzonych 
szkoleń, akcji 
informacyjnych dla 
mieszkańców 

b.d n.d 

Zwiększanie 
świadomości 
ekologicznej 
mieszkańców 
gminy 

Pobudzenie u 
mieszkańców 
odpowiedzialności za 
otaczające środowisko i 
wyeliminowanie 
negatywnych 
zachowań 

Ilość zorganizowanych 
akcji edukacyjnych 

b.d n.d 

Ilość zorganizowanych 
akcji edukacyjnych 

b.d n.d 

Ilość zorganizowanych 
akcji edukacyjnych 

b.d n.d 

Ilość zorganizowanych 
akcji edukacyjnych 

b.d n.d 

Udostępnianie 
informacji o 
środowisku 

 

Ocena stanu 
środowiska i 
weryfikacja przyjętych 
celów   

Nr i data uchwały n.d n.d 

Nr i data uchwały n.d n.d 
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6. Istniejący stan środowiska na terenie gminy Koniecpol 

6.1.  Ogólna charakterystyka gminy 

Miasto i Gmina Koniecpol położone są w północno - wschodniej części województwa śląskiego w 
powiecie częstochowskim i sąsiaduje z sześcioma gminami: od północy - Żytno (woj. łódzkie), 
Dąbrowa Zielona (woj. śląskie), od zachodu - Przyrów (woj. śląskie), od południa - Lelów, Szczekociny 
(woj. śląskie), od wschodu - Secemin (woj. świętokrzyskie). Gmina zajmuje powierzchnię 14 662 ha 
(co stanowi 9,6% powierzchni powiatu), z czego miasto Koniecpol zajmuje 3 692 ha. W skład gminy 
wchodzi miasto Koniecpol i 23 sołectwa. 
Pod względem użytkowania gruntów najwięcej jest użytków rolnych, które zajmują 68,6% powierzchni 
gminy oraz gruntów leśnych wraz z  zadrzewieniami i zakrzewieniami (24,2%). 
 
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego Miasto i Gminę Koniecpol w 2014 roku 
zamieszkiwało 9 836 osób. Kobiety w gminie stanowiły nieco ponad połowę (50,3%) ludności. 
Współczynnik feminizacji (określający liczbę kobiet na 100 mężczyzn) ukształtował się na poziomie 
101, co oznacza, że w gminie jest więcej kobiet. Wskaźnik gęstości zaludnienia wynosi 67 os/km

2
. w 

2014 roku 15,7% ludności gminy stanowiły osoby w wieku przedprodukcyjnym, 62,9% w wieku 
produkcyjnym, a 21,4% w wieku poprodukcyjnym. Z roku na rok spada liczba osób w wieku 
przedprodukcyjnym, wzrasta przede wszystkim liczba osób w grupie poprodukcyjnej. Wyraźna jest 
tendencja starzenia się społeczeństwa. 
 
Przez teren gminy przebiegają ważne szlaki komunikacyjne, takie jak: drogi wojewódzkie nr 786 i 794, 
12 odcinków dróg powiatowych i  liczne drogi gminne. Na terenie gminy znajdują się także linie 
kolejowe nr 61 i 64. Funkcjonują dwie stacje kolejowe: Koniecpol przy ul. Kolejowej i Koniecpol 
Magdasz przy ul. Wiejskiej.  
 
Na terenie gminy Koniecpol w 2013 roku było 2 440 odbiorców energii elektrycznej, a zużycie energii 
elektrycznej wynosiło 4 227 MWh. Gmina nie posiada sieci gazowniczej. Energię cieplną dla 
mieszkańców Koniecpola dostarcza Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Koniecpolu Sp. z o.o., 
które wytwarza energię cieplną w ilości do 30.000 GJ na rok. W tym celu MPK Sp. z o.o. produkuje 
ciepło w nowoczesnej kotłowni miejskiej gdzie zainstalowane są kotły o dużych sprawnościach 
cieplnych. Moc cieplna kotłowni wynosi 4,9 MW. Pozostałe gospodarstwa domowe ogrzewane są 
poprzez kotłownie lokalne lub indywidualne paleniska głównie opalane węglem, olejem opałowym, 
koksem lub drewnem. 
 

6.2. Analiza i ocena aktualnego stanu środowiska 

6.2.1. Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego 

Podstawą prawną oceny jakości powietrza atmosferycznego jest ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. 
Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz.1232 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra 
Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 
z 2012 r., poz. 1031). 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach opracował ocenę roczną jakości 
powietrza w województwie śląskim dotyczącą roku 2014 zgodnie z podziałem województwa na pięć 
stref: aglomeracja górnośląska, aglomeracja rybnicko-jastrzębska, miasto Bielsko-Biała, miasto 
Częstochowa i strefa śląska do której przynależy Gmina Koniecpol. 
 
Roczna ocena jakości powietrza pozwoliła uzyskać informacje na temat stężeń: dwutlenku azotu, 
dwutlenku siarki, tlenku węgla, benzenu, pyłu zawieszonego PM2,5, pyłu zawieszonego PM10, 
benzo(a)pirenu, arsenu, kadmu, niklu, ołowiu i ozonu. Uzyskane informacje umożliwiły sklasyfikować 
strefy w oparciu o przyjęte kryteria, ustanowione ze względu na ochronę zdrowia ludzi oraz ze 
względu na ochronę roślin, tj. poziomy dopuszczalne dla niektórych substancji w powietrzu, poziomy 
docelowe, poziomy celów długoterminowych dla ozonu, poziomy alarmowe oraz poziomy 
informowania dla niektórych substancji w powietrzu. 
 
Wynikiem oceny dla wszystkich substancji podlegających ocenie na terenie strefy jest zaliczenie strefy 
do jednej z poniżej wymienionych klas: 

 klasa A – jeżeli stężenia zanieczyszczeń nie przekraczają odpowiednio poziomów 
dopuszczalnych, poziomów docelowych i poziomów celów długoterminowych; 
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 klasa B – jeżeli stężenia zanieczyszczeń przekraczają poziomy dopuszczalne, lecz nie 
przekraczają poziomów dopuszczalnych, powiększonych o margines tolerancji; 

 klasa C – jeżeli stężenia zanieczyszczeń przekraczają poziomy dopuszczalne, powiększone 
o margines tolerancji, a w przypadku gdy margines tolerancji nie jest określony – poziomy 
dopuszczalne, albo przekraczają poziomy docelowe. 

W przypadku poziomów celów długoterminowych dla ozonu przyjęto następujące oznaczenie klas: 

 klasa D1 – jeżeli stężenia ozonu nie przekraczają poziomu celu długoterminowego; 

 klasa D2 – jeżeli stężenia ozonu przekraczają poziom celu długoterminowego. 
 
Ocenę jakości powietrza w województwie śląskim wykonano na podstawie pomiarów oraz 
statystycznej metody analizy przestrzennej. „Trzynastą roczną ocenę jakości powietrza w  
województwie śląskim, obejmującą 2014 rok” przeprowadzono w oparciu o wyniki badań ze 148 
stanowisk obejmujących pomiary[1]:  

 wysokiej jakości na stałych stacjach monitoringu, rozumiane jako pomiary ciągłe, prowadzone  
z  zastosowaniem mierników automatycznych: – 17 stanowisk pomiarowych dwutlenku azotu, 
1 - tlenków azotu, 17 - dwutlenku siarki, 10 – ozonu, 8 – pyłu zawieszonego PM10, 10 - tlenku 
węgla, 4 stanowiska benzenu, 

 manualne: na stałych stacjach monitoringu pro-wadzone codziennie – 17 stanowisk pyłu 
PM10, 9 stanowisk pyłu PM2,5, 9 - stężeń ołowiu, 9 - kadmu, 9 – niklu, 10 – arsenu, 14 - 
benzo(α)pirenu, 

 pasywne – 4 stanowiska benzenu. 
 
 
Wyniki klasyfikacji jakości powietrza w strefie śląskiej z uwzględnieniem kryteriów ochrony zdrowia 
i ochrony roślin przedstawiono w poniższych tabelach. 
 
W strefie śląskiej przekroczony został poziom celu długoterminowego dla ozonu. Na wszystkich 
stanowiskach pomiarowych wystąpiły przekroczenia maksymalnych 8-godzinnych stężeń ozonu. 
Średnioroczne stężenia benzo(a)pirenu na wszystkich stanowiskach zostały przekroczone. Liczba 
przekroczeń dopuszczalnego poziomu stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 w strefie 
śląskiej była wyższa niż dopuszczalna częstość. Wartość dopuszczalna stężenia pyłu zawieszonego 
PM2,5, powiększona o margines tolerancji, wynosząca 26 μg/m3, została przekroczona w 2014 roku 
w strefie śląskiej w punkcie pomiarowym w Godowie. 
 
Do określenia granic obszaru przekroczeń normatywnych stężeń pyłów PM10, PM2,5 i NO2 
zastosowano statystyczną metodę analiz przestrzennych. Uzyskano dzięki niej informacje 
o stężeniach badanych substancji na terenach, gdzie nie jest prowadzony pomiar, zlokalizowanych 
pomiędzy punktami, dla których znane jest stężenie. Przy wykorzystaniu tej metody stwierdzono, że 
na terenie gminy Koniecpol nie występują przekroczenia średnich rocznych stężeń pyłu zawieszonego 
PM10.   
 
Tabela 2 Klasa strefy śląskiej w 2014 roku – kryteria dla ochrony zdrowia 

Nazwa 
strefy 

Klasa strefy dla poszczególnych zanieczyszczeń – ochrona zdrowia 

SO2 NO2 CO C6H6 
O3 

(dc) 
O3 

(dt) 
PM10 PM2,5 Pb As Cd Ni BaP 

Strefa 
śląska 

A A A A C D2 C C A A A A C 

Źródło: „Stan środowiska w województwie śląskim w 2014 roku” WIOŚ Katowice. 
 

Główną przyczyną wystąpienia przekroczeń pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 i  benzo(a)pirenuw  
okresie zimowym jest emisja z  indywidualnego ogrzewania budynków, w  okresie letnim bliskość 
głównej drogi z  intensywnym ruchem, emisja wtórna zanieczyszczeń pyłowych z  powierzchni 
odkrytych, np. dróg, chodników, boisk oraz niekorzystne warunki meteorologiczne, występujące 
podczas powolnego rozprzestrzeniania się emitowanych lokalnie zanieczyszczeń, w  związku z  małą 
prędkością wiatru (poniżej 1,5 m/s). Przyczyną wystąpienia przekroczeń ozonu jest oddziaływanie 
naturalnych źródeł emisji lub zjawisk naturalnych nie związanych z  działalnością człowieka. Z  badań 
przeprowadzonych na terenie Polski w  ramach państwowego monitoringu środowiska wynika, że 
ozon jest zanieczyszczeniem w  strefie przyziemnej wykazującym tendencje do przekraczania 
poziomów dopuszczalnych na wielu obszarach kraju i  Europy. Wysokie stężenia tej substancji 
pojawiają się w  sprzyjających warunkach atmosferycznych tj. wysokiej temperatury i promieniowania 
słonecznego. 
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Klasyfikacji pod kątem ochrony roślin dokonano na podstawie wyników pomiarów zanieczyszczeń 
powietrza ze stacji w Złotym Potoku. Stacja ta została wskazana jako stacja tła regionalnego, 
funkcjonująca w sieci monitoringu powietrza pod kątem oceny narażenia ekosystemów. Stacja 
zlokalizowana jest w gminie Janów. 
 
Średnie roczne stężenia dwutlenku azotu na stacji tła regionalnego w Złotym Potoku, wyniosło 
9,6 μg/m

3
 i nie przekroczyło wartości dopuszczalnej. Poziom dopuszczalny dwutlenku siarki w  

sezonie zimowym, na stacji w  Złotym Potoku, nie został przekroczony, a stężenie to wyniosło 
7 μg/m

3
. Dla ozonu został przekroczony poziom docelowy.  

 
Tabela 3 Klasa strefy śląskiej w 2014 roku – kryteria dla ochrony roślin 

Strefa 
Klasa strefy dla poszczególnych zanieczyszczeń – ochrona roślin 

SO2 NOx O3 (dc) O3 (dt) 

Strefa śląska A A C D2 

Źródło: „Stan środowiska w województwie śląskim w 2014 roku” WIOŚ Katowice. 

 
Zaliczenie strefy do klasy C dla danego zanieczyszczenia oznacza konieczność wyznaczenia 
obszarów przekroczeń i zakwalifikowania strefy do opracowania programów ochrony powietrza. 
Obowiązek określania programów ochrony powietrza wynika z art. 91 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 
r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.). Programy określa się dla stref, 
w których poziom choćby jednej substancji przekracza poziom dopuszczalny powiększony  
o margines tolerancji lub poziom docelowy. Programy mają na celu osiągnięcie dopuszczalnych 
poziomów i poziomów docelowych substancji w powietrzu. Uchwałą Nr IV/57/3/2014 z dnia 17 
listopada 2014 roku Sejmik Województwa Śląskiego przyjął  „Program ochrony powietrza dla terenu 
województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w 
powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji”. 
 
 
 
 
 
 

6.2.2. Odnawialne źródła energii 

Według stanu na grudzień 2015 roku na terenie gminy Koniecpol funkcjonowała jedna elektrownia 
wiatrowa oraz jedna mała elektrownia wodna. Energia słoneczna pozyskiwana jest przez kolektory 
słoneczne, które montowane są na domach i gospodarstwach przez osoby prywatne, a wytworzona 
energia cieplna wykorzystywana jest na własne potrzeby. 
 
Na terenie województwa śląskiego występują średnie w skali Polski możliwości produkcji energii z 
odnawialnych źródeł energii (za wyjątkiem energii biomasy której potencjał na terenie województwa 
śląskiego można uznać za duży), biorąc pod uwagę współczesne możliwe do zastosowania 
technologie. 
Część północna województwa w tym powiat częstochowski, charakteryzuje się dużym w skali 
województwa potencjałem energii wiatru przy założeniu wykorzystania siłowni wiatrowych 
zainstalowanych na wysokościach powyżej 40 m n.p.t. Na tym obszarze występują również możliwe 
do zagospodarowania energetycznego obiekty hydrotechniczne. Na terenie powiatu 
częstochowskiego (szczególnie w jego wschodniej części) występują również perspektywiczne 
największe możliwości wykorzystania energii geotermalne 
W powiecie częstochowskim występuje duży potencjał biogazu z biogazowni rolniczych. Gm iny 
północnej części województwa posiadają duży lub średni potencjał biomasy. Na terenie całego 
województwa występują korzystne warunki do wykorzystania energii słonecznej do produkcji ciepłej 
wody użytkowej. 
 
Wykorzystanie energii odnawialnej nie powoduje zanieczyszczeń, ogranicza emisję gazów 
cieplarnianych, a jednak powoduje pewne problemy i nie pozostaje bez negatywnego wpływu na 
środowisko. 
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Wykluczenia rozwoju energetyki wiatrowej w gminie mogą wystąpić z uwagi na uwarunkowania 
przestrzenne tj.: 

 obszary Natura 2000 i inne obszary chronione, 

 lasy, 

 układy dolinne rzek, 

 tereny zabudowane, 

 strefy rolno-leśne, 

 ograniczenia i konflikty społeczne. 
 
Zgodnie z „Tymczasowymi wytycznymi dotyczącymi oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na 
nietoperze” elektrowni wiatrowe nie należy lokalizować w odległości mniejszej niż 200 m od granicy 
lasu i niebędących lasem skupisk drzew o powierzchni 0,1 ha lub większej oraz odległości mniejszej 
niż 200 m od brzegów zbiorników i cieków wodnych wykorzystywanych przez nietoperze. 
 
Ograniczeniem dla rozwoju energetyki z pozyskiwania biomasy, biogazu i biopaliw tak jak  
w przypadku energetyki wiatrowej mogą być obszary objęte ochroną prawną. Rozwój jest także 
uwarunkowany występowaniem i możliwością pozyskiwania zasobów surowcowych, ograniczony jest 
czynnikami ekonomicznymi oraz administracyjnymi. 
 
Ograniczeniem dla lokalizowania kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych jest jedynie ich 
miejsce usytuowania na obiekcie. W przypadku dużych powierzchni instalacji przemysłowych 
niezbędne jest ich umieszczenie w gminnych dokumentach planistycznych. 
 
Ograniczeniem dla pozyskania energii geotermalnej są w głównej mierze wysokie koszty wierceń. 
 

6.2.3. Zagrożenie hałasem 

W 2014 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach nie prowadził pomiarów 
hałasu na terenie gminy Koniecpol. Hałas komunikacyjny badany był na terenie innych gmin powiatu 
częstochowskiego tj. na terenie gminy Konopiska i Dąbrowa Zielona. Pomiary poziomu hałasu na 
terenie powiatu wykonane zostały w ramach badań monitoringowych. 
 
Na terenie gminy Konopiska poziom hałasu mierzono w dwóch punktach: droga wojewódzka nr 908, 
miejscowość Wąsosz oraz droga wojewódzka nr 904 miejscowość Konopiska, rejon ul. Opolskiej. 
Punkty pomiarowe zlokalizowano w otoczeniu zabudowy zagrodowej. Na terenie gminy Dąbrowa 
Zielona wyznaczony został jeden punkt pomiarowy – droga wojewódzka nr 786, miejscowość 
Olbrachcice, który usytuowany jest na terenach mieszkaniowo-usługowych.  
 
Tabela 4 Wyniki badań monitoringowych hałasu drogowego w 2014 roku 

Rejon badań 
Wskaźniki [dB] Poziomy dopuszczalne [dB] 

LDWN LN LDWN LN 

Gm. Konopiska, m. 
Wąsosz,  DW. 908 
64,9 

64,9 55,1 

68,0 59,0 
Konopiska, ul. 
Opolska, DW 904 

71,8 63,7 

Gm. Dąbrowa 
Zielona, m. 
Olbrachcice, DW 
786 

68,3 59,7 

Źródło: WIOŚ Katowice. 

 
W punkcie pomiarowym w m. Wąsosz nie odnotowano przekroczenia dopuszczalnego poziomu 
hałasu LDWN ani LN. Natomiast w Konopiskach został przekroczony dopuszczalny poziom hałasu LDWN 

o 3,8 dB, natomiast dopuszczalny poziom hałasu LN został przekroczony o 4,7 dB. 
W punkcie pomiarowym w m. Olbrachcice został przekroczony dopuszczalny poziom hałasu LDWN o 
0,3 dB, natomiast dopuszczalny poziom hałasu LN został przekroczony o 0,7 dB 
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6.2.4. Oddziaływanie pól elektromagnetycznych 

Pola elektromagnetyczne na terenie gminy emitowane są przez: 

 linie elektroenergetyczne,  

 stacje bazowe telefonii komórkowej: 
o Koniecpol, ul. Kolejowa 3, 
o Koniecpol, ul. Rzeczna 1, 
o Załęże, na terenie OSP. 

 
Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku oraz metody sprawdzania i 
wyznaczania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych są określone w 
rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych 
w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. Nr 192, poz. 1883 z 
2003 r.), natomiast Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie 
zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w 
środowisku określa sposób wyboru punktów pomiarowych, ich ilość na terenie województwa oraz 
sposób prezentacji wyników. Zgodnie z ww. rozporządzeniem wartości skutecznych natężeń pól 
elektrycznych promieniowania elektromagnetycznego dla zakresu częstotliwości od 3 MHz do 3000 
MHz (dla miejsc dostępnych dla ludności) nie powinny przekraczać 7 [V/m]. 
 
Punkt pomiarowy P'1 poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku zlokalizowano na terenie 
powiatu częstochowskiego, w granicach administracyjnych miasta Koniecpol. Pomiary wykonano w 
centralnej części dzielnicy Chrząstów, przy ul. Robotniczej. Zgodnie z obowiązującym 
Rozporządzeniem wysokość posadowienia sondy pomiarowej wyniosła h: 2 m n.p.t. W najbliższym 
sąsiedztwie punktu pomiarowego P'1, zagospodarowanie terenu stanowi zabudowa mieszkaniowa 
wielorodzinna, pięciokondygnacyjna oraz pojedyncze niskie obiekty handlowo-usługowe. Najbliższy 
obiekt budowlany – parterowy budynek sklepu spożywczego, oddalony od punktu pomiarowego o 
około 15 m, znajduje się w kierunku północnym. Budynki mieszkalne wielorodzinne stanowiące 
otoczenie punktu pomiarowego we wszystkich kierunkach geograficznych, oddalone są od niego od 
22 m w kierunku zachodnim do 45 m w kierunku wschodnim. Skwer, na którym wykonywano pomiar 
pokryty jest zielenią niską i wysoką. W promieniu d < 300 m od punktu pomiarowego nie znajdują się 
żadne instalacje radiokomunikacyjne, radiolokacyjne, radionawigacyjne, emitujące pola 
elektromagnetyczne do środowiska. Natężenie pola elektromagnetycznego w badanym punkcie 
pomiarowym wynosiło 0,34 V/m. Wartość ta była znacznie poniżej wartości dopuszczalnej (7 V/m). 
 

6.2.5. Gospodarka wodno-ściekowa 

Sieć wodociągowa na terenie gminy Koniecpol zarządzana jest i utrzymywana przez Miejskie 
Przedsiębiorstwo Komunalne w Koniecpolu Sp. z o.o. Długość sieci wodociągowej z przyłączami na 
terenie gminy w 2014 roku wynosiła 104 km. Liczba przyłączy wodociągowych wynosiła 2193 sztuki. 
Gmina zwodociągowana była w około 70%. Stan wodociągów oceniany jest jako dobry. W tabeli 
poniżej przedstawiono szczegółowe dane dotyczące sieci wodociągowej. 
 
Tabela 5 Sieć wodociągowa na terenie gminy w 2014 roku 

długość sieci 
wodociągowej z 

przyłączami 
[km] 

długość sieci 
wodociągowej bez 

przyłączy 
[km] 

ilość przyłączy 
[szt.] 

stopień 
zwodociągowania 

gminy  
[%] 

liczba 
mieszkańców 

podłączonych do 
sieci 
[os.] 

104 78 2193 Ok. 70 Ok.7000 

Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Koniecpolu. 

 
Zbiorowe zaopatrzenie ludności gminy opiera się na wodzie pochodzącej z ujęć podziemnych 
z utworów kredy górnej. Ludność zaopatrywana jest w wodę do spożycia przez 4 ujęcia. Wszystkie 
ujęcia posiadają stację uzdatniania wody. W 2014 roku pobór wody wynosił 225,3 tys. m

3
 i był wyższy 

o 2,2% w porównaniu do roku 2013, gdzie całkowity pobór wody wynosił 220,4 tys. m
3
. 

 
Natomiast długość sieci kanalizacyjnej z przyłączami na terenie gminy w 2014 roku wynosiła 32,4 km. 
Liczba przyłączy kanalizacyjnych wynosiła 739 sztuk. Gmina skanalizowana jest w około 40%. W 
tabeli poniżej przedstawiono szczegółowe dane dotyczące sieci kanalizacyjnej. 
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Tabela 6 Sieć kanalizacyjna na terenie gminy w latach 2013-2014 

długość sieci 
kanalizacyjnej z 

przyłączami 
[km] 

długość sieci 
kanalizacyjnej bez 

przyłączy 
[km] 

ilość przyłączy 
kanalizacyjnych 

[szt.] 

stopień 
skanalizowania 

[%] 

liczba 
mieszkańców 

podłączonych do 
kanalizacji 

ogółem 
[os.] 

32,4 25 739 Ok.40 Ok. 5200 

Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Koniecpolu. 

 
Sieć kanalizacyjna dostępna jest tylko dla części mieszkańców miasta Koniecpol. Obszary wiejskie nie 
posiadają kanalizacji. W związku z tym stopień skanalizowania gminy 2014 roku wynosił około 40%.    
 
Dysproporcje pomiędzy długością sieci wodociągowej i kanalizacyjnej stwarzają niebezpieczeństwo 
zanieczyszczenia środowiska ściekami nienależycie gromadzonymi lub niedostatecznie 
oczyszczonymi. Największe różnice zauważane są na terenach wiejskich. Dlatego w pierwszej 
kolejności powinny być realizowane inwestycje związane z gospodarką wodno-ściekową aby podnieść 
komfort i jakość życia mieszkańców oraz poprawić stan środowiska naturalnego w szczególności 
zasoby wód podziemnych i powierzchniowych. 
 
Stan techniczny sieci kanalizacyjnej oceniany jest jako dobry. Na terenie gminy istnieje kanalizacja 
deszczowa o długości 1 486 m. 
 
Mieszkańcy nie podłączeni do sieci kanalizacyjnej ścieki gromadzą w zbiornikach bezodpływowych lub 
w przydomowych oczyszczalniach ścieków. Efektywność tych rozwiązań może być bardzo duża, 
jednak istnieje niebezpieczeństwo związane ze świadomą niewłaściwą eksploatacją tego rodzaju 
urządzeń i instalacji prowadzącą do emisji zanieczyszczeń do środowiska (problem celowo 
rozszczelnionych zbiorników na nieczystości ciekłe, związane z tym nielegalne pozbywanie się 
nieczystości ciekłych przez ich zrzut do gruntu lub wód). Nieszczelne szamba oraz w pełni nie 
oczyszczone ścieki stanowią zagrożenie dla stanu czystości wód podziemnych i powierzchniowych. 
Ścieki komunalne wprowadzają głównie zanieczyszczenia wyrażone jako BZT5, ChZT, azot amonowy, 
fosforany i zawiesina ogólna. 
Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 
z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników 
bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu 
pozbywania się komunalnych osadów ściekowych. Według danych z Urzędu Miasta i Gminy w 
Koniecpolu przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zbiorników bezodpływowych było około 930 
sztuk. 
 
Na terenie gminy funkcjonuje jedna oczyszczalnia ścieków w Koniecpolu, która obsługuje 
mieszkańców miasta oraz dowożone są do niej nieczystości ciekłe z innych miejscowości. Liczba 
mieszkańców obsługiwana przez czyszczalnię to około 5200 osób Bezpośrednim odbiornikiem 
ścieków oczyszczonych jest rzeka Pilica.  
 
Tabela 7 Oczyszczalnia ścieków w Koniecpolu - parametry 

lokalizacja 
miejscowości  
obsługiwane 

liczba 
mieszkańców 

korzystających z 
oczyszczalni 

rodzaj 
oczyszczalni 

przepustowość 
m

3
/dobę 

RLM 

Koniecpol Koniecpol Ok.5200 biologiczna 500 4200 

Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Koniecpolu. 

 
Jakość ścieków dopływających do oczyszczalni oraz jakość ścieków oczyszczonych wypływających 
z oczyszczalni przedstawia poniższa tabela. 
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Tabela 8 Średnie roczne wskaźniki w ściekach dopływających do oczyszczalni i odpływających 
z oczyszczalni ścieków 

wskaźnik 

średnie roczne wartości wskaźników za rok 2014 

w ściekach 
dopływających do 

oczyszczalni 

w ściekach 
odpływających z 

oczyszczalni 

BZT5 53 5 

ChZT 231 57 

zawiesina ogólna 68 68 

azot ogólny - - 

fosfor ogólny - - 

Źródło: Sprawozdanie z realizacji KPOŚK w 2014 roku. 

 
Podstawowym instrumentem wdrożenia postanowień tzw. „dyrektywy ściekowej” jest „Krajowy 
program oczyszczania ścieków komunalnych” (KPOŚK). W KPOŚK ujęte zostały inwestycje, których 
celem jest ograniczenie zrzutów niedostatecznie oczyszczanych ścieków, a co za tym idzie ochrona 
środowiska wodnego przed ich niekorzystnymi skutkami. KPOŚK jest dokumentem strategicznym, 
w którym oszacowano potrzeby i określono działania na rzecz wyposażenia aglomeracji miejskich 
i wiejskich, o RLM większej od 2 000, w systemy kanalizacyjne i oczyszczalnie ścieków komunalnych. 
Program koordynuje działania gmin i przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w realizacji 
infrastruktury sanitacji na ich terenach. Ustanowionym terminem do osiągnięcia założonych 
w Programie celów jest rok 2015. 
Na terenie gminy utworzono aglomerację Koniecpol – RLM 4 905, utworzona na podstawie uchwały nr 
IV/55//11/2014 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 29 września 2014 roku. W skład aglomeracji 
wchodzi miejscowość Koniecpol. Aglomerację obsługuje oczyszczalnia ścieków w Koniecpolu o 
przepustowości maksymalnej 500 m

3
/dobę, co roku oczyszcza 114 tys. m

3
 ścieków. Bezpośrednim 

odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Pilica. Planowana jest zmiana wielkości aglomeracji 
(zwiększenie granic). 
 

6.2.6. Zanieczyszczenie wód 

Wody powierzchniowe 
Obszar gminy Koniecpol leży w zlewni rzeki Pilicy będącej lewobrzeżnym dopływem Wisły. Od 
miejscowości Szczekocin do Koniecpola Pilica płynie w kierunki północno-zachodnim, następnie 
skręca na północny-wschód. Pilica wraz z dopływami odwadnia obszar gminy. Większe dopływy Pilicy 
to lewobrzeżna Białka, która zbiera wody z okolic Lelowa i uchodzi pod Koniecpolem oraz 
prawobrzeżna Zwlecza wypływająca pod Seceminem i uchodząca do Pilicy poza teren gminy. 
Ponadto obszar gminy odwadnia wiele małych cieków wpadających bezpośrednio do Pilicy.  
 
Badania jakości wód powierzchniowych prowadzone były w ramach Państwowego Monitoringu 
Środowiska. Klasyfikacje i oceny stanu wód województwa śląskiego w 2014 roku wykonano na 
podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 października 2014 r. w sprawie sposobu 
klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla 
substancji priorytetowych (Dz.U. 2014 poz. 1482) oraz wytycznych Głównego Inspektoratu Ochrony 
Środowiska (GIOŚ).  
Zgodnie z przyjętymi kryteriami oceną objęto JCWP badane w 2014 roku oraz w latach poprzednich, 
uwzględniając zasady dziedziczenia ocen (przenoszenia ocen z lat poprzednich: w przypadku 
monitoringu diagnostycznego oceny wykonane na podstawie tego monitoringu zachowują ważność 
przez okres 6 lat, w przypadku monitoringu operacyjnego i obszarów chronionych przez okres 3 lat).  
 
Rzeki 
W 2014 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach dokonał oceny jednolitych 
części wód powierzchniowych na terenie gminy Koniecpol w jednym punkcie pomiarowo-kontrolnym.  

 

Tabela 9 Ocena stanu jednolitych części wód powierzchniowych płynących w 2014 roku 
Nazwa ocenianej JCW Białka 

Nazwa punktu pomiarowo-kontrolnego Białka – Ujście do Pilicy m. Koniecpol 
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Nazwa ocenianej JCW Białka 

Typ abiotyczny Potok wyżynny węglanowy z substratem 
drobnoziarnistym 

Silnie zmieniona lub sztuczna JCW Nie 

Program monitoringu Monitoring operacyjny 

Klasa elementów biologicznych III 

Klasa elementów hydromorfologicznych II 

Klasa elementów fizykochemicznych I 

Klasa elementów fizykochemicznych – specyficzne 
zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne 

II 

Stan ekologiczny UMIARKOWANY 

Czy JWC występuje na obszarze chronionym? Tak 

Stan ekologiczny w ppk monitoringu obszarów 
chronionych 

UMIARKOWANY 

Stan chemiczny PSD_sr 

Stan JCW ZŁY 

PSD_sr – poniżej stanu dobrego – przekroczone stężenia średnioroczne 

Źródło: Ocena stanu wód województwa śląskiego w 2014 roku – WIOŚ Katowice. 

 
Stan ekologiczny JCW Białka oceniono jako umiarkowany (III klasa). Ocena elementów biologicznych 
przeprowadzona została w oparciu o wyniki badań fitobentosu, makrolitów i makrobezkręgowce 
bentosowe. O wyniku klasyfikacji zadecydowały badania fitobentosu. Stan elementów 
fizykochemicznych oceniono jako bardzo dobry, a elementów fizykochemicznych specyficznych 
zanieczyszczeń syntetycznych i niesyntetycznych w JCW oceniono jako dobry (II klasa). Ze względu 
na umiarkowany stan ekologiczny oraz stan chemiczny poniżej stanu dobrego stan JCW oceniono 
jako zły. 
 
Wody podziemne 
Na obszarze gminy występują dwa piętra wodonośne wód podziemnych: kredowe i czwartorzędowe. 
Głównym użytkowym poziomem wodonośnym są margle prowadzące wody typu szczelinowego. 
Przeciętna miąższość warstwy wodonośnej wynosi 100-140 m. Piętro wodonośne czwartorzędowe 
pozostaje w ścisłym związku z ukształtowaniem powierzchni oraz z istniejącym systemem cieków 
powierzchniowych. 
Utwory czwartorzędowe pokrywają prawie cały obszar gminy. Są one pochodzenia lodowcowego, 
wodnolodowcowego rzecznego, zwietrzelinowego i eolicznego. Są to żwiry i piaski rzeczne, gliny 
zwałowe, iły i mułki. W dolinie Pilicy, gdzie utworami wodonośnymi są żwiry i piaski rzeczne, 
zwierciadło wody gruntowej związane jest z lustrem wody w rzece i kształtuje się na poziomie 1 m 
p.p.t. Na wysoczyźnie zwierciadło wód gruntowych kształtuje się na różnym poziomie w zależności od 
miąższości utworów przepuszczalnych i podścielających je utworów nieprzepuszczalnych. Wody z 
utworów czwartorzędowych są eksploatowane w studniach kopanych. Natomiast wody poziomu górno 
kredowego są eksploatowane w studniach wierconych.  
Gmina Koniecpol położona jest w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Poziemnych Nr 408 o nazwie 
Niecka Miechowska (NW). Całkowita powierzchnia zbiornika wynosi 3194 km

2
. Zasoby dyspozycyjne 

oszacowano na 466 tys. m
3
/d. Jest to zbiornik szczelinowo-porowy, a jego wiek utworów 

wodonośnych to górna kreda.  
 
Zgodnie z podziałem na jednolite części  wód podziemnych, gmina znajduje się w obrębie JCWPd nr 
84 i 99. 
 
W 2014 i 2013 roku wody podziemne na terenie gminy Koniecpol nie były badane. Ostatnie tego typu 
badania były wykonane w 2012 roku. Badania jakości wód podziemnych prowadzone były w oparciu o 
krajową sieć pomiarową i zostały wykonane przez Państwowy Instytut Geologiczny na zlecenie 
Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Sieć obejmowała 94 punkty pomiarowe w województwie 
śląskim. Na terenie gminy znajdował się jeden punkt pomiarowo-kontrolny  w m. Koniecpol. 
Ocena jakości wód została wykonana w oparciu o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 
23 lipca 2008 roku w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz. U. Nr 143, poz. 
896). W przebadanym punkcie stwierdzono wody zadowalającej jakości (klasa III). W Koniecpolu 
przekroczone zostały wartości wskaźników: azotanów i wapnia. 
 
Tabela 10 Monitoring wód podziemnych w 2012 roku 
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Miejscowość Gmina JCWPd Stratygrafia 
Użytkowanie 

terenu 

Klasa 
jakości 
wody w 
punkcie 

Wskaźniki w 
granicach 
stężeń III 

klasy 
jakości 

Koniecpol Koniecpol 97 Kreda górna 
Zabudowa miejska 

luźna 
III NO3, Ca 

Źródło: Klasyfikacja i wyniki badań jakości wód podziemnych przeprowadzonych w 2012 roku w sieci krajowej 
(badania wykonane na zlecenie GIOŚ przez Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy). 

 
Zapisy Ramowej Dyrektywy Wodnej dla potrzeb osiągnięcia dobrego stanu wód wprowadzają system 
planowania gospodarowania wodami w podziale na obszary dorzeczy. Plany gospodarowania wodami 
na obszarach dorzeczy są podstawowymi dokumentami planistycznymi. Dla JCW leżących na terenie 
Gminy Koniecpol obowiązują zapisy zawarte w Planie Gospodarowania Wodami na obszarze 
dorzecza Wisły, opublikowanym w Monitorze Polskim z dnia 22 lutego 2011 r. (M.P. 2011 r. nr 49 poz. 
549). 
Zarówno Ramowa Dyrektywa Wodna, jak i Ustawa Prawo Wodne art. 38e oraz 38d (Dz.U. z 2015 r., 
poz. 469) określa następujące cele środowiskowe dla jednolitych części wód podziemnych: 

 zapobieganie dopływowi lub ograniczenia dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych, 

 zapobieganie pogarszaniu się stanu wszystkich części wód podziemnych, 

 zapewnienie równowagi pomiędzy poborem a zasilaniem wód podziemnych, 

 wdrożenie działań niezbędnych dla odwrócenia znaczącego i utrzymującego się rosnącego 
trendu stężenia każdego zanieczyszczenia powstałego wskutek działalności człowieka. 

Celem środowiskowym dla jednolitych części wód powierzchniowych niewyznaczonych jako sztuczne 
lub silnie zmienione jest ochrona, poprawa oraz przywracanie stanu jednolitych części wód 
powierzchniowych, tak aby osiągnąć dobry stan tych wód. Za cele środowiskowe przyjęto wartości 
graniczne opowiadające dobremu stanowi wód.  
Dla jednolitych części wód będących obecnie w bardzo dobrym stanie/potencjale ekologicznym celem 
środowiskowym będzie utrzymanie tego stanu/potencjału. Cele środowiskowe realizuje się przez 
podejmowanie działań zawartych w programie wodnośrodowiskowym kraju, w szczególności działań 
polegających na: 

 stopniowej redukcji zanieczyszczeń powodowanych przez substancje priorytetowe oraz 
substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1, 

 zaniechaniu lub stopniowym eliminowaniu emisji do wód powierzchniowych substancji 
priorytetowych oraz substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, określonych 
w przepisach wydanych na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1. 

 

6.2.7. Zasoby złóż naturalnych oraz ochrona powierzchni ziemi 

Obszar gminy Koniecpol leży w północnej części Niecki Nidziańskiej. Obszar budują utwory górnej 
kredy i reprezentowane są przez opoki, margle i wapienie dolnego mastrychu silnie spękane i 
szczelinowate. Margle i wapienie kredowe tworzą wychodnie na północ od Koniecpola Starego i 
Luborczy, na zachód od Radoszewnicy w okolicach Okołowic oraz na terenie miasta Koniecpol na 
wschód od doliny Pilicy. W górnej strefie margle występują w postaci zwietrzeliny, niżej są to spękane 
bloki. 
Utwory czwartorzędowe pokrywają niemal cały obszar gminy. Ich miąższość jest zmienna i waha się 
od kilkudziesięciu centymetrów na wierzchownie kredowej do kilkunastu metrów w dolinie Pilicy. 
Plejstocen reprezentują piaski i żwiry rzeczne tworzące wyższe terasy rzeki Pilicy, piaski i żwiry 
wodnolodowcowe oraz sporadycznie występujące płaty gliny zwałowej. 
Holocen reprezentowany jest przez piaski, mułki i żwiry rzeczne doliny Pilicy i dolinek bocznych oraz 
przez torfy i namuły zalegające w obniżeniach i terenach podmokłych położonych na południe od 
miasta Koniecpol. Utwory holoceńskie stanowią również piaski wydmowe i eoliczne występujące na 
terenach zalesionych. 
 
Według „Bilansu zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31 XII 2014 rok”  na terenie gminy 
znajdują się dwa złoża surowców ilastych ceramiki budowlanej – Radoszewnica (zasoby geologiczne 
wynoszą 13 tys. Mg) i Radoszewnica I (zasoby geologiczne wynoszą 41 tys. Mg). Obecnie 
eksploatacja nie jest prowadzona na żadnym złożu.  
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6.2.8. Stan gleb 

Na obszarze gminy Koniecpol przeważają gleby mineralne. Ze względu na charakter skały 
macierzystej oraz warunki wodne ukształtowały się gleby bielicowe, brunatne, mady, czarne ziemie i 
rędziny. W dolinach rzecznych występują organiczne gleby hydrogeniczne i sporadycznie gleby 
glejowe. 
 
Badania odczynu gleby, zawartości makroskładników, metali ciężkich, mikroelementów i azotu 
mineralnego na terenie gminy Koniecpol zostały przeprowadzone na zlecenie Starostwa Powiatowego 
w Częstochowie przez Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą w Gliwicach. Badania zostały 
przeprowadzone w 2009 roku, pobrano próbki gleb z 27 punktów z obszaru użytków rolnych w Gminie 
Koniecpol. 
 
Szczegółowe wyniki badań odczynu i potrzeb wapnowania na terenie gminy zostały przedstawione w 
poniższej tabeli. 
 
Tabela 11 Odczyn i potrzeby wapnowania gleb na terenie gminy 
Powierzchnia 
przebadana 

użytków 
rolnych 

Ilość 
próbek 

Odczyn (pH) Potrzeby wapnowania 

ha sztuk bkw kw lkw ob zas K P W O Z 

11000 
27 

100% 
9 

33% 
8 

30% 
7 

26% 
3 

11% 
0 

0% 
9 

32% 
8 

30% 
1 

4% 
5 

19% 
4 

15% 

Odczyn: bkw – bardzo kwaśny, kw – kwaśny, lkw – lekko kwaśny, ob – obojętny, zas – zasadowy.  
Potrzeby wapnowania: K – konieczne, P – potrzebne, W – wskazane, O – ograniczyć, Z – zbędne.  

Źródło: Stan właściwości agrochemicznych gleb i zanieczyszczeń metalami ciężkimi gruntów na użytkach rolnych 
Starostwa Powiatowego Częstochowa w Gminie Koniecpol - Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Gliwicach. 

 
Analiza odczynu i potrzeb wapnowania gleb wykazała ich zróżnicowanie z przewagą bardzo 
kwaśnych, kwaśnych i lekko kwaśnych (98%) w związku z tym potrzeby wapnowania użytków rolnych,  
z których pobrano 27 próbek określono jako konieczne (32%), potrzebne (30%), ograniczone (19%) i 
zbędne (15%). 
 
Z uzyskanych badań na zawartość makroelementów otrzymano następujące wyniki. 
 
Tabela 12 Zawartość makroelementów w glebach na terenie gminy 

Ilość 
próbek 

Zawartość fosforu – ilość próbek 
Zawartość potasu – ilość 

próbek 
Zawartość magnezu – ilość 

próbek 

sztuk BN N Ś W BW BN N Ś W BW BN N Ś W BW 

27 
100% 

3 
12% 

9 
33% 

10 
37% 

3 
11% 

2 
7% 

20 
74% 

4 
15% 

1 
4% 

2 
7% 

0 
0% 

14 
52% 

4 
15% 

3 
11% 

3 
11% 

3 
11% 

Zawartość: BN – bardzo niska, N – niska, Ś – średnia, W – wysoka, BW – bardzo wysoka. 

Źródło: Stan właściwości agrochemicznych gleb i zanieczyszczeń metalami ciężkimi gruntów na użytkach rolnych 
Starostwa Powiatowego Częstochowa w Gminie Koniecpol - Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Gliwicach. 
 

Zawartość makroskładników tj. fosforu, potasu i magnezu jest zróżnicowana z przewagą niskiej  
i średniej w przypadku fosforu, bardzo niskiej i niskiej w przypadku potasu i magnezu  
w  związku z powyższym w przypadku uprawy tych użytków rolnych należy stosować odpowiednie 
nawożenie biorąc pod uwagę ilości makroelementów 
 

Zawartość metali ciężkich w glebach na terenie gminy została przedstawiona w poniższej tabeli. 
 
Tabela 13 Zawartość metali ciężkich w glebach na terenie gminy 

Metal ciężki 
Ilość badanych 

próbek/ha 

Zawartość 
najniższa 

mg/kg  s. m. 

 
Zawartość 
najwyższa 

mg/kg  s. m. 
 

Wartość 
dopuszczalna 
mg/kg  s. m. 

ołów 

27/11000 

2,19 20,23 100 

kadm <50 7,922 4 

nikiel <1 4,282 100 

chrom <1 9,70 150 
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rtęć 0,006 0,065 2 

Źródło: Stan właściwości agrochemicznych gleb i zanieczyszczeń metalami ciężkimi gruntów na użytkach rolnych 
Starostwa Powiatowego Częstochowa w Gminie Koniecpol - Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Gliwicach. 

 
Analiza badanych próbek gleby wykazała przekroczenia wartości dopuszczalnych kadmu w jednym 
punkcie pomiarowym – 7,922 mg/kg s. m. przy dopuszczalnej   4 mg/kg s. m. W pozostałych punktach 
zawartość badanych  metali ciężkich mieści się w granicach dopuszczalnych.   
 
Uzyskane wyniki badań na zawartość mikroelementów przedstawia poniższa tabela. 
 
Tabela 14 Zawartość mikroelementów w glebach na terenie gminy 

Mikroelement Ilość badanych próbek niska średnia wysoka 

bor 

27 
100% 

20 
74% 

7 
26% 

0 
0% 

mangan 
9 

33% 
18 

67% 
0 

0% 

miedź 
9 

33% 
18 

67% 
0 

0% 

cynk 
0 

0% 
10 

37% 
17 

63% 

żelazo 
16 

59% 
7 

26% 
4 

15% 

Źródło: Stan właściwości agrochemicznych gleb i zanieczyszczeń metalami ciężkimi gruntów na użytkach rolnych 
Starostwa Powiatowego Częstochowa w Gminie Koniecpol - Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Gliwicach. 
 

Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono zróżnicowane zawartości poszczególnych 
mikroelementów w badanych próbkach gleby z przewagą zawartości niskiej w przypadku boru i 
żelaza, oraz średniej w przypadku manganu i miedzi i  wysokiej w przypadku cynku.  
 
Zawartość azotu mineralnego w glebie zależy od kompleksu przydatności rolniczej i kategorii 
agronomicznej gleby. 
Jego zawartość została określona na podstawie prób pobranych w 27 punktach z 3 poziomów ( 0-30 
cm, 30-60cm i 60-90cm) i otrzymano następujące wyniki. 
 
Tabela 15 Zawartość azotu mineralnego w glebach na terenie gminy 

Kategoria 
agronomiczna 

 gleby 

Ilość 
pobranych 

prób 

Zawartość azotu mineralnego (0-30 cm, 30-60 cm i 60-90cm) 

b. niska 
szt./% 

niska 
szt./% 

średnia 
szt./% 

wysoka 
szt./% 

b. wysoka 
szt./% 

b. lekka/ 0-30 cm  

2 
100% 

0 
0% 

1 
50% 

0 
0% 

1 
50% 

0 
0% 

b. lekka/30-60 cm    
1 

50% 
0 

0% 
1 

50% 
0 

0% 
0 

0% 

b. lekka/60-90 cm    
2 

100% 
0 

0% 
0 

0% 
0 

0% 
0 

0% 

lekka/ 0-30 cm 

19 
100% 

11 
58% 

3 
16% 

2 
10,5% 

1 
5% 

2 
10,5% 

lekka/ 30-60 cm 
10 

53% 
5 

26% 
2 

10,5% 
2 

10,5% 
0 

0% 

lekka/ 60-90 cm 
11 

58% 
3 

16% 
1 

5% 
2 

10,5% 
2 

10,5% 

średnia/ 0-30 cm 

3 
100% 

2 
67% 

0 
0% 

0 
0% 

0 
0% 

1 
33% 

średnia/ 30-60 cm 
1 

33% 
2 

67% 
0 

0% 
0 

0% 
0 

0% 

średnia/ 60-90 cm 
2 

67% 
0 

0% 
1 

33% 
0 

0% 
0 

0% 

ciężka/ 0-30 cm 

3 
100% 

2 
67% 

1 
33% 

0 
0% 

0 
0% 

0 
0% 

ciężka/ 30-60 cm 
3 

100% 
0 

0% 
0 

0% 
0 

0% 
0 

0% 

ciężka/ 60-90 cm 
2 

67% 
0 

0% 
0 

0% 
1 

33% 
0 

0% 
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razem 27x3 
47 

58% 
15 

18% 
7 

9% 
7 

9% 
5 

6% 

Źródło: Stan właściwości agrochemicznych gleb i zanieczyszczeń metalami ciężkimi gruntów na użytkach rolnych 
Starostwa Powiatowego Częstochowa w Gminie Koniecpol - Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Gliwicach. 

 
Przeprowadzona analiza wykazała zróżnicowaną zawartość azotu mineralnego w badanych próbkach 
gleby z wyraźną przewagą zawartości bardzo niskiej w trzech poziomach we wszystkich kategoriach 
gleb. 
 
Na użytkach rolnych należy gospodarować zgodnie z zasadami „Dobrej Praktyki Rolniczej”. Dzięki 
temu można uzyskać korzyści finansowe i wzrost plonów, gdyż zarówno niedobór jak i nadmiar azotu 
powoduje obniżenie plonów. Azot rozprowadzany na polach w postaci nawozów sztucznych lub 
organicznych nie jest w całości wykorzystywany przez rośliny, a pozostała część ulega wymywaniu do 
wód gruntowych lub ulatnianiu do atmosfery. W ten sposób jego straty mogą wynosić nawet 50% 
wprowadzonej dawki. Wymyty azot oddziałuje negatywnie na jakość wód powierzchniowych i 
podziemnych, stwarzając zagrożenie dla studni gospodarczych i ujęć komunalnych. Szczególne 
zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt stwarzają nitrozoaminy, które mają silne działanie toksyczne, 
mutagenne i rakotwórcze. Związki azotu przemieszczające się do głębszych poziomów wodonośnych 
degradują najcenniejsze zasoby wody pitnej, stanowiące jej źródło również dla przyszłych pokoleń. 
 

6.2.9. Gospodarka odpadami 

Gmina Koniecpol wpisuje się w region I gospodarki odpadami komunalnymi województwa śląskiego. 
System gospodarowania odpadami w województwie śląskim został opisany w „Planie gospodarki 
odpadami dla województwa śląskiego 2014”. Plan został przyjęty uchwałą nr IV/25/1/2012 z dnia 24 
sierpnia 2012 roku Sejmik Województwa Śląskiego. 
 
Według danych z Urzędu Miasta i Gminy w Koniecpolu na terenie gminy w 2014 roku odebrano 
1 532,249 Mg, tj. o 28,9% więcej odpadów niż rok wcześniej. Niesegregowane (zmieszane) odpady 
komunalne odebrano w największej ilości i stanowiły w 2014 roku – 49,1% ogólnej masy odebranych 
odpadów. Skład odebranych odpadów został przedstawiony w tabeli poniżej. 
 
Tabela 16 Ilość i rodzaj odebranych odpadów z terenu gminy Koniecpol w 2014 roku 

Rodzaje odebranych odpadów 
Ilość odebranych odpadów w 

2014 roku  

rodzaj kod masa [Mg] 

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów 10 01 01 86,000 

Opakowania z papieru i tektury 15 01 01 4,520 

Opakowania z tworzyw sztucznych 15 01 02 122,600 

Opakowania ze szkła 15 01 07 160,090 

Zużyte opony 16 01 03 7,500 

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z 
mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 
12 11 

19 12 12 267,900 

Lampy fluorescencyjne i inne zawierające rtęć 20 01 21 0,034 

Urządzenia zawierające freony 20 01 23 0,351 

Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 20 01 34 0,033 

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 
wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające 
niebezpieczne składniki 

20 01 35 1,225 

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 
wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 

20 01 36 0,396 

Tworzywa sztuczne 20 01 39 - 

Odpady ulegające biodegradacji 20 02 01 129,500 
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Rodzaje odebranych odpadów 
Ilość odebranych odpadów w 

2014 roku  

rodzaj kod masa [Mg] 

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne  20 03 01 752,100 

OGÓŁEM  1532,249 

Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Koniecpolu. 

 
Zgodnie z powyższym zestawieniem ogólna  Ilość odbieranych odpadów wzrosła, co może świadczyć 
o szczelniejszym systemie oraz dokładniejszej ewidencji odpadów.  
 
W wyniku prowadzonego recyklingu tj. odzysku, w ramach którego odpady są ponownie przetwarzane 
na produkty, materiały lub substancje wykorzystywane w pierwotnym celu lub innych celach, na 
terenie gminy Koniecpol w 2014 roku poddano recyklingowi 285,69 Mg odpadów. Gmina osiągnęła 
poziom recyklingu następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i 
szkła w 2014 roku w wysokości 79,29%. W poniższej tabeli przedstawiono szczegółowy wykaz 
odpadów poddanych recyklingowi. 
 
Tabela 17 Ilość i rodzaj odpadów komunalnych poddanych recyklingowi w 2014 roku 

Rodzaj odpadu Kod odpadu 

Masa odpadów poddana recyklingowi w 
2014 roku 

[Mg] 

Opakowania z papieru i tektury 15 01 01 4,52 

Opakowania z tworzyw sztucznych 15 01 02 121,90 

Opakowania ze szkła 15 01 07 159,27 

Papier i tektura 19 12 01 - 

Metale żelazne 19 12 02 - 

Metale nieżelazne 19 12 03 - 

Tworzywa sztuczne 19 12 04 - 

Tworzywa sztuczne 20 01 39 - 

Razem 285,69 

Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Koniecpolu. 
 
Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach należy zorganizować 
punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK), do których mieszkańcy mogą bezpłatnie 
pozbyć się odpadów problemowych. Na terenie gminy funkcjonuje punkt selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych mieszczący się w Koniecpolu przy ulicy Słowackiego – na terenie byłego składowiska 
odpadów. Punkt zapewnia przyjmowanie takich odpadów jak : 

 przeterminowane leki i chemikalia, 

 zużyte baterie i akumulatory, 

 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

 meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

 zużyte opony, 

 odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne. 
Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00. Punkt prowadzony jest przez 
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Koniecpolu Sp. z o.o. z siedzibą ul. Zachodnia 30/40 42-230 
Koniecpol. 
 
Według „Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014” Gmina Koniecpol należy do 
Regionu I gospodarki odpadami. 
W poniższej tabeli zestawiono regionalne i zastępcze instalacje do przetwarzania odpadów 
komunalnych dla Regionu I.  
 
Tabela 18 Wykaz regionalnych i zastępczych instalacji do przetwarzania odpadów 
komunalnych 
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Lp. Rodzaj instalacji 
Nazwa i adres podmiotu 

zarządzającego 
Adres instalacji Status instalacji 

1. Instalacja MBP 

Częstochowskie 
Przedsiębiorstwo Komunalne 
Sp. z o. o. Sobuczyna,  
ul. Konwaliowa 1, 
42-263 Wrzosowa 

ul. Konwaliowa 1 
42-263 Wrzosowa 

Regionalna 

2. Instalacja MBP 

Prywatny Zakład 
Oczyszczania Miasta 
Waldemar Strach, 
ul. Spółdzielcza 1, 
42-274 Konopiska  

ul. Przemysłowa 7 
42-274 Konopiska 

Regionalna 

3. Instalacja MBP 

Zakład Gospodarki 
Komunalnej Sp. z o.o., 
ul. Krzywa 3, 
42-400 Zawiercie 

ul. Podmiejska 
42-400 Zawiercie 

Regionalna 

4. 

Sortownia odpadów 
komunalnych 
zmieszanych  
i selektywnie 
zbieranych 

Częstochowskie 
Przedsiębiorstwo Komunalne 
Sp. z o. o. Sobuczyna,  
ul. Konwaliowa 1, 
42-263 Wrzosowa 

ul. Konwaliowa 1 
42-263 Wrzosowa 

Zastępcza 

5. 
Kompostowanie w 

pryzmach 

Prywatny Zakład 
Oczyszczania Miasta 
Waldemar Strach, 
ul. Spółdzielcza 1, 
42-274 Konopiska 

ul. Przemysłowa 7 
42-274 Konopiska  

Zastępcza 

6. 
Kompostowanie 

w pryzmach 

Zakład Gospodarki 
Komunalnej Sp. z o.o., 
ul. Krzywa 3, 
42-400 Zawiercie 

ul. Podmiejska 
42-400 Zawiercie 

Zastępcza 

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. 

 
W Regionie I odpady unieszkodliwiane są na składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne i 
obojętne zestawionych w poniższej tabeli. 
 
Tabela 19 Wykaz składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne  

Lp. 
Nazwa  

i adres składowiska 
Status 

instalacji 

1. 
Składowisko odpadów komunalnych w Pałyszu, ul. Przemysłowa 20; 
Zarządzający: Urząd Gminy w Konopiskach ul. Lipowa 5, 42-274 Konopiska 

Zastępcza 

2. 
Składowisko odpadów komunalnych w Zawierciu, ul. Podmiejska;  
Zarządzający: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., ul. Krzywa 3, 42-400 
Zawiercie 

Zastępcza 

3. 
Składowisko odpadów komunalnych w Krzepicach, ul. Kazimierza Wielkiego;  
Zarządzający: Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej w Krzepicach, ul. 
Targowa 19, 42-160 Krzepice 

Zastępcza 

4. 
Składowisko odpadów komunalnych w Lipiu Śląskim, ul. Cegielniana 22; Zarządzający: 
ITOŚ w Warszawie Sp. z o.o., ul. Wilcza 33, 00-544 Warszawa 

Zastępcza 

5. 
Składowisko odpadów komunalnych w Sadowie Górnym, ul. Leśna, gm. Koszęcin;  
Zarządzający: A.S.A. Eko Polska Sp. z o.o., ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze 

Zastępcza 

6. 
Składowisko odpadów komunalnych w Sobuczynie, ul. Konwaliowa 1; Zarządzający: 
Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., ul. Konwaliowa 1, 42-263 
Wrzosowa 

Regionalna 

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. 

 
Na terenie gminy Koniecpol nie ma czynnych składowisk odpadów. Na składowisku odpadów w 
Koniecpolu przy ul. Słowackiego wstrzymano użytkowanie w maju 2009 roku. Zamknięcie i 
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rekultywację składowiska zaplanowano na lata 2017-2018. Obecnie prowadzony jest monitoring 
gazów i odcieków. 
 

6.2.10. Ochrona przyrody i krajobrazu 

Obszary prawnie chronione na terenie gminy zajmują powierzchnię 68,41 ha, co stanowi jedynie 0,5% 
powierzchni gminy.  
 
Na terenie gminy został utworzony rezerwat przyrody „Borek", który w całości położony jest na terenie 
gminy Koniecpol, obręb Radoszewnica, o powierzchni 64,70 ha. Utworzony został 19 marca1953 roku 
Zarządzeniem ML M.P. Nr A-30, poz.386 (zmienione 03 marca 1965 roku Zarz. MLiPD M.P. Nr 33, 
poz.180). Jest to kompleks leśny  o urozmaiconych wielogatunkowych drzewostanach, posiadających 
cechy zespołów naturalnych 
 
Na terenie gminy są również dwa użytki ekologiczne: 

 Misiowa – jest to bagno o powierzchni 3,36 ha, użytek utworzony w 2002 roku 
Rozporządzeniem Wojewody Nr 13/02 z 15.03.2002 roku (Dz. Urz. Nr 20/02 z 27.03.02 poz. 
661), 

 Torfowisko – o powierzchni 0,35 ha, użytek utworzony w 2002 roku Rozporządzeniem 
Wojewody Nr 24/02 z 10.06.2002 roku (Dz. Urz. Nr 42/02 z 14.06.02 poz. 1456). 

 
 
Obszary Natura 2000 
Na terenie gminy Koniecpol wyznaczono trzy obszary mające znaczenie dla Wspólnoty.

1
 

 
PLH260018 Dolina Górnej Pilicy – obszar mający znaczenie dla Wspólnoty o powierzchni całkowitej 
11 193,22 ha, częściowo położony na terenie gminy Koniecpol. Obszar położony jest w Krainie 
świętokrzyskiej, w okręgu Włoszczowsko-Jędrzejowskim. Występują tutaj duże, w większości 
naturalne kompleksy leśne (grądy, lasy mieszane świeże i wilgotne oraz w dolinach rzecznych - lasy 
łęgowe i olsy). Meandrująca rzeka Pilica, której towarzyszą liczne starorzecza, tworzy malowniczą 
dolinę. Wzdłuż koryta ciągną się gęste zarośla wierzbowe oraz lasy nadrzeczne, o silnie 
zróżnicowanych drzewostanach, którym towarzyszą podmokłe łąki, charakteryzujące się dużą 
różnorodnością biologiczną: bogactwem fauny i flory, zwłaszcza gatunków związanych z siedliskami 
wilgotnymi. Powierzchnia licznych bagien i torfowisk systematycznie się kurczy w wyniku naturalnych 
zmian sukcesyjnych oraz zabiegów melioracyjnych. Ostoja obejmuje jeden z większych ciągów 
ekologicznych zlokalizowanych w naturalnych dolinach rzecznych w kraju. Występują tutaj zbiorowiska 
łąkowe, bardzo dobrze zachowane lasy łęgowe, bory bagienne, rzadziej bory chrobotkowe. Obszar 
ma też znaczenie dla ochrony starorzeczy. W ostoi zlokalizowane są liczne populacje gatunków roślin 
chronionych i ginących (ponad 60). 
Dolina Górnej Pilicy należy do najistotniejszych ostoi fauny w Polsce środkowej. Jedne z 
najliczniejszych i najlepiej zachowanych populacji w tej części kraju mają tu: bóbr europejski Castor 
fiber, traszka grzebieniasta Triturus cristatus, kumak nizinny Bombina bombina, minóg ukraiński 
Eudontomyzon mariae, koza Colitis taenia, głowacz białopłetwy Cottus gobio, trzepla zielona 
Ophiogomphus cecilia, czerwończyk fioletek Lycaena helle i zatoczek łamliwy Anisus vorticulus. Przy 
czym populacje trzepli zielonej, czerwończyka fioletka i zatoczka łamliwego należą do kluczowych w 
skali kraju. 
Wśród rozlewisk Dolinie Pilicy występują liczne mikrosiedliska dogodne dla występowania 
poczwarówki jajowatej Vertigo moulinsiana. Pilica i jej dopływy są dobrym siedliskiem dla 
występowania skójki gruboskorupowej Unio crassus. Istotne w skali regionu są populacje: pachnicy 
dębowej Osmoderma eremita, piskorza Misgurnus fossilis, modraszka telejusa Maculinea teleius i 
modraszka nausitousa Maculinea nausithous. Potwierdzenia wymaga występowanie podawanych z 
terenu ostoi: kreślinka nizinnego Graphoderus bilineatus (Kubisz 2004) i kozy złotawej Sabanajewia 
aurata (Boroń 2004). Ostoja posiada bogaty zestaw gatunków owadów i innych organizmów 
wpisanych na czerwoną listę lub wymienianych w załącznikach do konwencji międzynarodowych. W 
"Dolinie Górnej Pilicy" licznie reprezentowane są przyrodniczo cenne gatunki ptaków. 
 
PLH240031 Białka Lelowska – obszar mający znaczenie dla Wspólnoty o powierzchni całkowitej 
7,23 ha, częściowo położony na terenie gminy Koniecpol. Rzeka Białka na odcinku Lelów-Wąsosz 

                                                      
1
 http://natura2000.gdos.gov.pl 
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stanowi jeden z lepiej zachowanych cieków o charakterze pstrągowym w województwie śląskim. 
Krajobraz przez który płynie jest urozmaicony - są to łąki kośne i rolniczo wykorzystywane, fragmenty 
nieużytków, zbiorowiska leśne. Na odcinku Lelów - Aleksandrów brzeg porastają fragmenty łęgu z 
olchą czarną, wierzbami. Rzeka niesie czyste wody a koryto jest piaszczyste. Niektóre odcinki są 
uregulowane, na innych rzeka meandruje. Głębokość waha się w granicach 30-70cm, czasami 
pojawiają się głębsze dołki. Z żyjących tutaj ryb na uwagę zasługuje pstrąg potokowy, kiełb, głowacz 
białopłetwy, śliz. Pod nawisami traw obserwować można sporo narybku. Spotykane są żaby "zielone" i 
żaba trawna. W strefie przybrzeżnej koryta miejscami pojawia się moczarka, manna mielec, pałka. W 
korycie w okolicy Aleksandrowa częste są zawady w postaci fragmentów zwalonych drzew. Brzegi 
porośnięte pałką szerokolistną, sadźcem konopiastym, wierzbówką, miejscami ostem. Rzeka Biała 
przed mostem w Wąsoszu jest w dobrej kondycji przyrodniczej. Piaszczyste dno jest czyste, podobnie 
jak płynąca woda. Na całym odcinku spotyka się ślady aktywności bobrów. W stawach hodowlanych w 
okolicy wsi Biała stwierdzono występowanie kumaka nizinnego i wydry. W najbliższym sąsiedztwie 
brak jest bezpośrednich obiektów mogących pogorszyć jej stan sanitarny. Zupełnie inny stan zaistniał 
po uruchomieniu węzła rozrządowego. Drastyczne ograniczenie przepływu wody w odcinku 
przyujściowym do Pilicy spowodowało, że życie biologiczne okresowo jest tam silnie zagrożone. 
Zmienia się głównie termika cieku. Jednocześnie wydanie kilku pozwoleń wodno prawnych do 
korzystania z wody w celach hodowlanych w zdecydowany sposób ogranicza, z powodu minimalnych 
przepływów, możliwości prawidłowego funkcjonowania ekosystemu rzecznego na przyujściowym 
odcinku rzeki. Wielkość populacji minoga strumieniowego w chwili obecnej jest trudna do 
oszacowania, chociaż wydaje się być stosunkowo liczna (dotyczy to również bezimiennego potoku 
zasilającego Białkę). Rzeka jest czysta, miejscami występują rośliny wodne: moczarka, pałka. W 
wodzie występują larwy i bezkręgowce wodne zapewniające bazę pokarmową dla ryb. Z tych 
ostatnich w rzece występuje pstrąg potokowy, śliz, głowach białopłetwy, kiełb, płoć. Niektóre odcinki 
zarośnięte są zaroślami wierzbowymi i fragmentami łęgów nadrzecznych z olchą, brzozą, wierzbą, 
które stanowią miejsce licznego występowania drobnych ptaków śpiewających. Na tych odcinkach 
widoczna jest również intensywna działalność bobrów. Zgryzy są świeże. Na piaszczystych 
fragmentach, szczególnie w okolicy stawów hodowlanych obserwowano ślady żerowania wydry. 
Zważywszy na dobry stan ichtiofauny w cieku, gatunek ten z pewnością jest na tym terenie osiadły. 
Białka, ze względu na swoje walory przyrodnicze ma duże znaczenie dla utrzymania różnorodności 
przyrodniczej obszaru przez który płynie. 
 
PLH240016 Suchy Młyn – obszar mający znaczenie dla Wspólnoty o powierzchni całkowitej 524,27 
ha, częściowo położony na terenie gminy Koniecpol. Obejmuje fragment doliny rzeki Pilicy w jej 
górnym biegu, o łącznej długości ok. 11 km. Rzeka na tym odcinku nie jest uregulowana i płynie w 
głębokim, naturalnie wyżłobionym i silnie meandrującym korycie. Jest to jeden z ostatnich, 
niezmeliorowanych odcinków górnego biegu rzeki, gdzie zmiany antropogeniczne w samej dolinie są 
nieznaczne. Dolina jest płaska, bez wyraźnej strefy krawędziowej (do 1 km szerokości), a jej duże 
fragmenty są zabagnione. Do jej krawędzi miejscami dochodzą kompleksy leśne, które w dwóch 
miejscach, wąskimi pasami, oddzielają dolinę od rozległych torfowisk niskich: Białe Błota i Goleniowy. 
Rzeźba terenu ma charakter wypłaszczonej doliny rzecznej o wyraźnie zarysowanych czterech 
poziomach terasowych, z których każdy posiada inną budowę litologiczną z powodu różnic wieku i 
genezy. Najstarszy poziom zbudowany jest z piasków i żwirów wodnolodowcowych ze stadiału 
maksymalnego zlodowacenia środkowopolskiego. Poziom terasy nadzalewowej niższej zbudowany 
jest z piasków i żwirów deponowanych prawdopodobnie przez wody wolnopłynące w glacjale 
północnopolskim. Dwie pozostałe terasy zbudowane zostały prawdopodobnie na przełomie 
plejstocenu i holocenu, w wyniku akumulacji piasków i żwirów. Rzeka Pilica charakteryzuje się 
rytmiczną zmiennością prędkości nurtu oraz głębokości wody. Praca wykonywana przez rzekę (erozja 
wgłębna i boczna, transport materiału i jego akumulacja) przy ciągłym ruchu wody sprawia, że 
siedliska w samym korycie rzeki i w całej dolinie są bardzo różnorodne i dość często ulegają zmianom. 
Ta niezwykła różnorodność środowisk przekłada się na różnorodność funkcjonujących tu 
ekosystemów wodnych i lądowych. Spośród wszystkich siedlisk występujących w ostoi, największą 
powierzchnię zajmują siedliska łąkowe i zaroślowe (ogólnie 65% pokrycia), następnie lasy liściaste 
(21% pokrycia), siedliska rolnicze (ogólnie 10% pokrycia), a najmniej lasy iglaste (4% pokrycia). Szata 
roślinna "Suchego Młyna" w niemal 90% zdominowana jest przez zbiorowiska łąkowe i bagienne. 
Pozostały obszar zajmują bagienne lasy olchowe (łęgi i olsy) oraz różne postacie borów sosnowych 
(głównie bory świeże Leucobryo-Pinetum). Pomimo uregulowania w minionym okresie niektórych 
odcinków koryta, stan zachowania opisanego odcinka Pilicy i jej doliny jest dobry. Ze względu na 
występowanie szuwarowisk, podtopień i ogólnie trudną dostępność brzegów, odcinek rzeki i doliny jest 
stosunkowo dobrze zabezpieczony przed penetracją. Również jego kondycja przyrodnicza nie budzi 
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większych zastrzeżeń. Występują oczywiście zagrożenia dla funkcjonowania tutejszych siedlisk, lecz 
w większości mają one charakter potencjalny albo związane są z czynnikami zewnętrznymi, nie zaś 
zlokalizowanymi bezpośrednio na SOO "Suchy Młyn". Największym problemem w ostoi jest 
niekorzystna zmiana łąk ekstensywnie użytkowanych na ziołorośla, głównie o charakterze 
Filipendulion, a w dalszej konsekwencji zarastanie otwartych siedlisk murawowych przez samosiew 
drzew i krzewów. Jedno z 6 istniejących w Polsce stanowisk języczki syberyjskiej Ligularia sibirica. 
Obszar charakteryzuje się ponadto cenną ichtiofauną. Łącznie w obszarze odnotowano 6 gatunków z 
Załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Występuje tu mozaika siedlisk przyrodniczych, 
charakterystycznych dla terenów podmokłych i nadrzecznych - stwierdzono tu 5 rodzajów siedlisk z 
Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Spośród 4 znanych dotychczas miejsc występowania 
populacji języczki syberyjskiej w okolicy Suchego Młyna do dziś przetrwała tylko jedna w oddz. 189b 
leśn. Siedliska. Na pozostałych, pomimo że notowano tam od kilku do nawet kilkuset osobników, 
języczka syberyjska nie została ponownie potwierdzona. Stan zachowania populacji uznano za 
niezadowalający. Populacja bardzo nieliczna (kilkadziesiąt osobników) oraz wykazuje istotne cechy 
recesji - ubywanie stanowisk w regionie. Populacja bez stałej ochrony czynnej, a także 
przeprowadzenia introdukcji na wcześniej istniejące stanowiska prawdopodobnie nie utrzyma się. Stan 
zachowania siedliska uznano za zły. Siedlisko mało stabilne, wymagające ochrony czynnej; mało 
odpowiadające wymaganiom dla gatunku. Spotykane w ostoi powierzchnie zbiorowiska bogate 
florystycznie górskie i niżowe murawy bliśniczkowe są niewielkie i słabo zachowane pod kątem 
florystycznym. Widoczna jest uszczuplona struktura gatunkowa. Obserwuje się eutrofizację, 
zarastanie przez drzewa i krzewy. Powierzchnia siedliska zmiennowilgotne łąki trzęślicowe jest 
niewielka, jednak ze względu na rzadkość tego zbiorowiska w ostoi oraz jego związek 
fitosocjologiczny z torfowiskami przejściowymi i potencjalną przydatność pod potrzeby języczki 
zasługuje na uwagę. Prawdopodobnie znaczna część łąk ziołoroślowych w ostoi to przekształcone łąki 
zmiennowilgotne. Przywrócenie ich historycznego sposobu użytkowania (spasanie i koszenie) pozwoli 
na ponowne odtworzenie tych siedlisk. Widoczny jest niekompletny stan gatunków typowych. 
Obserwuje się zarastanie przez drzewa i krzewy - sukcesję wtórną oraz niewłaściwą gospodarkę 
wodną – zbyt mocne podtopienie lub przesuszenie. Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane 
ekstensywnie zajmują istotną powierzchnię w obszarze ostoi. Jest to najlepiej reprezentowany typ 
siedliska pod względem areału. Zachowanie ich różnorodności florystycznej wymaga stosowania 
ekstensywnych form gospodarowania. Widoczny jest niekompletny skład gatunków typowych oraz 
obecność gatunków uprawowych. Obserwuje się zarastanie - sukcesję wtórną. Areał siedliska bory i 
lasy bagienne w ostoi jest niewielki. Zbiorowisko wykazuje wielorakie przekształcenia w tym w 
kierunku olsów. Stan wykształcenia, zachowania zbiorowiska nie upoważnia aby siedlisko w ostoi 
traktować za kluczowe. Suchy Młyn to ostoja bardzo mocno związana z wąskim systemem doliny 
rzecznej (z wylewami). Nie są to miejsca do wykształcania się tego typu siedliska. Bory bagienne 
kształtują się bądź na odległych od koryta skrzydłach dolin lub na terenach o zupełnie innym 
charakterze ukształtowanym polodowcowo. W granicach ostoi siedlisko łęgi wierzbowe, topolowe, 
olszowe i jesionowe są bardzo słabo wykształcone i zajmujące niewielką powierzchnię. Zbiorowisko 
wykształcone jest fragmentarycznie. Widoczny jest zubożony skład florystyczny. Obserwuje się 
wnikanie obcych siedliskowo gatunków (synantropów) oraz często boczne prześwietlenie. Ostoja jest 
miejscem występowania również gatunków chronionych roślin naczyniowych, co dodatkowo podnosi 
walor przyrodniczy ostoi. Z regionalnego punktu widzenia interesujące jest występowanie w terenie 
rzadkiego górskiego gatunku ciemiężycy zielonej Veratrum lobelianum. W odniesieniu do gatunków 
zwierząt, z uwagi na fakt, iż dane dotyczące stanu populacji pochodzą z okresu badawczego 2003-
2005 (w przypadku minogów i głowacza) a w przypadku wydry brak danych literaturowych, wskazano 
na konieczność rozpoznania faktycznego stanu ochrony poszczególnych gatunków i ich siedliska w 
celu właściwego dostosowania ewentualnych działań z zakresu ochrony czynnej. Liczebność 
odłowionych okazów minoga ukraińskiego i głowacza białopłetwego wahała się od 1-20 osobników na 
500m linii brzegowej. Dane z końca lat osiemdziesiątych przynoszą informację o występowaniu 
minoga strumieniowego między Szczekocinami a Koniecpolem, zaś nowsze badania (publikacja z 
2006 oraz 2007) potwierdzają jego występowanie na odcinku poniżej Koniecpola. Znana biologia 
gatunku pozwala przypuszczać, że istniejące na odcinku Pilicy w granicach obszaru Natura 2000 
Suchy Młyn warunki siedliskowe są dla niego odpowiednie. Potwierdza to zresztą występujący tutaj 
minóg ukraiński, którego wymagania są podobne, i który sympatrycznie z minogiem strumieniowym 
występuje w niższych odcinkach rzeki. Oceniając elementy siedliska istotne z punktu widzenia biologii 
gatunków (minogów, głowacza), a zwłaszcza te które mają wpływ na dynamikę populacji należy 
stwierdzić, że zachowane są w przeciętnym stanie lub częściowo zdegradowane lecz renaturyzacja 
jest stosunkowo ława. ślady penetracji przez wydry spotykano są wzdłuż całej doliny Pilicy. 
Doniesienia z obserwacji występowania gatunku pochodzące od leśników z ostatnich 3 lat (bez 
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danych ilościowych) dotyczą oddziałów 315c oraz 199f. Co prawda brak dostatecznych danych do 
prognozowania jego przyszłości na tym obszarze, jednak biorąc pod uwagę fakt, że jest to gatunek 
bardzo plastyczny i nie poddający się zbyt mocno wpływom antropopresyjnym można założyć, że brak 
jest aktualnie czynników w negatywny sposób wpływających na populację, i jej stan na obszarze 
"Suchego Młyna" nie jest zagrożony. Wpływ taki mogłyby mieć niszczenie i sukcesywna degradacja 
tego terenu. W skali kraju populacja stabilna. Ostoja jest miejscem występowania również gatunków 
chronionych zwierząt (ssaki, płazy, gady), co dodatkowo podnosi walor przyrodniczy ostoi. 
 
Zarządzeniem nr 32/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 24 
grudnia 2012 roku został ustanowiony plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Suchy Młyn 
(PLH 240016). Zarządzenie to zostało zmienione zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Katowicach z dnia 6 sierpnia 2015 roku o zmianie zarządzenia w sprawie ustanowienia 
planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Suchy Młyn (PLH 240016). 
 
Ochrona lasów 
Według Banku Danych Lokalnych GUS w 2014 roku na terenie gminy było 3 530,09 ha lasów, z czego 
67,6% to lasy będące na obszarach wiejskich. Lesistość gminy wynosiła 24,1% i była niższa niż 
wskaźnik dla powiatu częstochowskiego (28,7%) i dla  województwa śląskiego (31,9%).  Blisko 68,7% 
były to lasy publiczne. 
 
Lasy na terenie gminy administrowane są przez dwa nadleśnictwa: Koniecpol i Gidle. Nadleśnictwo  
Koniecpol gospodaruje na 15,8 tys. ha lasów państwowych oraz sprawuje nadzór nad 6,7 tys. ha 
lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa. Zasięg terytorialny Nadleśnictwa wynosi 
935,5 km

2
,  podzielony na dwa obręby leśne: Koniecpol i Szczekociny. 

Na terenie gminy Koniecpol powierzchnia lasów Skarbu Państwa zarządzana przez Nadleśnictwo 
Koniecpol wynosi 1952,22 ha, a lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa – 1097,0 ha.

2
 

Nadleśnictwo Gidle zarządza prawie 20 tys. ha lasów oraz 306 ha gruntów nieleśnych. Sprawuje 
również piecze nad ponad 6 tys. ha lasów prywatnych położonych w obrębie dwóch powiatów. 
Na terenie gminy Koniecpol powierzchnia gruntów leśnych i związanych z gospodarką leśną będących 
w zarządzie Nadleśnictwa Gidle wynosi 343,75 ha.

3
  

 
Na terenie Nadleśnictw przeważającym gatunkiem jest sosna, a dominującym typem siedliskowym 
jest bór świeży i bór mieszany.  
 
Na stan zdrowotny i sanitarny lasów wpływają różne czynniki, określane jako stresowe, które 
powodują niekorzystne zmiany w zasobach leśnych. Występujące zagrożenia można podzielić na trzy 
grupy: 

 zagrożenia abiotyczne – czynniki atmosferyczne (anomalie pogodowe), właściwości gleby 
(żyzność, wilgotność), warunki fizjograficzne, 

 zagrożenia biotyczne – szkodniki owadzie, choroby grzybicze, nadmierne występowanie 
roślinożernych ssaków, 

 zagrożenia antropogeniczne – zanieczyszczenie powietrze, wód, gleby, przekształcanie 
powierzchni ziemi, pożary, kłusownictwo i niewłaściwa gospodarka leśna. 

 
Zieleń urządzona 
Według danych GUS w 2014 roku na terenie gminy był jeden park spacerowo-wypoczynkowy, 
jeden zieleniec, 4 cmentarze oraz lasy gminne o łącznej powierzchni 14,40 ha. W tabeli poniżej 
przedstawiono powierzchnie terenów zieleni urządzonej w gminie. 
 
Tabela 20 Tereny zieleni urządzonej w 2014 roku 

Jednostka administracyjna 

Parki, zieleńce i tereny 
zieleni osiedlowej 

Cmentarze Lasy gminne 

ha 

Gmina Koniecpol 10,11 4,70 14,40 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS. 

 

                                                      
2
 dane z Nadleśnictwa Koniecpol z dnia 2 grudnia 2015 r. 

3
 dane z Nadleśnictwa Gidle z dnia 27 listopada 2015 r. 
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Korytarze ekologiczne 
Korytarze ekologiczne są to obszary łączące różne jednostki przestrzenne krajobrazu. Ich 
podstawową funkcją jest zmniejszanie stopnia izolacji oddzielnych elementów krajobrazu i ułatwianie 
przemieszczania się gatunków.  
W województwie śląskim wyznaczono 145 korytarzy ekologicznych i 28 przystanków pośrednich, w 
tym 33 korytarze o randze międzynarodowej:  

 Korytarze ichtiologiczne - 11 korytarzy o znaczeniu międzynarodowym i 15 o znaczeniu 
regionalnym, których łączna długość wynosi 3923,4 km,  

 Korytarze herpetologiczne - 3 korytarze i przystanki pośrednie o znaczeniu ponadregionalnym 
i 18 o znaczeniu regionalnym, które zajmują łącznie powierzchnię 5338 km

2
,  

 Korytarze ornitologiczne - 4 korytarze i 7 przystanków pośrednich o znaczeniu 
ponadregionalnym oraz 11 korytarzy i 11 przystanków pośrednich o znaczeniu regionalnym, 
które zajmują łącznie powierzchnię 5356 km

2
,  

 Korytarze teriologiczne - 12 korytarzy dla dużych ssaków drapieżnych i 25 korytarzy dla 
dużych ssaków kopytnych o znaczeniu ponadregionalnym o łącznej powierzchni 7531 km

2
,  

 Korytarze spójności obszarów chronionych - 22 korytarze o znaczeniu międzynarodowym, 18 
o znaczeniu krajowym i 6 o znaczeniu regionalnym, których łączna powierzchnia wynosi 763,8 
km

2
.  

 
Rozmieszczenie korytarzy ekologicznych na terenie gminy Koniecpol przedstawia poniższa mapa. 
 

 
Rysunek 1 Korytarze ekologiczne na terenie gminy (źródło: 

http://www.geoportal.rdos.katowice.pl) 

 

6.2.11. Adaptacja do zmian klimatu i nadzwyczajne zagrożenia środowiska 

Zagrożeniami środowiska mającymi charakter naturalny, jakie mogą wystąpić na terenie Gminy 
Koniecpol są:  

 pożary,  

 susze,  

 powodzie,  
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 gradobicia,  

 silne wiatry.  
 
Największe zagrożenie powodziowe może wystąpić w związku z nagłym przyborem wód, mogącym 
zaistnieć w przypadku odwilży i długotrwałych opadów występujących w okresie wiosennym. 
 
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej przygotował „Wstępną ocenę ryzyka powodziowego (WORP)”, 
która jest pierwszym z czterech dokumentów planistycznych wymaganych Dyrektywą 2007/60/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka 
powodziowego  i zarządzania nim (Dyrektywa Powodziowa).  
Celem wstępnej oceny ryzyka powodziowego jest wyznaczenie obszarów narażonych na 
niebezpieczeństwo powodzi, czyli obszarów, na których istnieje znaczące ryzyko powodziowe lub na 
których wystąpienie dużego ryzyka jest prawdopodobne. Wstępną ocenę wykonuje się w oparciu 
o dostępne lub łatwe do uzyskania informacje. 
W ramach WORP zostały zidentyfikowane znaczące powodzie historyczne, jak również powodzie, 
które mogą wystąpić w przyszłości (tzw. powodzie prawdopodobne), które stanowiły podstawę do 
wyznaczenia obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi. 
 
Dla rzeki Pilicy przepływającej przez teren miasta i gminy Koniecpol zostały sporządzone mapy 
zagrożenia powodziowego oraz mapy ryzyka powodziowego, na których zostały przedstawione 
„obszary szczególnego zagrożenia powodzią”. Mapy te zostały podane do publicznej wiadomości 
15 kwietnia 2015 roku poprzez przekazanie ich właściwym dyrektorom urzędów żeglugi śródlądowej, 
właściwym wojewodom, marszałkom województwa, starostom, wójtom (burmistrzom, prezydentom 
miast) oraz właściwym komendantom wojewódzkim i powiatowym Państwowej Straży Pożarnej. 
Szczegółowe mapy dostępne są na stronie mapy.isok.gov.pl. Dla terenu miasta i gminy Koniecpol 
poza opracowanymi mapami zagrożenia i ryzyka powodziowego dla prawdopodobieństwa wystąpienia 
powodzi 10%, 1% i 0,2%, zostały także opracowane mapy całkowitego zniszczenia wału 
przeciwpowodziowego dla prawdopodobieństwa wystąpienia powodzi 1%.

4
  

 
Na terenie gminy występują wały przeciwpowodziowe, które administrowane są przez Śląski Zarząd 
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach: 

 wały przeciwpowodziowe rzeki Pilicy na długości 13,81 km, 

 wały przeciwpowodziowe rzeki Kalenicy na długości 0,33 km, 

 wały przeciwpowodziowe rzeki Kanał rz. Białki Lelowskiej na długości 1,83 km. 
 
Rolę odbiorników nadmiaru wody na obszarach użytków rolnych pełnią rowy melioracyjne. Rowy 
melioracyjne pełnią bardzo ważną rolę w regulacji stosunków wodnych w celu polepszenia zdolności 
produkcyjnej gleby, ułatwienia jej uprawy oraz w ochronie użytków rolnych przed powodziami ze 
względu na prawidłowe funkcjonowanie  niezbędna jest ich konserwacja  co najmniej dwa razy do 
roku tj. wiosną i jesienią.  
Brak konserwacji rowów melioracyjnych może doprowadzić  do podtopień oraz całkowitego ich zaniku. 
Właściwa melioracja gruntów rolniczych przynosi w bardzo krótkim czasie wymierne korzyści dla 
wszystkich. Prawidłowe stosunki wodne w glebie dają poprawę plonów, natomiast dobrze rozwinięta 
eksploatacja melioracji podstawowej i szczegółowej zapobiega zalewaniu gruntów. Działania 
związane z naprawą systemów melioracyjnych i drenarskich mogą również nieść negatywne skutki. 
Mogą wiązać się z osuszaniem terenów chronionych w tym siedlisk przyrodniczych czy siedlisk roślin 
i zwierząt chronionych. Szczególne zagrożenie stwarza to dla lasów bagiennych i zarośli łęgowych 
występujących w dolinach rzecznych. Zaniechanie wykaszania i wypasu jest natomiast dodatkowym 
czynnikiem przyspieszającym to zjawisko.  
 
Budowa urządzeń piętrzących w rowach i ciekach pozwala na zgromadzenie znacznych rezerw wody, 
które w naturalny sposób wpływają na podniesienie zwierciadła wód gruntowych. Tworzone są w ten 
sposób określone zasoby dyspozycyjne, możliwe do wykorzystania dla nawodnień głównie użytków 
zielonych. Przegrodzenie rzeki wiąże się jednak z ingerencją w naturalny ekosystem wodny, skala 
takich przedsięwzięć nie ogranicza się tylko do samych koryt cieków, ale dotyczy również obszarów 
leżących w ich zlewniach, proces ten powoduje zakłócenie swobodnego przepływu ryb. Budowa  
i odbudowa większości urządzeń piętrzących związana jest z wykonaniem przy nich przepławek dla 
ryb. Wykonanie urządzeń piętrzących realizowane jest od ujścia w górę rzeki, w celu sukcesywnego 

                                                      
4
 Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie. 
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udrożnienia rzeki dla migracji ryb, zwłaszcza dwuśrodowiskowych. Na ciekach przepływających przez 
teren gminy znajduje się siedem budowli piętrzących. Budowle te pochodzą z lat 80 i 90 XX wieku, a 
ich stan określany jest jako dobry. 
 
 
 
Tabela 21 Wykaz budowli piętrzących 

Lp. Rodzaj budowli Lokalizacja 
Wysokość piętrzenia 

[m] 

1 Stopień żelbetowy Kanał rz. Białki Lelowskiej 
0+880 

0,65 

2 Stopień żelbetowy Pilica 263+050 2,10 

3 Jaz żelbetowy Pilica 264+728 2,26 

4 Stopień żelbetowy Pilica 256+950 0,90 

5 Stopień żelbetowy Pilica 266+850 1,22 

6 Stopień żelbetowy Pilica 268+706 0,90 

7 Bystrotok Pilica 269+750 0,70 
Źródło: Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach. 

 
Susza to długotrwały okres bez opadów atmosferycznych lub nieznacznym opadem w stosunku do 
średnich wieloletnich wartości i wysoką temperaturą. Prowadzi do znacznego wyczerpania zasobów 
wodnych. Podobnie jak powódź zaliczana jest do zjawisk katastrofalnych. Susza powoduje 
przesuszenie gleby, zmniejszenie lub całkowite zniszczenie upraw, zmniejszenie zasobów wody pitnej, 
a także zwiększone prawdopodobieństwo katastrofalnych pożarów.   
 
Do oceny zagrożenia suszą w Polsce został utworzony Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej 
(SMSR), który na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzi Instytut Uprawy Nawożenia 
i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy (IUNG-PIB) w Puławach. System ten ma za zadanie 
wskazać obszary, na których potencjalnie wystąpiły straty spowodowane suszą dla poszczególnych 
upraw. Określa się klimatyczny bilans wodny, czyli różnicę pomiędzy opadem atmosferycznym 
mierzonym standardowo na stacjach meteorologicznych a ewapotranspiracją potencjalną. 
 
W 2014 roku na terenie gminy przeprowadzono pomiary w 13 okresach raportowania. W żadnym 
okresie nie stwierdzono ryzyka wystąpienia suszy. 
 
W sytuacji zagrożenia suszą, przeciwdziałać można przez monitorowanie bilansów wodnych gleb 
umożliwiające rozpoznanie skali i przestrzennego występowania suszy glebowej. Należy 
ukierunkować działania na tworzenie oczek wodnych, lokalnych mokradeł oraz wykorzystywać wody 
opadowe poprzez gromadzenie ich i wykorzystanie do podlewania zieleni urządzonej. 
 
Największe zagrożenie pożarowe na obszarach leśnych powodowane jest przez osoby korzystające z 
letniego wypoczynku na tych obszarach oraz przez osoby zbierające owoce runa leśnego. Zagrożenie 
pożarowe lasów jest związane z nagminnym naruszaniem przepisów przeciwpożarowych, a przede 
wszystkim z używaniem ognia otwartego w lasach, tj. paleniem papierosów, ognisk, użytkowaniem 
grilli, w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Ponadto pożary lasów powstają w wyniku wyrzucania 
niedopałków papierosów z przejeżdżających przez tereny leśne samochodów. Umyślne podpalenia, 
wczesnowiosenne wypalanie roślinności, nieostrożność ludzi to tylko niektóre przyczyny pojawienia 
się ognia w lesie. Na terenie gminy lasy należą do I kategorii (najwyższej) zagrożenia pożarowego.  
 
Poważne awarie przemysłowe mogą powstawać w przypadku awarii i katastrof w obiektach 
przemysłowych zlokalizowanych na terenie gminy Koniecpol oraz w wyniku wypadków drogowych z 
udziałem cystern i autocystern przewożących materiały niebezpieczne. Zdarzenia te charakteryzują 
się specyficznymi cechami takimi jak niepewność ich wystąpienia, złożoność przyczyn, różnorodność 
bezpośrednich skutków oraz indywidualnym, niepowtarzalnym przebiegiem. Na terenie gminy 
Koniecpol nie ma zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej ani 
zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.  
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7. Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji Programu 

Głównym celem Programu ochrony środowiska dla Gminy Koniecpol jest określenie dla danej 
jednostki terytorialnej drogi do osiągnięcia celów w przedmiotowej dziedzinie, zmierzających do 
poprawy stanu środowiska, ustalonych wcześniej na szczeblu krajowym i międzynarodowym. Dlatego 
odstąpienie od wdrażania zapisów przedmiotowego dokumentu oznaczać będzie odstąpienie od 
obowiązku realizacji strategicznych celów ochrony środowiska w kontekście szerszej perspektywy 
postrzegania tej problematyki.  
 
W przypadku braku realizacji Programu, przeprowadzona analiza i ocena istniejącego stanu 
środowiska pozwala wykazać, że może nastąpić pogorszenie stanu środowiska. Brak realizacji 
Programu przyczyniać się będzie do występowania negatywnych tendencji w zakresie korzystania ze 
środowiska.  
 
W związku z rozwojem gospodarczym, wzrostem poziomu konsumpcji, zwiększającą się presją na 
obszary cenne przyrodniczo i niezurbanizowane, zwiększeniem zapotrzebowania na surowce,  brak 
realizacji zapisów Programu prowadzić może do pogorszenia elementów środowiska. Istnieje 
zagrożenie zmiany stanu środowiska poprzez m.in.: 

 utratę różnorodności ekologicznej i cennych przyrodniczo terenów;  

 degradację walorów krajobrazu; 

 pogorszenie jakości wód powierzchniowych i podziemnych w związku ze zwiększonym 
wytwarzaniem ścieków, niewłaściwym stosowaniem nawozów i gnojowicy czy oddziaływaniem 
składowisk odpadów; 

 degradację powierzchni ziemi związaną z nielegalną eksploatacją zasobów naturalnych; 

 degradację powierzchni terenu ze względu na nielegalne składowanie odpadów; 

 zwiększenie ilości wytwarzanych odpadów; 

 niewłaściwe postępowanie z wytworzonymi odpadami; 

 zmniejszanie wielkości zasobów wodnych; 

 wzrost zagrożenia podtopieniami; 

 zwiększenie skutków występowania suszy; 

 pogorszenie jakości powietrza; 

 zwiększenie się liczby mieszkańców narażonych na ponadnormatywne natężenie hałasu  
i pola elektromagnetyczne; 

 pogorszenie jakości życia mieszkańców. 
 
W przypadku, gdy Program ochrony środowiska nie zostanie wdrożony, negatywne trendy będą się 
pogłębiać, a zanieczyszczenie środowiska wzrastać. Utrudni to również realizację założeń 
zrównoważonego rozwoju gminy. W związku z powyższym realizacja Programu wydaje się być 
konieczna. 
 

8. Istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji Programu, 
w szczególności dotyczących obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy 
z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r., Nr 151, poz. 1220 
z późn. zm.) 

W niniejszym rozdziale przedstawiono najistotniejsze problemy ochrony środowiska występujące 
na terenie gminy Koniecpol, które zostały zidentyfikowane na podstawie analizy stanu środowiska 
opisanej w poprzednim rozdziale.  
 
Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego: 

 przekroczenie stężenia benzo(α)piranu, pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz ozonu w 
strefie śląskiej, którą zaliczono do klasy C, 

 przekroczenie poziomu celu długoterminowego i docelowego dla ozonu ze względu na 
ochronę zdrowia ludzi i roślin, 

 głównym źródłem ciepła są indywidualne kotły grzewcze opalane paliwem stałym, 

 problematyczna emisja niska pochodząca z palenisk domowych i małych kotłowni, 

 spalanie śmieci w indywidualnych kotłach grzewczych, 

 brak sieci gazowej, 

 emisja zanieczyszczeń ze źródeł komunikacyjnych rosnąca wraz ze wzrostem natężenia 
ruchu samochodowego,  
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Odnawialne źródła energii: 

 mały udział odnawialnych źródeł energii w stosunku do istniejącego potencjału, 

 zbyt słabe tempo rozwoju alternatywnych źródeł energii,  

 barierą dla rozwoju energetyki odnawialnej zwłaszcza energetyki wiatrowej i budowy 
biogazowni rolniczych są obszary chronione (w tym Natura 2000 oraz inne obszary 
przyrodniczo wartościowe); 

 niechęć lokalnej społeczności do lokalizowania inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł 
energii. 

 
Oddziaływanie hałasu: 

 przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku przy ciągach komunikacyjnych 
na terenie powiatu w porze dziennej i nocnej,  

 brak wystarczających rozwiązań technicznych - tempo modernizacji i budowy nowych dróg nie 
może nadążyć za wzrostem liczby pojazdów. 

 
Oddziaływanie pól elektromagnetycznych: 

 dynamiczny rozwój telefonii komórkowej, wzrost liczby stacji bazowych telefonii i urządzeń Wi-
Fi przez co zwiększa się ilość źródeł promieniowania i obszar ich oddziaływania,  

 mała świadomość społeczeństwa na temat źródeł, zasięgu oraz oddziaływań pól 
elektromagnetycznych oraz niepełna wiedza na temat skutków zdrowotnych,  

 podchodzenie zabudowy mieszkaniowej pod linie energetyczne. 
 
Ochrona wód: 

 niewystarczający stopień skanalizowania gminy, 

 wzrastające zużycie wody, w szczególności do nawodnień w rolnictwie i leśnictwie oraz do 
obsługi sieci wodociągowej, 

 niewystarczająca retencja wód odpadowych i roztopowych, 

 umiarkowany stan ekologiczny rzek na terenie gminy 

 punktowe (zrzuty ścieków, nieszczelne zbiorniki na nieczystości płynne) i obszarowe źródła 
zanieczyszczeń wód powierzchniowych i podziemnych stanowiące głównie zanieczyszczenia 
spływające z pól, szczególnie w okresach po nawożeniu gruntów rolnych, 

 dysproporcje pomiędzy długością sieci wodociągowej i kanalizacyjnej stwarzają 
niebezpieczeństwo zanieczyszczenia środowiska ściekami nienależycie gromadzonymi lub 
niedostatecznie oczyszczonymi, 

 nielegalne zrzuty ścieków komunalnych, nieszczelne zbiorniki bezodpływowe (szamba), 
niekontrolowany wywóz nieczystości ciekłych niewłaściwie funkcjonujące przydomowe 
oczyszczalnie ścieków, 

 niewłaściwe postępowanie z substancjami ropopochodnymi (zwłaszcza na terenach wiejskich, 
niewłaściwe magazynowanie oleju napędowego); 

 możliwość przeniknięcia zanieczyszczeń do poziomów wodonośnych wskutek niewłaściwej 
eksploatacji ujęć wód podziemnych; 

 awarie i wypadki mogące spowodować emisję niebezpiecznych substancji do środowiska 
gruntowego; 

 
Ochrona powierzchni ziemi: 

 przewaga gleb kwaśnych i bardzo kwaśnych, 

 konieczne wapnowanie gleb, 

 niska zawartość fosforu, potasu i magnezu w glebach, 

 niska zawartość niektórych mikroelementów tj. boru i żelaza, 

 prawie dwukrotne przekroczenie dopuszczalnych wartości kadmu w jednym punkcie 
pomiarowym, 

 wypłukiwanie pierwiastków i związków chemicznych z gleb powodując zanieczyszczenie wód 
podziemnych i powierzchniowych, 

 duży stopień zagrożenia erozją wodną gleb położonych w strefach krawędziowych dolin 
rzecznych, 

 oddziaływanie dzikich wysypisk odpadów na powierzchnię terenu i wody podziemne, 

 brak monitoringu wód podziemnych w obrębie dzikich wysypisk odpadów. 
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 nieracjonalne stosowanie nawozów sztucznych oraz niewłaściwe postępowanie ze środkami 
ropopochodnymi w obrębie gospodarstw rolnych, 

 transport, który przyczynia się do degradacji powierzchni ziemi; 
 
Gospodarka odpadami: 

 zbyt mała wiedza mieszkańców o sposobach postępowania z poszczególnymi frakcjami 
odpadów, 

 zbyt powolne tempo usuwania azbestu. 
 
Ochrona przyrody i krajobrazu: 

 brak podstawa do zarządzania obszarami Natura 2000 (Dolina Górnej Pilicy, Białka Lelowska) 
w postaci planów zadań ochronnych 

 możliwość wystąpienia konfliktów społecznych na styku ochrona przyrody a rozwój inwestycji 
na obszarach chronionych, 

 fragmentacja głównych ciągów ekologicznych, tworzenie barier ekologicznych poprzez 
infrastrukturę komunikacyjną,  

 niekontrolowany rozwój turystyki i rekreacji na terenach cennych przyrodniczo, 

 niskie zróżnicowanie gatunkowe lasów, przewaga sosny nad innymi gatunkami drzew, 

 wysoka podatność lasów na degradację ze strony szkodników leśnych, 

 szkody wyrządzane przez zwierzynę łowną (głównie przez sarny i jelenie) w postaci zgryzania 
upraw leśnych, 

 wzrastający ruch turystyczny, zaśmiecanie lasów, postępująca urbanizacja i rozwój 
komunikacji, 

 duże zagrożenie pożarowe lasów często spowodowane podpaleniami, 

 szkodnictwo leśne tj. kradzieże drewna, choinek, siatek leśnych, 

 niebezpieczeństwo związane z wypalaniem traw. 
 
Edukacja ekologiczna: 

 niskie wykorzystanie dostępnych środków finansowych na realizację działań edukacyjnych,  

 niewystarczający udział mediów zarówno w samej edukacji ekologicznej, jak i w informowaniu 
o rozmaitych jej formach i działaniach,  

 brak trwałych form współpracy poszczególnych instytucji, w tym samorządów pomiędzy sobą 
oraz z mediami w zakresie upowszechniania informacji. 

 

9. Identyfikacja i ocena przewidywanych znaczących oddziaływań na środowisko, w tym 
oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, 
średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne 

W Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Koniecpol wyznaczono cele i kierunki interwencji. Cele 
te zostaną osiągnięte poprzez realizację zaplanowanych zadań.  
W trakcie realizacji zaplanowanych przedsięwzięć mogą wystąpić szczególne aspekty oddziaływania 
na środowisko. Ocenie możliwych oddziaływań na środowisko poddano wszystkie zaplanowane 
zadania zarówno inwestycyjne jak i pozainwestycyjne, które zostały przedstawione w harmonogramie. 
Najważniejszym zagrożeniem dla środowiska związanym z realizacją Programu może być 
nieterminowe realizowanie zapisanych w nim działań. 
 
Próbę identyfikacji i oceny przewidywanych znaczących oddziaływań poszczególnych zadań 
na środowisko dokonano w tabeli uwzględniając: 

 pozytywne / negatywne lub brak oddziaływania,  
a poza nimi oceniono dodatkowo poszczególne priorytety oddziaływania:  

 bezpośrednie / pośrednie,  

 krótkoterminowe / średnioterminowe / długoterminowe,  

 stałe / chwilowe.  
Ocena została dokonana na podstawie stymulacji i przewidywanych skutków realizacji konkretnych 
działań na poszczególne elementy:  
1. Obszary Natura 2000, 
2. Różnorodność biologiczna,  
3. Ludzie,  
4. Zwierzęta, 
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5. Rośliny 
6. Woda i jednolite części wód (JCW),  
7. Powietrze, 
8. Powierzchnia ziemi,  
9. Krajobraz,  
10. Klimat, 
11. Zasoby naturalne,  
12. Zabytki, 
13. Dobra materialne. 
 
Analizując zestawienie przedstawione w poniższej tabeli należy pamiętać, że dokonana ocena z uwagi 
na ogólny charakter analizowanego Programu w dużej mierze ma charakter czysto teoretyczny – 
dlatego też przy opisach znaczących oddziaływań celowo używane jest określenie „prawdopodobnie”. 
W ocenie tej, nie wartościowano wielkości poszczególnych oddziaływań tylko analizowano możliwość 
ich wystąpienia. 
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 planowanych zadań inwestycyjnych wymagać 
będzie przeprowadzenia postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w odniesieniu 
do konkretnych warunków środowiskowych przyjęto, że na tym etapie wystarczające będzie 
omówienie typowych oddziaływań i ich potencjalnych skutków środowiskowych.  
 
Jako oddziaływanie negatywne należy rozumieć takie oddziaływanie, które prowadzi do ujemnych 
skutków, pomniejsza wartość środowiska i jego składników.  
Oddziaływania pozytywne to takie, których realizacja prowadzi do poprawy stanu środowiska. 
W niektórych przypadkach oddziaływanie, w zależności od aspektu, jaki się rozważa, może mieć 
jednocześnie negatywny i pozytywny wpływ na dany element środowiska. Przyznanie takiej oceny nie 
oznacza, że oddziaływania takie zawsze wystąpią oraz że oddziaływanie pozytywne zawsze będzie 
miało większą, mniejszą lub taką samą wartość jak oddziaływanie negatywne.  
 
W niniejszej analizie określono również wskaźnik 0 – jako brak zauważalnego oddziaływania. 
W rzeczywistości trudno jest znaleźć przypadek, gdy brak jest jakichkolwiek oddziaływań. Zawsze 
można określić powiązania, które będą wpływać negatywnie lub pozytywnie na dany komponent 
środowiska. Lecz w celu uproszczenia i przedstawienia braku zauważalnego oddziaływania 
zaplanowanego zadania na środowisko wprowadzono wskaźnik 0.   
 
Oznaczenia: 
(+) - pozytywne oddziaływania i skutki w zakresie analizowanego zadania, 
(-) - negatywne oddziaływania i skutki w zakresie analizowanego zadania, 
(0) - brak zauważalnego oddziaływania i skutków w zakresie analizowanego zadania,  
(+/-) - realizacja celu może spowodować zarówno pozytywne, jak i negatywne oddziaływania i skutki 
w zakresie analizowanego zagadnienia. 



Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Koniecpol  
na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2024 

55 

 

Tabela 22 Ocena ewentualnego oddziaływania na poszczególne komponenty środowiska i na człowieka zadań przewidzianych do realizacji w 
ramach Programu ochrony środowiska 

Zadania 

Przewidywane znaczące oddziaływania (w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, 
skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz 

pozytywne i negatywne) na następujące zagadnienia i aspekty środowiska: 
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Obszar interwencji: Powietrze i klimat  

Prowadzenie monitoringu powietrza + + + + + + + + 0 + + + + 

Wdrożenie obecnego programu ochrony powietrza wraz z weryfikacją 
zakładanych efektów 

+ + + + + 0 + + 0 + + + + 

Opracowanie i wdrażanie planu gospodarki niskoemisyjnej  
+ + + + + 0 + + 0 + + + + 

Działania kontrolne w zakresie zakazu spalania odpadów w 
indywidualnych systemach grzewczych  

0 0 + + 0 0 + + + + + + + 

Uwzględnienie w planach rozwoju transportu działań mających wpływ na 
jakość powietrza, poprzez m.in. upłynnienie ruchu pojazdów, budowę 
obwodnic, oraz wprowadzanie ograniczeń w ruchu pojazdów ciężkich na 
drogach miast 

0 0 + 0 0 0 + + + + + + + 

Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy 
+ + + + + 0 + +/- + + + + + 

Modernizacja oświetlenia ulicznego 
0 0 + 0 0 0 + + + + + + + 

Realizacja inwestycji w odnawialne źródła energii na terenie gminy 
0 0 +/- +/- +/- + + +/- +/- + + 0 + 

Termomodernizacja  obiektów użyteczności  publicznej i zastosowanie 
odnawialnych źródeł ciepła  w Zespole szkól nr 2 w Koniecpolu 

0 0 + +/- 0 0 + + + + + + + 

Obszar interwencji: Klimat akustyczny i pola elektromagnetyczne  
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Zadania 

Przewidywane znaczące oddziaływania (w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, 
skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz 

pozytywne i negatywne) na następujące zagadnienia i aspekty środowiska: 
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Ograniczenie hałasu drogowego poprzez:  

 wdrażanie zasad organizacji ruchu sprzyjających obniżeniu emisji 
hałasu do środowiska, 

 wspieranie rozwoju i wdrażanie rozwiązań na rzecz transportu 
rowerowego jako integralnej części miejskich systemów 
transportowych  

0 0 + + + 0 + + + + + + + 

Stosowanie zabezpieczeń akustycznych na wymagających tego odcinkach 
dróg i linii kolejowych 

0 0 +/- +/- +/- 0 0 +/- +/- + 0 + + 

Stosowanie odpowiednich zapisów w planach zagospodarowania 
przestrzennego, umożliwiających ograniczenie emisji hałasu do 
środowiska 

0 0 + + + 0 + + 0 + 0 + + 

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 786 na odcinku od m. Św. Anna do 
granicy województwa 

0 0 +/- +/- +/- 0 +/- - +/- + + +/- + 

Budowa i remonty dróg gminnych 
0 0 +/- +/- +/- 0 +/- - +/- + + +/- + 

Monitoring pól elektromagnetycznych + + + + + 0 + + + + + + + 

Ograniczanie oddziaływania pól elektromagnetycznych m.in. poprzez 
preferowanie niskokonfliktowych lokalizacji źródeł promieniowania 
elektromagnetycznego 

0 0 +/- +/- +/- 0 0 + +/- + + + + 

Obszar interwencji: Zasoby i jakość wód  

Monitoring wód powierzchniowych  + + + + + + 0 0 + 0 + 0 0 

Monitoring wód podziemnych + + + + + + 0 0 + 0 + 0 0 

Prowadzenie kontroli przestrzegania przez podmioty warunków 
wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi 

+ + + + + + 0 + + 0 + 0 0 

Obszar interwencji: Gospodarka wodno-ściekowa  
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Zadania 

Przewidywane znaczące oddziaływania (w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, 
skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz 

pozytywne i negatywne) na następujące zagadnienia i aspekty środowiska: 
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Budowa sieci wodociągowej  na terenie gminy dla poprawy jakości i 
parametrów wody pitnej 

0 0 + +/- +/- + 0 +/- 0 0 + + + 

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Słowackiego w Koniecpolu 
0 0 + +/- +/- + 0 +/- 0 0 + + + 

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Żeromskiego 
0 0 + +/- +/- + 0 +/- 0 0 + + + 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w dz. Magdasz I etap 
0 0 + +/- +/- + 0 +/- 0 0 + + + 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w dz. Słowik I etap 
0 0 + +/- +/- + 0 +/- 0 0 + + + 

Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych 
oczyszczalni ścieków 

0 0 + + + + 0 + 0 0 0 + + 

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 0 0 + + + + 0 + 0 0 + + + 

Kontrola zawartych umów na odbiór zanieczyszczeń ze zbiorników 
bezodpływowych 

0 0 + + + + 0 + 0 0 + + + 

Obszar interwencji: Zasoby geologiczne  

Ochrona niezagospodarowanych złóż kopalin w procesie planowania 
przestrzennego 

+ + + + + + 0 + + 0 + + + 

Eliminacja nielegalnej eksploatacji kopalin  
+ + + + + + 0 + + 0 + + + 

Obszar interwencji: Gleby  

Rozpowszechnianie dobrych praktyk rolnych  zgodnych z zasadami 
rozwoju zrównoważonego  

+ + + + + + + + + + + + + 

Prowadzenie rejestru zawierającego informacje o terenach na których 
stwierdzono przekroczenie standardów jakości gleby lub ziemi 

+ + + + + + 0 + 0 0 + + + 

Rekultywacja gleb zdegradowanych lub zdewastowanych i przywracanie 
im walorów użytkowych 

+ + + + + + + + + + + + + 
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Zadania 

Przewidywane znaczące oddziaływania (w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, 
skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz 

pozytywne i negatywne) na następujące zagadnienia i aspekty środowiska: 
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Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów w Koniecpolu 
+ + + + + + + + + + + + + 

Obszar interwencji: Gospodarka odpadami i zapobieganie 
powstawaniu odpadów 

 

Zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, 
unieszkodliwianych przez składowanie. W stosunku do ilości tych 
odpadów, wytwarzanych w roku 1995, dopuszcza się do składowania 
następujące ilości odpadów ulegających biodegradacji:  

 w 2016 r. nie więcej niż 45%, 

 w 2019 r. nie więcej niż 40%.  

+ + + + + + 0 + + 0 + + + 

Przygotowanie do ponownego wykorzystania i recyklingu materiałów 
odpadowych, takich jak papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło z na 
poziomie minimum 18% do końca 2016 roku, natomiast dla roku 2020 na 
poziomie minimum 50% ich ilości wytwarzanych 

+ + + + + + 0 + + 0 + + + 

Selektywne zbieranie odpadów ulegających biodegradacji i w 
konsekwencji ograniczenie składowania tych odpadów.  
 

+ + + + + + 0 + + 0 + + + 

Osiągnięcie poziomu selektywnego zbierania zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych, 
w wysokości co najmniej 4 kg/mieszkańca/rok  
 

+ + + + + + 0 + + 0 + + + 

Likwidacja „dzikich wysypisk” śmieci na terenie gminy + + + + + + + + + 0 + + + 

Wsparcie finansowe w usuwaniu wyrobów zawierających azbest + + + 0 0 0 + + + 0 0 + + 

Obszar interwencji: Zasoby przyrodnicze  

Integracja działań w ramach wdrażania zapisów Strategii Ochrony 
Przyrody Województwa Śląskiego 

+ + + + + + + + + + + + + 

Opracowanie i zatwierdzenie planów zadań ochronnych dla obszarów 
Natura 2000  

+ + + + + + + + + + + + + 
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Zadania 

Przewidywane znaczące oddziaływania (w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, 
skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz 

pozytywne i negatywne) na następujące zagadnienia i aspekty środowiska: 
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Rozwój bazy dydaktycznej edukacji przyrodniczej oraz realizacja działań z 
zakresu edukacji ekologicznej, w szczególności na temat przedmiotów 
ochrony na obszarach natura 2000  

+ + + + + + + + + + + + + 

Zapewnienie właściwej ochrony bioróżnorodności, terenów zieleni i 
krajobrazu w planowaniu przestrzennym, ze szczególnym uwzględnieniem 
korytarzy ekologicznych poprzez adekwatne zapisy w planach 
zagospodarowania przestrzennego lub/i decyzjach o warunkach zabudowy  

+ + + + + + + + + + + + + 

Oznakowanie granic obszarów uznanych za formy ochrony przyrody oraz 
postawienie tablic informacyjnych  

+ + + + + + + + + + + + + 

Prowadzenie gospodarki leśnej, w tym ochronę lasu i przyrody zgodnie z 
Planami Urządzania Lasów  

+ + + + + + + + + + + + + 

Obszar interwencji: Adaptacja do zmian klimatu i nadzwyczajne 
zagrożenia środowiska 

 

Działania związane z przywracaniem i poprawą ekologicznych funkcji wód i 
poprawą hydromorfologii koryt cieków, w tym: 

 działania renaturyzacyjne i rewitalizacyjne, 

 przywracanie drożności cieków, 

 zwiększenie retencyjności naturalnej ich zlewni 

0 +/- + +/- +/- + 0 0 0 0 + + + 

Uwzględnianie w dokumentach planistycznych oraz w decyzjach 
dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego granic 
obszarów zagrożenia powodzią wyznaczonych na mapach zagrożenia 
powodziowego oraz poziomu zagrożenia powodziowego, jak również 
wniosków wynikających z planów zarządzania ryzykiem powodziowym  

+ + + + + + + + + + + + + 

Budowa, przebudowa, modernizacja budowli przeciwpowodziowych  0 +/- + +/- +/- + 0 0 0 0 + + + 

Działania inwestycyjne i utrzymaniowe związane z melioracjami wodnymi 
szczegółowymi oraz rowami odwadniającymi tereny zurbanizowane  
 

0 +/- + +/- +/- + 0 0 0 0 + + + 

Wykreowanie właściwych zachowań społeczeństwa w sytuacji wystąpienia 
awarii 

+ + + + + + + + + + + + + 

Obszar interwencji: działania edukacyjne  
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Zadania 

Przewidywane znaczące oddziaływania (w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, 
skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz 

pozytywne i negatywne) na następujące zagadnienia i aspekty środowiska: 
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Prowadzenie kampanii edukacyjnych mających na celu wskazywanie 
prawidłowych postaw odnośnie ochrony powietrza, a także środków 
ostrożności odnośnie negatywnych skutków złej jakości powietrza  

+ + + + + + + + + + + + + 

Działania edukacyjne, promocyjne, propagujące i upowszechniające 
wiedzę o konieczności, celach, zasadach i sposobach ochrony wód i 
oszczędnego użytkowania wody, w szczególności skierowane do dzieci i 
młodzieży  

+ + + + + + + + + + + + + 

Działania edukacyjne, promocyjne, propagujące i upowszechniające 
wiedzę o konieczności, celach, zasadach i sposobach ochrony przed 
powodzią i suszą, w szczególności skierowane do dzieci i młodzieży  

+ + + + + + + + + + + + + 

Prowadzenie działań podnoszących wiedzę z zakresu właściwej 
gospodarki odpadami (np. szkolenia, konferencje, kampanie)  

+ + + + + + + + + + + + + 

Opracowanie i uchwalenie Programu ochrony środowiska dla Gminy 
Koniecpol 

+ + + + + + + + + + + + + 

Opracowanie i upublicznienie co 2 lata raportów z realizacji programu 
ochrony środowiska dla Gminy Koniecpol 

+ + + + + + + + + + + + + 
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Przewidywane znaczące oddziaływania na środowisko zadań zaplanowanych w Programie ochrony 
środowiska dla Gminy Koniecpol. 
 
Analiza zadań zaplanowanych w ramach obszaru interwencji powietrze i klimat wykazała, iż 
większość z tych zadań będzie miała zdecydowanie pozytywny wpływ na środowisko. Niektóre 
zadania wyznaczone do realizacji w sposób pośredni wpłyną na poprawę stanu środowiska. Do zadań 
tych zaliczyć można: wdrożenie obecnego programu ochrony powietrza wraz z weryfikacją 
zakładanych efektów, opracowanie i wdrażanie planu gospodarki niskoemisyjnej, działania kontrolne 
w zakresie zakazu spalania odpadów w indywidualnych systemach grzewczych oraz uwzględnienie w 
planach rozwoju transportu działań mających wpływ na jakość powietrza, poprzez m.in. upłynnienie 
ruchu pojazdów, budowę obwodnic, oraz wprowadzanie ograniczeń w ruchu pojazdów ciężkich na 
drogach miast. Zadania te same w sobie nie mają bezpośredniego wpływu na poprawę stanu jakości 
powietrza, jednak ich realizacja jest niezbędna do realizacji zadań w nich wyznaczonych, a te w 
sposób bezpośredni mogą wpłynąć na zmniejszenie emisji do powietrza. Wśród zadań których 
realizacja pozytywnie i pośrednio wpływa na stan jakości powietrza wymienia się również m.in. 
prowadzenie monitoringu powietrza, budowę ścieżek rowerowych na terenie gminy, modernizację 
oświetlenia ulicznego, realizację inwestycji w odnawialne źródła energii na terenie gminy i 
termomodernizację  obiektów użyteczności  publicznej i zastosowanie odnawialnych źródeł ciepła  w 
Zespole szkól nr 2 w Koniecpolu.  
Niestety realizacja działań przyczyniających się do poprawy stanu jakości powietrza niejednokrotnie 
mimo, iż w efekcie długofalowym przyczynia się do jego poprawy to na etapie samej ich realizacji 
wiąże się z negatywnymi oddziaływaniami. Sytuacja ta ma miejsce podczas realizacji zadań 
związanych z budową ścieżek rowerowych i inwestycji w odnawialne źródła energii. Podczas ich 
realizacji dochodzi do naruszenia powierzchni ziemi, zniszczenia roślin, ograniczenia migracji zwierząt 
i zmiany krajobrazu. Inwestycje związane z odnawialnymi źródłami energii mogą również negatywnie 
oddziaływać na ludzi poprzez emisję hałasu. Wśród zaplanowanych działań jest również 
przeprowadzenie termomodernizacji budynków, która przyczyni się do zmniejszenia zużycia paliwa co 
pośrednio wpłynie na polepszenie jakości powietrza. Jednak ich realizacja może wpłynąć negatywnie i 
wiązać się z ingerencją w naturalne siedliska zwierząt (np. ptaki i nietoperze). Dlatego zaplanowane 
działania muszą uwzględniać najlepsze rozwiązania ograniczające negatywne oddziaływanie na 
środowisko. 
 
Analiza zadań wyznaczonych w ramach obszaru interwencji klimat akustyczny i pola 
elektromagnetyczne wykazała, że część zadań  może znacząco oddziaływać na środowisko. Do 
zadań tych należy zaliczyć stosowanie zabezpieczeń akustycznych na wymagających tego odcinkach 
dróg i linii kolejowych oraz budowę i remonty dróg przeprowadzane na drogach wojewódzkich, 
powiatowych i gminnych przebiegających przez teren gminy oraz ograniczanie oddziaływania pól 
elektromagnetycznych m.in. poprzez preferowanie niskokonfliktowych lokalizacji źródeł 
promieniowania elektromagnetycznego. Realizacja tych zadań spowodować może naruszenia 
powierzchni ziemi, zakłócenia ruchu drogowego (oraz związaną z tym emisję spalin i hałasu z ruchu 
samochodowego, pylenie z dróg, zmniejszenie bezpieczeństwa na drodze), wytwarzanie odpadów 
budowlanych oraz powstawanie nieużytecznych w danym miejscu mas ziemnych, emisję spalin i 
hałasu z maszyn budowlanych, ograniczenie możliwości rozwoju różnorodności biologicznej na danym 
terenie i ograniczenie migracji zwierząt. Większość z tych oddziaływań dotyczy etapu realizacji. 
Pozytywnym aspektem jest ograniczenie emisji hałasu poprzez upłynnienie ruchu na drogach, co 
wpłynie korzystnie na zdrowie i jakość życia mieszkańców gminy oraz zwierząt. Wybieranie 
niskokonfliktowych lokalizacji źródeł promieniowania elektromagnetycznego przyczyni się do 
zmniejszenia negatywnego oddziaływania na środowisko. 
 
Wszystkie działania zaplanowane w ramach obszaru interwencji zasoby i jakość wód wpłyną 
pozytywnie na stan środowiska naturalnego oraz na zdrowie i jakość życia ludzi. Oddziaływania te 
będą bezpośrednie. Przeprowadzanie monitoringu wód pozwoli na sprawdzenie rzeczywistego stanu 
zasobów wodnych co również wpłynie na poprawę ich jakości. Regularne kontrole podmiotów 
wprowadzających ścieki do wód lub do ziemi pozwoli na wczesne wykrycie ewentualnych 
nieprawidłowości i ograniczy negatywne skutki dla środowiska.  
 
Analizując zadania z obszaru interwencji gospodarka wodno-ściekowa można stwierdzić, że część 
działań może znacząco oddziaływać na środowisko. Wśród zadań powodujących negatywne skutki 
należy wymienić rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy. Zadania te będą 
miały bezpośredni wpływ na zwierzęta, rośliny i powierzchnię ziemi. Negatywne oddziaływania 



Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Koniecpol  
na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2024 

62 

 

dotyczą etapu realizacji zadania i większość z nich ustanie w czasie eksploatacji. Na etapie budowy 
zwiększy się emisja hałasu oraz pylenie, naruszona zostanie powierzchnia ziemi, uszkodzone zostaną 
rośliny, nastąpić może zakłócenie ruchu drogowego. Pozytywny wpływ to zmniejszenie ilości 
zanieczyszczeń przedostających się do wód oraz gleb, brak konieczności wywozu ścieków wozami 
asenizacyjnymi do oczyszczalni ścieków. Poprawi się również komfort życia mieszkańców, a 
nieruchomości posiadające kanalizacje będą miały większą wartość na rynku nieruchomości. 
Pozostałe zaplanowane działania będą pozytywnie oddziaływać na stan środowiska naturalnego i na 
jakość i zdrowie ludzi.  
 
Działania w obszarze interwencji zasoby geologiczne będą miały pozytywny wpływ na środowisko. 
Obecnie na terenie gminy kopaliny nie są eksploatowane, a zaplanowane w Programie działania 
zabezpieczą przed ewentualną nielegalną eksploatacją oraz ochronią niezagospodarowane złoża na 
etapie planowania przestrzennego.  
 
W obszarze interwencji gleby zostały zaplanowane działania, których realizacja nie będzie 
powodowała negatywnego oddziaływania na środowisko. Realizacja tych zadań spowoduje 
bezpośrednie i pozytywne oddziaływania przede wszystkim na stan i jakość gleb. Poprawi się również 
stan wód, gdyż będzie do nich spływać mniejsza ilość zanieczyszczeń. Zaproponowane działania 
wpłyną też pozytywnie na zdrowie oraz życie ludzi i zwierząt, przyczynią się do rozwoju nowych 
gatunków roślin i zwierząt. Zadanie polegające na zamknięciu i rekultywacji składowiska przyczyni się 
do przywrócenia tym terenom wartości przyrodniczych i nastąpi poprawa krajobrazu.  
 
Analizując zadania zaplanowane do realizacji w ramach Programu w obszaru interwencji gospodarka 
odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów, można stwierdzić, że wszystkie będą pozytywnie 
oddziaływać na poszczególne komponenty środowiska i na zdrowie ludzi. Zadania takie jak 
zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, unieszkodliwianych przez 
składowanie, przygotowanie do ponownego wykorzystania i recyklingu materiałów odpadowych, takich 
jak papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło, selektywne zbieranie odpadów ulegających biodegradacji 
oraz zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wpłynie pośrednio pozytywnie na 
oceniane elementy środowiska. Działania te przyczynią się do zmniejszenia ilości odpadów 
trafiających na „dzikie wysypiska”, a to wpłynie pozytywnie na poprawę powierzchni ziemi i krajobrazu. 
Dzięki tym działaniom mniejsza ilość odpadów będzie trafiać na składowiska odpadów, a przez to 
mniejsza powierzchnia terenu zostanie zajęta przez składowiska.  Dostosowanie systemu gospodarki 
odpadami do wytycznych zwartych w ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach (Dz. U. z 2013r. poz. 1399), powinno pozytywnie wpłynąć na zmniejszenie ilości 
wytwarzanych odpadów, na rozwój systemu selektywnej zbiórki odpadów, na eliminację nielegalnego 
pozbywania się odpadów oraz właściwe zagospodarowanie masy wytworzonych odpadów. Likwidacja 
„dzikich wysypisk” ograniczy dopływ zanieczyszczeń do wód, nastąpi poprawa stanu gleb i krajobrazu, 
a to pośrednio pozytywnie wpłynie to na rośliny i zwierzęta oraz ludzi. Udzielanie wsparcia 
finansowego na usuwanie wyrobów zawierających azbest wpłynie pozytywnie głównie na zdrowie 
ludzi. Wyeliminowanie azbestu ze środowiska zmniejszy ryzyko zachorowania na choroby 
azbestozależne. 
 
Realizacja zadań zaplanowanych w ramach obszaru interwencji zasoby przyrodnicze wywoła jedynie 
pozytywne oddziaływanie na poszczególne elementy środowiska. Większość zaplanowanych działań 
będzie wiązała się z tworzeniem różnego rodzaju opracowań co w sposób pośredni przyczyni się do 
poprawy stanu środowiska. Wśród działań przyczyniających się do ochrony przyrody zwrócono 
również uwagę na edukację przyrodniczą poprzez rozwój bazy dydaktycznej. Wszystkie działania 
przyniosą pośrednie lub bezpośrednie pozytywne oddziaływania na obszar Natura 2000 i na 
bioróżnorodność z nią związaną. Szczególnie opracowanie i zatwierdzenie planów zadań ochronnych 
dla obszarów Natura 2000. Działanie polegające na oznakowaniu granic obszarów chronionych i 
postawienie tablic informacyjnych pogłębi wiedzę ekologiczną mieszkańców gminy. Należy zaznaczyć, 
że zalesianie prowadzone na gruntach leżących na obszarach Natura 2000 nie powinno być 
sprzeczne z planami ochrony lub planami zadań ochronnych danego obszaru. 
 
Część zadań w obszarze interwencji adaptacja do zmian klimatu i nadzwyczajne zagrożenia 
środowiska spowoduje negatywne oddziaływanie na środowisko. Większość negatywnych 
oddziaływań dotyczy tylko etapu realizacji i ustąpi lub zmniejszy się po jego zakończeniu. Znaczące 
oddziaływania będą występować przy realizacji zadań polegających na przywracaniu i poprawie 
ekologicznych funkcji wód i poprawie hydromorfologii koryt cieków, budowie i remontach budowli 
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przeciwpowodziowych oraz zadań związanych z melioracjami wodnymi. Negatywne skutki będą 
odczuwalne dla różnorodności biologicznej, roślin  oraz zwierząt. Wśród pozytywnych oddziaływań 
należy wymienić ochronę życia i mienia mieszkańców gminy przed skutkami powodzi, ochronę gleb, 
roślin i zasobów wodnych przed skutkami suszy. 
 
Wszystkie zadania zaplanowane w ramach obszaru interwencji działania edukacyjne będą 
pozytywnie oddziaływać na ludzi i na poszczególne elementy środowiska. Edukacja ekologiczna 
powinna być skierowana zarówno do dzieci jak i dorosłych. Kształtowanie właściwych postaw i zasad 
przyczyni się w sposób bezpośredni na poprawę jakości środowiska. Organizowanie szkoleń, 
konkursów i akcji informacyjnych przyczyni się do poszerzania wiedzy mieszkańców, a po w sposób 
bezpośredni wpłynie na poprawę stanu środowiska naturalnego.  
 

10. Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą 
negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji 
Programu, w szczególności na cele i przedmiot obszaru Natura 2000 oraz integralność 
tego obszaru 

W poprzednim rozdziale zostały wskazane działania, które mogą wywoływać negatywne skutki dla 
środowiska. Podstawowym sposobem minimalizacji ewentualnych negatywnych oddziaływań 
związanych z realizacją Programu jest przestrzeganie przy realizacji poszczególnych zadań 
obowiązujących przepisów. 
Należy podjąć następujące środki zapobiegające lub ograniczające prawdopodobieństwo wystąpienia 
negatywnego oddziaływania na środowisko: 

 zapewnienie wysokiego poziomu przebiegu procedur  oceny oddziaływania na środowisko dla 
poszczególnych przedsięwzięć, 

 nadzór merytoryczny nad prawidłową realizacją Programu oraz monitoring stanu środowiska, 
analiza wyników monitoringu oraz podejmowanie działań adekwatnych do otrzymanych 
wyników, 

 ścisła egzekucja zapisów określonych w decyzjach administracyjnych, regulaminach 
utrzymania czystości i porządku w gminach oraz w przepisach prawnych, 

 analiza informacji o stanie i ochronie środowiska poprzez ścisłą współpracę z instytucjami 
dysponującymi danymi na temat stanu środowiska (m.in. WIOŚ, Urząd Marszałkowski, 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny), 

 prowadzenie szkoleń dla pracowników administracji samorządowej, 

 edukacja ekologiczna społeczeństwa, 

 w czasie realizacji inwestycji prawidłowe zabezpieczenie techniczne sprzętu i placu budowy, 
stosowanie odpowiednich technologii, materiałów i rozwiązań konstruktorskich. 

 
Potencjalne negatywne oddziaływanie na środowisko można ograniczyć do racjonalnego poziomu 
poprzez dobrze przemyślany wybór lokalizacji oraz odpowiedni dobór rozwiązań technicznych, 
technologicznych i organizacyjnych, ponieważ skala wywoływanych przez nie oddziaływań 
środowiskowych zależeć będzie w znacznym stopniu od lokalnych uwarunkowań i zastosowanych 
rozwiązań ograniczających negatywny wpływ na środowisko. 
 
Niektóre z zaplanowanych inwestycji przewidywanych do realizacji w ramach Programu ochrony 
środowiska wymagać będzie przeprowadzenia postępowań w sprawie oceny oddziaływania na 
środowisko w odniesieniu do konkretnych warunków środowiskowych. Dlatego też przyjęto, że na tym 
etapie programowania wystarczające będzie omówienie typowych oddziaływań i ich potencjalnych 
skutków środowiskowych. 
 
W celu zmniejszenia lub wyeliminowania negatywnego oddziaływania na środowisko zaplanowanych 
zadań zaproponowano następujące rozwiązania. 
 
Obszar interwencji – Powietrze i klimat 
Zaplanowane termomodernizacje budynków użyteczności publicznej nie będzie mieć negatywnego 
wpływu na obszary Natura 2000 i pozostałe formy ochrony przyrody. Przedsięwzięcia te będą 
realizowane na już istniejących nieruchomościach, nie zostaną dokonane żadne zmiany wykraczające 
poza te obiekty.  
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Negatywne oddziaływania mogą być związane z budową ścieżek rowerowych, budową i rozbudową 
urządzeń i instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii oraz termomodernizacją budynków. 
 
W przypadku budowy ścieżek rowerowych, jeżeli ich trasa będzie przebiegać przez obszar Natura 
2000 należy przed rozpoczęciem prac wykonać inwentaryzacje przyrodnicze. W przypadku 
wystąpienia kolizji z obszarem Natura 2000 należy minimalizować negatywny wpływ poprzez 
zastosowanie odpowiedniej technologii. W celu zachowania różnorodności biologicznej obszarów 
chronionych, przywracania właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i ostoi gatunków należy 
zachować różnorodność genetyczną roślin, zwierząt i grzybów oraz przywracać drożność korytarzy 
ekologicznych. Wszelkie prace budowlane należy przeprowadzać ze szczególną ostrożnością, aby nie 
dopuścić do trwałego zniszczenia siedlisk roślin i zwierząt. Należy unikać nadmiernego hałasu, a 
wykorzystywany sprzęt powinien być nowoczesny i sprawny aby nie dopuścić do zanieczyszczenia 
powietrza, gleb lub wód. 
 
Przewiduje się negatywne oddziaływanie na powierzchnię ziemi poprzez wykonywanie wykopów i 
przemieszczanie mas ziemi. Działaniami ograniczającymi negatywne oddziaływania mogą być: 
ograniczenie do minimum strefy bezpośredniej ingerencji w powierzchnię ziemi oraz wykonanie 
nasadzeń kompensacyjnych zieleni. Inwestycja ta wpłynie pozytywnie na uporządkowanie ruchu 
turystycznego oraz przemieszkanie się rowerzystów po wyznaczonych trasach. Miejsca udostępniane 
dla turystów na obszarach cennych przyrodniczo powinny być odpowiednio wyposażone i 
przystosowane tak aby ograniczyć możliwość powstania negatywnych skutków dla środowiska np. 
ustawienie koszy na śmieci, odpowiednie oznakowanie i ogrodzenie terenu. 
 
Racjonalne użytkowanie zasobów naturalnych przyczyni się do wolniejszego ich zużywania 
i ograniczania presji na środowisko. Zrealizowanie tych postulatów ma umożliwić rozwój odnawialnych 
źródeł energii. Wzrost udziału energii z odnawialnych źródeł przełoży się na różnorodność 
oddziaływań na środowisko. Zaletą energii odnawialnej jest eliminacja wytwarzania odpadów i emisji 
zanieczyszczeń do powietrza na etapie eksploatacji systemu.  
 
W przypadku realizacji przedsięwzięć (tj. elektrownie wiatrowe i farmy fotowoltaiczne) obszary pod 
rozwój odnawialnych źródeł energii powinny zostać wyznaczone w dokumentach planistycznych 
gminy, a realizacja takich inwestycji musi odbywać się z dużą ostrożnością i poszanowaniem 
środowiska naturalnego. Należy uwzględniać przepisy prawne, zapisy w zawarte w opiniach i 
konsultacjach oraz należy przeprowadzić analizę wpływu lokalizacji oraz funkcjonowania inwestycji na 
zdrowie i życie ludzi oraz środowisko naturalne. 
 
Ewentualna realizacja inwestycji polegających na lokalizacji paneli fotowoltaicznych zwłaszcza na 
dużych powierzchniach może prowadzić do powstania „efektu tafli wody”. Efekt ten polega na tym, że 
w skutek odbijania promieni słonecznych przez panele słoneczne może dojść do kolizji ptaków 
z panelami, które mogą mylić je z taflą wody. Poprzez zajęcie dużej części powierzchni terenu może 
dojść do fragmentacji siedlisk, opuszczania miejsc gniazdowania i bezpośrednią utratą siedlisk 
lęgowych dla gatunków gniazdujących na ziemi. Można spodziewać się kolizji ptaków z panelami 
fotowoltaicznymi, przy próbie lądowania na panelach, które wskutek efektu odbicia lustrzanego będą 
imitowały taflę wody. Efekt ten polega na odbijaniu elementów otoczenia np. chmur, drzew. Problem 
odbicia może również dotyczyć owadów składających jaja w wodzie (np. jętki, widelnice), które 
również mogą traktować panele jako obiekty wodne i składać na nich jaja, co w efekcie może 
oznaczać znaczny spadek sukcesu rozrodczego owadów a co za tym idzie ograniczenie zasobów 
pokarmowych dla ptaków. Potencjalne negatywne oddziaływanie związane jest z koniecznością 
odprowadzania pozyskanej energii. Budowa nowych linii energetycznych, w szczególności 
w sąsiedztwie obszarów wykorzystywanych intensywnie przez ptaki może znacznie zwiększyć ich 
śmiertelność w wyniku kolizji z elementami linii i porażenia prądem. 
 
 Przedsięwzięcie musi zostać tak zaprojektowane aby: 

 unikać przy wyborze lokalizacji obszarów prawnie chronionych; 

 w przypadku lokalizacji farmy fotowoltaicznej na obszarach łąk i/lub w sąsiedztwie obszarów 
wodno-błotnych i zbiorników wodnych skonsultować się z ornitologami, w celu takiego 
zaprojektowania inwestycji aby wyeliminować lub zminimalizować potencjalnie negatywne 
oddziaływanie na awifaunę; 
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 stosować panele fotowoltaiczne wyposażone w warstwy antyrefleksyjne, skutkujące brakiem 
efektu odbicia światła oraz panele posiadających białe granice i białe paski podziału, które 
zmniejszają znacznie przyciąganie bezkręgowców wodnych; 

 prace związane z budową prowadzić poza okresem lęgowym ptaków, 

 w taki sposób projektować budowę nowych linii napowietrznych i słupów aby możliwie 
w największym stopniu eliminować w przypadku ptaków możliwość kolizji i porażenia prądem. 

 
Podejmując ewentualną decyzję dotyczącą lokalizacji elektrowni wiatrowych wskazane jest 
uwzględnienie negatywnych oddziaływań przedsięwzięcia na wszystkie aspekty środowiskowe, w tym 
na zdrowie i życie człowieka. Inwestycja jaką jest budowa elektrowni wiatrowych wymaga 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 59 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235).  
 
Przy wyborze optymalnej lokalizacji elektrowni wiatrowych należy wziąć pod uwagę odpowiednio dużą 
odległość od osiedli mieszkaniowych i najbliższych zabudowań. Należy wziąć także pod uwagę 
lokalne warunki meteorologiczne, które m.in. warunkują rozprzestrzenianie się fal dźwiękowych w 
środowisku. Odległością gwarantującą zarówno dotrzymanie norm hałasu, jak i zminimalizowanie 
potencjalnych uciążliwości z nim związanych oraz ograniczającą do minimum wpływ emisji pola 
elektromagnetycznego i efektu migotania cieni dla mieszkańców przebywających w okolicach farm 
wiatrowych jest odległość nie mniejsza niż 2 – 4 km (w zależności od ukształtowania terenu i 
warunków pogodowych). Potwierdzają to wyniki badań naukowych, w których wykazano, że przy 
odległości zabudowań od farm wiatrowych zlokalizowanych powyżej 2 km liczba skarg odnośnie 
hałasu i występowania objawów syndromu turbin wiatrowych czy choroby wibroakustycznej jest 
znikoma. 
W celu zminimalizowania potencjalnego negatywnego wpływu farm wiatrowych na zdrowie ludzi jest 
maksymalne ograniczenie ryzyka zdrowotnego. Wydaje się to możliwe już na etapie planowania 
inwestycji, dzięki m.in. ścisłemu przestrzeganiu wszystkich etapów jej realizacji, obejmującego 
kontrolę poprawnego wykonania oceny ryzyka i oddziaływania na środowisko, użytych materiałów i 
jakości wykonania robót. Bardzo istotną kwestią jest uwzględnienie opinii społeczeństwa w trakcie 
planowania inwestycji i przeprowadzenia rzetelnej kampanii informacyjnej.  
 
Problematyczny okazać się może wpływ inwestycji z zakresu rozwoju energetyki wiatrowej na 
przyrodę, dlatego przed podjęciem decyzji lokalizacyjnej należy przeprowadzić analizę wpływu 
akustycznego, wpływu na awifaunę i chiropterofaunę poprzez przeprowadzenie monitoringów 
ornitologicznych i chiropterologicznych. Realizacja projektów wiatrowych może powodować: 

 śmiertelność ptaków w wyniku kolizji z pracującymi siłowniami i/lub elementami infrastruktury 
towarzyszącej, w szczególności napowietrznymi liniami energetycznymi, 

 zmniejszanie liczebności ptaków wskutek utraty i fragmentacji siedlisk spowodowanej 
odstraszaniem z okolic siłowni i/ lub w wyniku rozbudowy infrastruktury komunikacyjnej 
i energetycznej związanej z obsługą elektrowni wiatrowych, 

 zaburzenia funkcjonowania populacji, w szczególności zaburzenia krótko- 
i długodystansowych przemieszczeń ptaków (efekt bariery). 

Stopień oddziaływania na populacje ptaków jest bardzo zróżnicowany, w zależności głównie od 
lokalizacji elektrowni wiatrowych oraz od intensywności wykorzystywania tych terenów do 
przemieszczania się ptaków. 
 
W celu minimalizacji ewentualnych negatywnych oddziaływań elektrowni wiatrowych na ptaki należy 
właściwie wybrać lokalizację, w szczególności należy unikać: 

 obszarów użytkowanych intensywnie przez ptaki, 

 miejsc koncentracji występowania gatunków znanych ze swej kolizyjności, takich jak np.: ptaki 
drapieżne (szponiaste), mewy i rybitwy, ptaki migrujące nocą, sowy oraz wybrane gatunki 
wykonujące w powietrzu pokazy godowe, 

 miejsc koncentracji ptaków blaszkodziobych oraz siewkowych, w odniesieniu do których 
stwierdzono silne reakcje unikania elektrowni wiatrowych, prowadzące do utraty siedlisk tych 
ptaków, 

 obszarów wyjątkowo cennych dla awifauny lęgowej. 
 
Elektrownie wiatrowe mogą negatywnie wpływać na nietoperze. Dlatego przed wyborem lokalizacji 
elektrowni wiatrowych należy przeprowadzić całoroczny lub zbliżony do całorocznych badań 
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monitoring. Należy unikać lokalizacji elektrowni wiatrowych w obrębie kryjówek, miejsc żerowania, 
lokalnych tras przelotowych oraz miejsc zimowania nietoperzy. 
 
Poza tym lokalizacja elektrowni wiatrowych musi zostać zaplanowane w taki sposób by: 

 znajdowały się poza cennymi zbiorowiskami roślinnymi oraz poza kompleksami leśnymi, 

 znajdowały się poza obszarowymi formami ochrony przyrody i krajobrazu,  

 nie zakłócały ciągłości systemów i łączników ekologicznych, 

 nie przekroczyć dopuszczalnych poziomów hałasu zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu 
w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112) 

 
Lokalizacja i budowa ewentualnych siłowni wiatrowych na terenie gminy powinna być zatem 
przedmiotem szczególnego traktowania i przeprowadzenia każdorazowo indywidualnego 
postępowania w sprawie oceny oddziaływania dla środowisko. Wykonując i oceniając analizę 
oddziaływania przedsięwzięcia na obszary Natura 2000 należy pamiętać, że zgodnie z art. 33 ustawy 
o ochronie przyrody zabrania się podejmowania działań mogących, osobno lub w połączeniu z innymi 
działaniami, znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000, w tym w 
szczególności: 
1) pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony 
wyznaczono obszar Natura 2000 lub 
2) wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000, lub 
3) pogorszyć integralność obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi obszarami. 
 
Znaczący negatywny wpływ na obszary Natura 2000, będzie miał miejsce w przypadku, gdy 
funkcjonująca farma wiatrowa spowoduje zniszczenie jakiegoś siedliska lub uniemożliwienie, 
ograniczenie czy utrudnienie korzystania z niego przez gatunki dla ochrony których został utworzony 
dany obszar, w takiej skali iż spowoduje to trwałe zachwianie ekologii danej populacji i utratę 
właściwego stanu jej ochrony. 
 
Należy jednak zaznaczyć, że na terenie gminy Koniecpol nie planuje się realizacji takich inwestycji na 
obszarach Natura 2000, stąd nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na obszar Natura 2000 
oraz na bioróżnorodność z nich wynikającego. 
 
Przy zachowaniu wysokich standardów ochrony środowiska i eliminacji zagrożeń, rozwój energetyki 
w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii powinien ograniczyć emisję zanieczyszczeń do 
powietrza, przyczynić się do ochrony klimatu oraz zmniejszyć presję na nieodnawialne zasoby paliw 
kopalnych. 
 
Wszelkie prace budowlane należy przeprowadzać w porze dziennej. Sprzęt budowlany powinien być 
sprawny i nowoczesny w celu wyeliminowania potencjalnego zanieczyszczenia wód 
powierzchniowych i podziemnych substancjami ropopochodnymi i toksycznymi oraz nadmiernej emisji 
spalin i hałasu. Prace budowlane należy tak przeprowadzić aby zminimalizować możliwość niszczenia 
naturalnych siedlisk roślin. Jako kompensację przyrodniczą można prowadzić nasadzenia drzew 
i krzewów.  
 
W przypadku zaplanowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych powinny one być dostosowane 
do terminów rozrodu zwierząt. W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r., w 
sprawie ochrony gatunkowej zwierząt w § 6 ust. 1 określono zakazy w stosunku do dziko 
występujących zwierząt należących do gatunków objętych ochroną ścisłą lub częściową, w § 7 
wymieniono zakazy obowiązujące w stosunku do innych niż dziko występujących zwierząt, a w § 8 
wymieniono zakazy obowiązujące w stosunku do dziko występujących ptaków. Zakazy te dotyczą: 

 umyślnego zabijania, 

 umyślnego okaleczania lub chwytania, 

 umyślnego niszczenia ich jaj lub form rozwojowych, 

 transportu, 

 chowu, 

 zbierania, pozyskiwania, przetrzymywania lub posiadania okazów gatunków, 

 niszczenia siedlisk lub ostoi, będących ich obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, 
migracji lub żerowania, 
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 niszczenia, usuwania lub uszkadzania gniazd, mrowisk, nor, legowisk, żeremi, tam, tarlisk, 
zimowisk lub innych schronień, 

 umyślnego uniemożliwiania dostępu do schronień, 

 zbywania, oferowania do sprzedaży, wymiany lub darowizny okazów gatunków, 

 wwożenia z zagranicy lub wywożenia poza granicę państwa okazów gatunków, 

 umyślnego przemieszczania z miejsc regularnego przebywania na inne miejsca, 

 umyślnego wprowadzania do środowiska przyrodniczego. 
 
W związku powyższym przed wykonaniem prac związanych z termomodernizacją budynków, należy 
przeprowadzić ich inwentaryzację pod kątem występowania ptaków, w szczególności jerzyka (Apus 
apus) i wróbla (Passer domesticus). W razie stwierdzenia występowania ww. gatunków, termin 
i sposób wykonania prac należy dostosować do ich okresów lęgowych. 
 
Obszar interwencji – klimat akustyczny i pola elektromagnetyczne 
W celu ograniczenia emisji hałasu komunikacyjnego i jego negatywnego oddziaływania na ludzi oraz 
budynki w tym zabytki przeprowadzane będą modernizacje i przebudowy dróg.  
 
Modernizacje, przebudowy i budowy dróg niosą ze sobą korzyści zarówno ekonomiczne jak 
i społeczne odnoszone przez mieszkańców i użytkowników drogi, które mogą obejmować: poprawę 
bezpieczeństwa ruchu pieszych, zwiększenie przepustowości oraz zmniejszenie przeciążenia 
istniejących odcinków dróg i skrzyżowań, zmniejszenie kosztów ruchu i kosztów utrzymania drogi, 
możliwość skoncentrowania ruchu pojazdów ciężkich na drogach przebiegających przez mniej 
wrażliwe otoczenie, pobudzenie aktywności gospodarczej osiedli i miejscowości usytuowanych wzdłuż 
drogi. 
 
Ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko na etapie realizacji poszczególnych zadań 
leży w gestii wykonawcy i dotyczy używanego sprzętu (hałas, emisja spalin, wycieki), organizacji prac 
(np. koordynacja prac w pasie drogowym, unikanie prac będących źródłem znacznego hałasu w porze 
wieczornej). Minimalizowaniu znaczących oddziaływań na środowisko będzie służyło przestrzeganie 
obowiązujących zasad w zakresie gospodarki odpadami. Ograniczeniu emisji pyłu przy pracach 
ziemnych sprzyjają: zwilżanie powierzchni terenu i zwilżanie sypkiego materiału składowanego na 
pryzmach (piasek), sztuczne bariery, jakimi są m. in. parkany okalające plac budowy; ograniczenie 
emitowanego hałasu oraz wibracji. 
 
Szczególne ostrożnie należy prowadzić prace na terenach cennych przyrodniczo (obszary Natura 
2000) tak aby nie zniszczyć siedlisk roślin, miejsc lęgowych zwierząt i korytarzy migracji. Przed 
rozpoczęciem prac należy wykonać monitoring przyrodniczy.  
 
W celu zwiększenia bezpieczeństwa pieszych podczas prowadzenia robót, sugeruje się rozważenie 
podjęcia środków zaradczych dla skutecznego uspokojenia ruchu oraz ewentualne odgrodzenie 
chodnika od jezdni. 
 
Realizowanie inwestycji drogowych związane jest również z prowadzeniem nasadzeń zieleni wzdłuż 
ciągów komunikacyjnych, które mają za zadanie wyciszać hałas drogowy, ponadto modernizowane 
drogi wyposażane są w instalacje  odwadniające, wody opadowe odprowadzane są zgodnie 
z wymogami ochrony środowiska. 
 
Stosowanie zabezpieczeń akustycznych na odcinkach dróg i linii kolejowych, może ograniczyć 
migrację zwierząt, zakłócać trasy przelotowe ptaków, wykonywane są wykopy w powierzchni zmieni 
oraz następuje pogorszenie krajobrazu i ograniczenie widoczności. W celu wyeliminowania lub 
ograniczenia negatywnych oddziaływania należy skrupulatnie przeanalizować konieczność 
zastosowania zabezpieczeń oraz wybrać najlepszą ich formę np. zwarte szpalery drzew i krzewów czy 
ekrany akustyczne. Prace ziemne należy przeprowadzać tak aby ograniczyć do minimum strefy 
bezpośredniej ingerencji, wykorzystać ponownie masy zmieni. 
 
Zagrożenie promieniowaniem elektromagnetycznym występuje przede wszystkim w bezpośrednim 
otoczeniu jego źródła (np. stacje elektroenergetyczne, linie elektroenergetyczne, stacje bazowe 
telefonii komórkowej). Dlatego, aby ograniczać negatywne oddziaływanie promieniowania 
elektromagnetycznego na ludzi i środowisko, konieczne jest rozważanie problematyki oddziaływania 
pól elektromagnetycznych na etapie planowania przestrzennego (przy wyborze lokalizacji nowych 
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inwestycji). Istotne jest by z jednej strony ograniczyć rozwój zabudowy w sąsiedztwie źródeł 
promieniowania elektromagnetycznego, a z drugiej strony zabezpieczyć tereny zabudowy 
mieszkaniowej przed lokalizowaniem tych źródeł w ich najbliższym sąsiedztwie. 
 
Obszar interwencji – gospodarka wodno-ściekowa 
Inwestycje w zakresie budowy wodociągów przyczynią się do poprawy jakości wody pitnej oraz do 
podniesienia standardu życia i zdrowia mieszkańców. Realizacja inwestycji kanalizacyjnych 
spowoduje pozytywny wpływ na środowisko m.in. poprzez zmniejszenie ilości odprowadzanych do 
środowiska ścieków nieoczyszczonych ze źródeł komunalnych i przemysłowych oraz ograniczenie 
spływu zanieczyszczeń obszarowych. Ważnym do osiągnięcia celem będzie wypełnienie zobowiązań 
wynikających z Traktatu Akcesyjnego i powiązanych z tym zadań przewidzianych w Krajowym 
Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Działania te przyczynią się do poprawy jakości wód 
powierzchniowych i podziemnych poprzez bezpieczne zorganizowanie odprowadzenia ścieków na 
oczyszczalnię. Realizacja tych działań jest niezbędna ze względu na przyjęte w Ramowej Dyrektywie 
Wodnej i ustawie Prawo Wodne cele środowiskowe dla jednolitych części wód. Inwestycje 
w rozbudowę infrastruktury sanitarnej wyeliminują lub w znaczący sposób ograniczą dopływ 
zanieczyszczeń do wód podziemnych, a to zapobiegnie pogarszaniu się stanu wszystkich wód 
podziemnych na terenie gminy. Jednocześnie zadania te przyspieszą osiągnięcie dobrego stanu wód 
w jednolitych części wód powierzchniowych na terenie gminy.. 
 
W Programie, opierając się na przepisach zawartych w ustawie Prawo wodne (Dz. U. z 2015 poz. 
469), zaproponowano wprowadzanie indywidualnych rozwiązań w zakresie oczyszczania ścieków 
komunalnych (przydomowe oczyszczalnie ścieków), zwłaszcza na terenach, gdzie budowa systemów 
kanalizacji zbiorczej nie przyniosłaby korzyści dla środowiska lub powodowałaby nadmierne koszty. 
Należy jednak pamiętać, że oddziaływanie inwestycji wodno-kanalizacyjnej na etapie realizacyjnym 
(budowy) będzie rodzić niedogodności związane z ograniczeniami komunikacyjnymi dla mieszkańców 
oraz pewne skutki w środowisku przyrodniczym (ingerencja na powierzchni ziemi i w środowisko 
wodno-gruntowe). Wymienione oddziaływania będą występować tylko w krótkim okresie czasu 
(realizacja), a spodziewana wartość korzyści związanych ze skanalizowaniem czy zwodociągowaniem 
miejscowości przewyższy wielokrotnie sumę strat ekologicznych. 
 
Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej nie będzie wpływać na obszary Natura 2000. Należy 
zakładać, że obszar przez który będą przebiegać trasy planowanych inwestycji będą obejmować pasy 
drogowe, pola uprawne i tereny leśne. Prace ziemne w pobliżu drzew powinny być prowadzone 
ręcznie, tak aby nie uszkodzić bryły korzeniowej. Przed wykonaniem wykopów należy zebrać warstwę 
humusu, w celu późniejszego wykorzystania jej przy uporządkowywaniu terenu po zakończeniu prac. 
Należy wybrać odpowiednią technologię tak aby ograniczyć ewentualny negatywny wpływ na 
środowisko. W związku z tym zaplanowane inwestycje nie będą istotnie negatywnie oddziaływać na 
siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt, integralność i spójność sieci obszarów Natura 2000, 
w tym na cele i przedmiot ochrony. 
 
Przy realizacji inwestycji w zakresie ochrony wód podziemnych należy uwzględnić nakazy, zakazy i 
ograniczenia związane z położeniem gminy w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 
408 o nazwie Niecka Miechowska (NW), które zostały określone w ustawach i rozporządzeniach. 
 
Obszar interwencji – adaptacja do zmian klimatu i nadzwyczajne zagrożenia środowiska 
Istotne dla utrzymania równowagi w stosunkach wodnych jest prawidłowe przeprowadzanie melioracji 
wodnych. Wpływa to na polepszenie zdolności produkcyjnej gleby i ułatwiają jej uprawę oraz chronią 
użytki rolne przed podtopieniami. Retencja wody w przyrodzie jest zazwyczaj zjawiskiem korzystnym 
i do jej pozytywnych skutków można zaliczyć: 

 zwiększenie wilgotności w strefie powierzchni terenu, a w szczególności w glebie, co ma 
podstawowe znaczenie dla rozwoju biosfery, 

 wzrost wilgotności powietrza w przypowierzchniowej warstwie atmosfery, co przekłada się na 
łagodniejszy klimat, 

 wzrost zasobów wód powierzchniowych i podziemnych, 

 wyrównanie (złagodzenie) zmienności przepływów w ciekach, a w szczególności złagodzenie 
kulminacji fal powodziowych i także głębokich niżówek. 

 
Zaniedbania w zakresie melioracji mają niekorzystny wpływ na środowisko: zagniwanie związków 
roślinnych w korytach rowów i sukcesywne zamulanie powoduje zwiększenie się ilości zanieczyszczeń 
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organicznych odprowadzanych do wód powierzchniowych, co również wpływa niekorzystnie na 
odpływ powierzchniowy. Odpowiednio eksploatowane systemy wodno-melioracyjne na terenach 
dolinowych kształtują zasoby małej retencji oraz jakość wód gruntowych i powierzchniowych. Poprzez 
odwadnianie terenów rowami następuje obniżenie poziomu wody gruntowej, zwiększa się zdolność 
retencyjna profilu i następuje wyrównanie przepływu w rzekach. Dodatkowe ilości deszczu spływają 
dzięki sieci melioracyjnej szybciej. 
 
W wyniku melioracji następuje powolna, ale istotna zmiana struktury i poprawa właściwości f izycznych 
gleby, która staje się bardziej przewiewna, przepuszczalna i ma większą zdolność retencjonowania 
wody. Gleby mają większy zapas wilgoci w okresie suszy, zmniejsza się odpływ powierzchniowy 
powodujący erozje i zagrożenie powodziowe. 
 
Jeżeli zaplanowane prace w zakresie melioracji będą realizowane na obszarach Natura 2000 to 
wszelkie prace należy prowadzić wyjątkowo ostrożnie, aby nie pogorszyć stanu siedlisk 
przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt, a także w znaczący sposób wpływać 
negatywnie na gatunki, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000. 
 
Prace budowlane związane z utrzymaniem cieków mogą wpływać negatywnie na bioróżnorodność 
poprzez m.in.: niszczenie siedlisk roślin (chronione gatunki roślin i grzybów) i zwierząt (bobry, 
chronione gatunki zwierząt), tworzenie barier w migracji zwierząt, zmianę warunków siedliskowych 
(oddziaływania bezpośrednie, negatywne). Nieprzemyślane działania powodują zmiany i straty 
w ekosystemach. Wycinanie drzew pozbawia cieki ocienionych fragmentów. Wpływa to na 
zmniejszenie różnorodności środowiska wodnego, sprzyja szybszemu nagrzewaniu się wody 
i spadkowi zawartości tlenu. W efekcie prowadzi to do wycofywania się z cieków szeregu organizmów. 
Prace należy przeprowadzać poza okresem lęgowym ptaków, poza okresem masowych migracji 
płazów oraz poza okresem tarła ryb, jeżeli takie zidentyfikowano w granicach planowanych inwestycji. 
Należy zminimalizować ryzyko zniszczenia cennych siedlisk roślin, poprzez prowadzenie prac 
terenowych z zajęciem jak najmniejszych powierzchni obszaru. 
Główny zagrożeniem dla wód powierzchniowych i podziemnych przy tego typu pracach jest możliwość 
skażenia wód substancjami ropopochodnymi i/lub toksycznymi na etapie realizacji/budowy inwestycji. 
Dlatego prace należy prowadzić przy zastosowaniu nowoczesnego sprzętu. 
 
W trakcie budowy istnieje potencjalne niebezpieczeństwo zanieczyszczenia gruntów substancjami 
ropopochodnymi pochodzącymi ze sprzętu budowlanego i środków transportu (potencjalne 
mikrowycieki olejów silnikowych, paliwa, itp.). Lokalnie będzie zmieniona i uszkodzona powierzchnia 
ziemi, przylegająca bezpośrednio do terenu objętego inwestycją. Zagrożona będzie czystość wód 
w wyniku ewentualnych wycieków paliw i olejów sprzętu pracującego w korycie i przy jego brzegach. 
Prace w korycie i na brzegach mogą spowodować wzruszenie namułów i ich spływ z wodami rzeki. 
Prowadzone prace nie będą miały wpływu na wody podziemne jeżeli nie będą one narażone na 
substancje szkodliwe.  
 
Prace budowlane związane z utrzymaniem cieków nie powinny wpłynąć na zmianę jakości wód 
w fazie użytkowania obiektu.  W zależności od prowadzonych prac może dojść do obniżenia poziomu 
wody w ciekach i niewielkiego obniżenia poziomu wód gruntowych w bezpośrednim sąsiedztwie cieku. 
 
W poniższej tabeli zestawiono zadania, które mogą znacząco oddziaływać na poszczególne elementy 
środowiska i ludzi oraz przedstawiono sposoby zapobiegania, ograniczania i kompensacji 
przyrodniczej negatywnych oddziaływań. 
 
Tabela 23 Sposoby zapobiegania, ograniczania i kompensacji negatywnych oddziaływań 
zaplanowanych w ramach Programu działań 

Zadanie 
Sposoby zapobiegania, ograniczania i 

kompensacji negatywnych oddziaływań 

Budowa ścieżek rowerowych na terenie 
gminy 

 ograniczenie propagacji hałasu poprzez 
zastosowanie obudów, ekranów akustycznych 
itp., 

 stosowanie materiałów dźwiękochłonnych w celu 
zmniejszenia odbić dźwięku, 

 organizacja pracy, ograniczająca liczbę osób i 
czas ekspozycji  na hałas, 
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Zadanie 
Sposoby zapobiegania, ograniczania i 

kompensacji negatywnych oddziaływań 

 stosowanie harmonogramów prac, 
ograniczających narażenie na hałas.  

 stosowanie tzw. cichych nawierzchni, 

 ograniczenie do minimum strefy bezpośredniej 
ingerencji w środowisko,  

 racjonalna gospodarka materiałami i 
minimalizacja powstawania odpadów,  

 sprawne przeprowadzenie prac,  

 stosowanie sprzętu, który powoduje jak 
najmniejsze zanieczyszczenie środowiska,  

 wykorzystanie mas ziemnych do wyrównania 
powierzchni ziemi (jeżeli jest to uzasadnione), 

 w przypadku kolizji z terenami zielni, niezbędne 
jest zabezpieczenie drzew wraz z ich bryłą 
korzeniową w pobliżu której prowadzone są 
prace, 

 ograniczenie do niezbędnego minimum usuwania 
drzew i krzewów będących w kolizji z planowaną 
inwestycją, 

 wcześniejsza inwentaryzacja przyrodnicza miejsc 
planowanych prac, 

 prowadzenie prac budowlanych poza okresem 
lęgowym ptaków, rozrodu płazów (tam gdzie 
zidentyfikowano ich obecność i  takie działania są 
uzasadnione),  

 zaplanowanie optymalnej organizacji ruchu na 
czas prac, 

 prowadzenie prac w porze dziennej, 

 nasadzenia drzew i krzewów wzdłuż ciągów 
komunikacyjnych. 

 budowa przepustów dla małych ssaków, płazów i 
gadów 

Realizacja inwestycji w odnawialne źródła 
energii na terenie gminy 

 szczegółowa analiza lokalizacji przedsięwzięcia – 
różne warianty lokalizacyjne, 

 wybór optymalnej lokalizacji z dala od zabudowań 
mieszkalnych, a w przypadku farm wiatrowych nie 
mniejszej niż 2 – 4 km, 

 uwzględnienie opinii społeczeństwa w trakcie 
planowania inwestycji i przeprowadzenie 
rzetelnych kampanii informacyjnych, 

 przeprowadzenie monitoringu ornitologicznego i 
chiropterologicznego, 

 wybranie właściwego projektu uwzględniającego 
potrzeby ochrony środowiska zarówno na etapie 
budowy jak również na etapie eksploatacji każdej 
inwestycji, 

 zabezpieczenie w trakcie robót budowlanych 
warstwy humusowej ziemi, i wykorzystanie jej po 
zakończeniu robot budowlanych na terenie 
inwestycji, 

 prowadzenie prac tylko w porze dziennej, 

 odpowiednie odsunięcie lokalizacji 
poszczególnych urządzeń od zadrzewień i 
kompleksów leśnych, 

 znaczne oddalenie inwestycji od obszarów 
chronionych i nie wkraczanie na obszary cenne 
przyrodniczo, 
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Zadanie 
Sposoby zapobiegania, ograniczania i 

kompensacji negatywnych oddziaływań 

 odtworzenie ewentualnych strat w roślinności 
powstałych w trakcie prac budowlano, 

 zminimalizowaniu ryzyka awarii poprzez 
stosowanie sprawdzonych rozwiązań i 
nowoczesnego sprzętu, 

 prowadzenie prac budowlanych poza okresem 
lęgowym ptaków, rozrodu płazów (jeżeli jest 
wskazane), 

 maskowanie elementów dysharmonijnych dla 
krajobrazu, 

 niezalesianie terenów w pobliżu elektrowni 
wiatrowych i niewprowadzanie ciągów zieleni w 
ich pobliże, 

 wskazanie okresów roku, pór doby i prędkości 
wiatrów przy których wiatraki należy wyłączyć, 

 prowadzenie monitoringu poinwestycyjnego. 

Termomodernizacja  obiektów 
użyteczności  publicznej i zastosowanie 
odnawialnych źródeł ciepła  w Zespole 
szkól nr 2 w Koniecpolu 

 wykonywanie termomodernizacji poza okresem 
lęgowym ptaków, 

 przed rozpoczęciem prac należy wykonać 
inwentaryzację pod kątem występowania ptaków, 

 stworzenie siedlisk zastępczych (np. budki 
lęgowe, skrzynki dla nietoperzy) 

Stosowanie zabezpieczeń akustycznych na 
wymagających tego odcinkach dróg i linii 
kolejowych 

 odpowiedni wybór zabezpieczeń akustycznych 
(np. zwarte szpalery drzew i krzewów lub ekrany 
akustyczne), 

 stosowanie rozwiązań architektonicznych o 
wysokich walorach estetycznych i dostosowanych 
do krajobrazu miejscowego, 

 maskowanie elementów dysharmonijnych dla 
krajobrazu poprzez nasadzanie roślinności wokół 
ekranów akustycznych, 

 oznakowanie (pasy lub sylwetki ptaków) 
przezroczystych ekranów akustycznych, 

 ograniczenie do minimum strefy bezpośredniej 
ingerencji w środowisko,  

 zastosowanie nowoczesnego i sprawnego sprzętu 
oraz wybranie najlepszej dostępnej technologii 

Poprawa stanu technicznego dróg 
(wszystkie inwestycje polegające na 
przebudowie, modernizacji dróg) 

 ograniczenie propagacji hałasu poprzez 
zastosowanie obudów, ekranów akustycznych 
itp., 

 stosowanie materiałów dźwiękochłonnych w celu 
zmniejszenia odbić dźwięku, 

 organizacja pracy, ograniczająca liczbę osób i 
czas ekspozycji  na hałas, 

 stosowanie harmonogramów prac, 
ograniczających narażenie na hałas.  

 stosowanie tzw. cichych nawierzchni, 

 ograniczenie do minimum strefy bezpośredniej 
ingerencji w środowisko,  

 racjonalna gospodarka materiałami i 
minimalizacja powstawania odpadów,  

 sprawne przeprowadzenie prac,  

 stosowanie sprzętu, który powoduje jak 
najmniejsze zanieczyszczenie środowiska,  

 wykorzystanie mas ziemnych do wyrównania 
powierzchni ziemi (jeżeli jest to uzasadnione), 

 w przypadku kolizji z terenami zielni, niezbędne 
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Zadanie 
Sposoby zapobiegania, ograniczania i 

kompensacji negatywnych oddziaływań 

jest zabezpieczenie drzew wraz z ich bryłą 
korzeniową w pobliżu której prowadzone są 
prace, 

 ograniczenie do niezbędnego minimum usuwania 
drzew i krzewów będących w kolizji z planowaną 
inwestycją, 

 wcześniejsza inwentaryzacja przyrodnicza miejsc 
planowanych prac, 

 prowadzenie prac budowlanych poza okresem 
lęgowym ptaków, rozrodu płazów (tam gdzie 
zidentyfikowano ich obecność i  takie działania są 
uzasadnione),  

 zaplanowanie optymalnej organizacji ruchu na 
czas prac, 

 prowadzenie prac w porze dziennej, 

 nasadzenia drzew i krzewów wzdłuż ciągów 
komunikacyjnych. 

 budowa przepustów dla małych ssaków, płazów i 
gadów, 

 przenoszenie gatunków rzadkich i chronionych na 
siedliska zastępcze, 

 stosowanie siatek ograniczających straty w 
populacji zwierząt powodowanych przez kolizje z 
pojazdami. 

Ograniczanie oddziaływania pól 
elektromagnetycznych m.in. poprzez 
preferowanie niskokonfliktowych lokalizacji 
źródeł promieniowania 
elektromagnetycznego 

 wybór najlepszej i najmniej konfliktowej lokalizacji, 

 systematyczne wykonywanie pomiarów pól 
elektromagnetycznych, 

 wykorzystywanie jednego masztu do instalacji 
kilku operatorów komórkowych 

Budowa sieci wodociągowej  na terenie 
gminy dla poprawy jakości i parametrów 
wody pitnej 

 okresem lęgowym ptaków, rozrodu płazów (tam 
gdzie zidentyfikowano ich obecność i  takie 
działania są uzasadnione),  

 racjonalna gospodarka materiałami i 
minimalizacja powstawania odpadów,  

 sprawne przeprowadzenie prac,  

 stosowanie sprzętu, który powoduje jak 
najmniejsze zanieczyszczenie środowiska  

 wykorzystanie mas ziemnych do wyrównania 
powierzchni ziemi (jeżeli jest to uzasadnione), 

 w przypadku kolizji z terenami zieleni, niezbędne 
jest zabezpieczenie drzew wraz z ich bryłą 
korzeniową w pobliżu której prowadzone są 
prace, 

 odtwarzanie siedlisk w miejscach zastępczych, 

 nasadzanie drzew w celu kompensacji 
przyrodniczej, 

 przeprowadzenie prób szczelności nowej sieci 
wod-kan. 

Budowa sieci kanalizacyjnej i 
wodociągowej na terenie gminy (wszystkie 
zaplanowane inwestycje) 

Działania związane z przywracaniem i 
poprawą ekologicznych funkcji wód i 
poprawą hydromorfologii koryt cieków, w 
tym: 

 działania renaturyzacyjne i 
rewitalizacyjne, 

 przywracanie drożności cieków, 

 zwiększenie retencyjności naturalnej ich 
zlewni 

 uwzględnienie ochrony krajobrazu podczas 
realizacji inwestycji, 

 wcześniejsza inwentaryzacja przyrodnicza miejsc 
planowanych prac, 

 w przypadku lokalizacji przedsięwzięć na 
obszarach Natura 2000 – stosowanie się do 
zaleceń uwzględnionych w Planach działań 
ochronnych dla obszarów Natura 2000, 
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Zadanie 
Sposoby zapobiegania, ograniczania i 

kompensacji negatywnych oddziaływań 

Budowa, przebudowa, modernizacja 
budowli przeciwpowodziowych  

 ograniczenie do minimum strefy bezpośredniej 
ingerencji w środowisko,  

 odtwarzanie siedlisk w miejscach zastępczych, 

 prowadzenie prac budowlanych w określonym 
czasie – poza okresem lęgowym i tarła ryb, 

 kompensacja przyrodnicza – nasadzenia drzew i 
krzewów, 

 wykorzystanie mas ziemnych do wyrównania 
powierzchni ziemi (jeżeli jest to uzasadnione), 

 stosowanie nowoczesnego i sprawnego sprzętu 
budowlanego, w celu uniknięcia wycieków 
substancji toksycznych i ograniczenia nadmiernej 
emisji hałasu, 

 budowa przepławek dla ryb 

Działania inwestycyjne i utrzymaniowe 
związane z melioracjami wodnymi 
szczegółowymi oraz rowami 
odwadniającymi tereny zurbanizowane  
 

 

11. Rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz 
z uzasadnieniem ich wyrobu oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego 
wyboru, albo wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych, w tym wskazania 
napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej 
wiedzy 

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Koniecpol na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2024 
przewiduje realizację zadań, które w większości przyczynią się do poprawienia stanu środowiska na 
terenie gminy Koniecpol, a tym samym pozytywnie wpłyną na zdrowie ludzi i poprawią standard życia 
mieszkańców. Zaproponowane w Programie cele są spójne z celami przyjętymi w nadrzędnych 
dokumentach strategicznych oraz dokumentach o charakterze programowym, a w szczególności 
z Programem Ochrony Środowiska dla Województwa Śląskiego do roku 2019 z uwzględnieniem 
perspektywy do roku 2024, Aktualizacją Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 
Częstochowskiego na lata 2009-2012 z uwzględnieniem lat 2013-2016. W związku z powyższym 
przedstawianie alternatywnych rozwiązań w tym kontekście nie ma uzasadnienia zarówno 
z formalnego jak i z ekologicznego punktu widzenia.  
Ponadto, dokument ten ma charakter strategiczny i w związku z tym brak jest możliwości 
precyzyjnego określenia rozwiązań alternatywnych dla wskazanych działań, w tym napotkanych 
trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy. 
 
Jako warianty alternatywne dla zaplanowanych przedsięwzięć 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. Konsekwencje związane 
z brakiem realizacji Programu mogłyby być znacznie dotkliwsze dla środowiska i ludzi. 
 
Trudności jakie mogą być związane z realizacją niektórych zadań określonych w Programie to przede 
wszystkim wysokie koszty realizacji poszczególnych zadań oraz trudności w pozyskaniu odpowiednich 
środków na ten cel, niedotrzymanie ustalonych terminów realizacji zadań, możliwość wystąpienia 
konfliktów społecznych oraz trudności w pozyskaniu terenów pod poszczególne inwestycje. 
 
Główną trudnością napotkaną przy sporządzaniu niniejszej Prognozy był stopień ogólności zapisów 
analizowanego Programu. Nie znając zakresu i lokalizacji koniecznych do wykonania w ramach 
konkretnych działań inwestycji, nie można dokonać konkretnej i szczegółowej oceny oddziaływania. 
W związku z powyższym wszelkie analizy oddziaływań mają charakter bardzo ogólny i opierają się 
w dużej mierze na teoretycznej możliwości wystąpienia negatywnych lub pozytywnych oddziaływań. 
Dlatego też należy zakładać, że wszelkie sformułowane wnioski odnośnie możliwości wystąpienia 
możliwego negatywnego oddziaływania, powinny być zweryfikowane na etapie wykonywania 
szczegółowych analiz np. na etapie przygotowywania dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji 
środowiskowych. 
 
Znaczna część planowanych inwestycji wymaga indywidualnego potraktowania i przeprowadzenia 
postępowania w sprawie OOŚ. W tym przypadku wszelkie oddziaływania i środki zaradcze, w tym 
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alternatywne rozwiązania kluczowych problemów, będą szczegółowo przeanalizowane  
pod kątem konkretnej inwestycji. 
 

12. Informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko 

Według zapisów ustawy Prawo ochrony środowiska i ustaleń Konwencji o ocenach oddziaływania na 
środowisko w kontekście transgranicznym, sporządzonej w Espoo dnia 25 lutego 1991 r. (Dz. U. 
z 1999 r., Nr 96, poz. 1110), jako oddziaływanie transgraniczne określa się "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; przy czym "oddziaływanie" oznacza 
jakikolwiek skutek planowanej działalności dla środowiska z uwzględnieniem: zdrowia 
i bezpieczeństwa ludzi, flory, fauny, gleby, powietrza, wody, klimatu, krajobrazu i pomników historii lub 
innych budowli albo wzajemnych oddziaływań miedzy tymi czynnikami; obejmuje ono również skutki 
dla dziedzictwa kultury lub dla warunków społeczno-gospodarczych spowodowane zmianami tych 
czynników”. 
 
Ustalenia Programu obejmują zadania, które realizowane będą na obszarze Gminy Koniecpol, 
a zasięg ich oddziaływania na środowisko będzie miał przede wszystkim charakter lokalny. Wobec 
tego, dokument ten nie musi być poddany procedurze transgranicznej oceny oddziaływania na 
środowisko. 
 

13. Streszczenie w języku niespecjalistycznym 

Program ochrony środowiska dla Gminy Koniecpol obowiązuje na lata 2016-2020 z perspektywą do 
roku 2024. Program został opracowany przy uwzględnieniu założeń przedstawionych w dokumentach 
strategicznych o charakterze wspólnotowym i krajowym tj.: 

 Polityka ekologiczna w Unii Europejskiej,  

 Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesności, 

 Strategia Rozwoju Kraju 2020 (SKR), 

 Strategia „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko”, 

 Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012-2020, 

 Polityka energetyczna Polski do 2030 roku, 

 Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK), 

 Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014 (KPGO 2014),  

 Krajowy Program Oczyszczania Kraju z Azbestu (POKA).  
 

Wykorzystano również dokumenty o charakterze programowym/wdrożeniowym przyjęte na szczeblu 
regionalnym i lokalnym dotyczącym Gminy Koniecpol tj.: 

 Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”, 

 Strategia Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego do roku 2030, 

 Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014, 

 Programem Ochrony Środowiska dla Województwa Śląskiego do roku 2019 z uwzględnieniem 
perspektywy do roku 2024,  

 Aktualizacją Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Częstochowskiego na lata 2009-
2012 z uwzględnieniem lat 2013-2016.  

 
Prognoza oddziaływania na środowisko Programu ochrony środowiska dla Gminy Koniecpol została 
opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, stosownie do współczesnej wiedzy, do 
stopnia szczegółowości projektowanego dokumentu. Do opracowania wykorzystano dane uzyskane z 
jednostek zajmujących się ochroną środowiska tj.: 

 Urząd Miasta i Gminy w Koniecpolu 

 Starostwo Powiatowe w Częstochowie, 

 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, 

 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach (RDOŚ), 

 Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie (RZGW), 

 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Częstochowie (PSSE), 

 Okręgowa Stacja Chemiczno - Rolnicza w Gliwicach (OSCHR), 
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 Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach (ŚZMiUW), 

 Nadleśnictwa: Gidle i Koniecpol 

 Zarząd Dróg Wojewódzkich Województwa Śląskiego (ZDW), 

 Główny Urząd Statystyczny. 
 
W Prognozie szczegółowo opisano aktualny stan środowiska przyrodniczego na terenie gminy.  
Przeanalizowano jakość powietrza na terenie gminy. Według podziału województwa na strefy, Gmina 
Koniecpol należy do strefy śląskiej. Klasyfikację stref wykonano ze względu na ochronę zdrowia 
i ochronę roślin. W 2014 roku w strefie tej, ze względu na ochronę zdrowia, stwierdzono przekroczenia 
dopuszczalnego poziomu dla pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, benzo(a)pirenu i ozonu. W 
klasyfikacji ze względu na ochronę roślin został przekroczony poziom ozonu. Przekroczenie danego 
zanieczyszczenia powoduję klasyfikowanie strefy w kategorii C, co oznacza konieczność wyznaczenia 
obszarów przekroczeń i zakwalifikowania strefy do opracowania programów ochrony powietrza. 
Uchwałą Nr IV/57/3/2014 z dnia 17 listopada 2014 roku Sejmik Województwa Śląskiego przyjął  
„Program ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie 
poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji”. 
 
W rozdziale dotyczącym klimatu akustycznego przedstawiono wyniki badań wykonane przez 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Badania nie były prowadzone na terenie gminy, a 
najbliższe punkty pomiarowe znajdowały się w gminy Konopiska i Dąbrowa Zielona. W m. Konopiska i 
Olbrachcice został przekroczony dopuszczalny poziom hałasu.  
 
Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wykonał w 2014 roku pomiary poziomu pól 
elektromagnetycznych. Punkt pomiarowy znajdował się w Koniecpolu przy ul. Robotniczej. Wynik 
pomiaru wynosił 0,34 V/m, czyli norma (7 V/m) nie została przekroczona.  
 
WIOŚ przeprowadził badanie wód powierzchniowych i podziemnych. Wody powierzchniowe badane 
były w 2014 roku w jednym punkcie - Białka – Ujście do Pilicy m. Koniecpol. Stan tych wód określono 
jako zły. Sklasyfikowano stan chemiczny poniżej stanu dobrego, stan ekologiczny jako umiarkowany.  
Natomiast wody podziemne badano w 2012 roku w m. Koniecpol. W przebadanym punkcie 
stwierdzono wody zadowalającej jakości (klasa III). Przekroczone zostały wartości wskaźników: 
azotanów i wapnia. 
 
Gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy przedstawia się następująco: sieć wodociągowa 
z przyłączami ma długość 104 km, gmina zwodociągowana jest w ok. 70%. Natomiast długość sieci 
kanalizacyjnej z przyłączami wynosi 32,4 km, a gmina skanalizowana jest w ok 40%. Sieć 
kanalizacyjna dostępna jest tylko dla części mieszkańców Koniecpola. Natomiast obszary wiejskie 
wyposażone są w zbiorniki bezodpływowe lub przydomowe oczyszczalnie ścieków.  
Ludność gminy zaopatrywana jest w wodę z 4 ujęć, każde ujęcie posiada stację uzdatniania wody. Na 
terenie gminy funkcjonuje jedna oczyszczalnia ścieków w Koniecpolu, która obsługuje mieszkańców 
miasta oraz dowożone są do niej nieczystości ciekłe z innych miejscowości. Bezpośrednim 
odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Pilica.  
 
Obecnie na terenie gminy nie ma złóż kopalin z których odbywa się wydobycie. Według „Bilansu 
zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31 XII 2014 rok”  na terenie gminy znajdują się dwa złoża 
surowców ilastych ceramiki budowlanej – Radoszewnica i Radoszewnica I. 
 
Gospodarka odpadami komunalnymi opiera się o zapisy z Planu Gospodarki Odpadami dla 
Województwa Śląskiego. Gmina Koniecpol należy do I Regionu gospodarki odpadami. Według danych 
z Urzędu Miasta i Gminy w Koniecpolu na terenie gminy w 2014 roku odebrano  1 532,249 Mg 
odpadów. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne odebrano w największej ilości i stanowiły 
w 2014 roku 49,1% ogólnej masy odebranych odpadów. Gmina osiągnęła poziom recyklingu 
następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2014 roku 
79,29%. 
 
Obszary prawnie chronione na terenie gminy zajmują powierzchnię 68,41 ha, co stanowi jedynie 0,5% 
powierzchni gminy. Na terenie gminy znajdują się: 

 rezerwat przyrody Borek, 

 dwa użytki ekologiczne (Misiowa i Torfowisko). 
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Na terenie gminy wyznaczono również obszary Natura 2000. Są to trzy obszary mające znaczenie dla 
Wspólnoty: 

 PLH260018 Dolina Górnej Pilicy, 

 PLH240031 Białka Lelowska, 

 PLH240016 Suchy Młyn. 

Według  danych z GUS w 2014 roku na terenie gminy było 3 530,09 ha lasów, z czego 67,6% to lasy 
będące na obszarach wiejskich. Lesistość gminy wynosiła 24,1% i była niższa niż wskaźnik dla 
powiatu częstochowskiego (28,7%) i dla  województwa śląskiego (31,9%). Przedstawiono stan 
zdrowotny lasów oraz jakie występują zagrożenia. 
 
Dla rzeki Pilicy przepływającej przez teren miasta i gminy Koniecpol zostały sporządzone mapy 
zagrożenia powodziowego oraz mapy ryzyka powodziowego, na których zostały przedstawione 
„obszary szczególnego zagrożenia powodzią”. Na terenie gminy występują wały przeciwpowodziowe. 
 
Mieszkańcy gminy uczestniczyli w edukacji ekologicznej, która była organizowana przez Urząd Miasta 
i Gminy w Koniecpolu, nadleśnictwa a także przez jednostki oświatowe: szkoły, przedszkola, 
pozarządowe organizacje i fundacje ekologiczne, firmy i instytucje. 
 

W Prognozie analizowany jest wpływ zaplanowanych w Programie ochrony środowiska działań 
i inwestycji na środowisko naturalne i zdrowie mieszkańców Gminy Koniecpol. Działania inwestycyjne 
obejmują lata 2016-2020 oraz perspektywę do roku 2024.  
 
W oparciu o diagnozę stanu środowiska naturalnego na terenie gminy Koniecpol wyznaczony został 
nadrzędny cel Programu, którym jest dalszy, zrównoważony rozwój gminy oraz  stworzenie spójnej 
polityki środowiskowej w celu zachowania dobrego stanu środowiska przyrodniczego. Zostały 
określone cele i kierunki interwencji, dzięki którym zostanie zachowany dobry stan środowiska, a tam 
gdzie jest konieczne nastąpi poprawa tego stanu. Poniżej przedstawiono przyjęte cele oraz przypisane 
do nich kierunki interwencji: 
Cel: Poprawa jakości powietrza na terenie gminy 
Kierunki interwencji: 

 Wdrażanie planów i programów służących ochronie powietrza  

 Sukcesywna redukcja emisji zanieczyszczeń z sektora komunalno – bytowego oraz 
ograniczenie negatywnego wpływu transportu na jakość powietrza 

Cel: Realizacja racjonalnej gospodarki energetycznej łączącej efektywność energetyczną z 
nowoczesnymi technologiami 
Kierunki interwencji: 

 Rozwój systemów wykorzystujących odnawialne źródła energii 
Cel: Poprawa i utrzymanie dobrego stanu akustycznego środowiska  
Kierunki interwencji: 

 Zmniejszenie liczby mieszkańców gminy narażonych na ponadnormatywny hałas  
Cel: Utrzymanie niskich wartości natężenia promieniowania elektromagnetycznego  
Kierunki interwencji: 

 Monitoring poziomów pól elektromagnetycznych  
Cel: Zrównoważone gospodarowanie wodami powierzchniowymi i podziemnymi 
Kierunki interwencji: 

 Osiągnięcie i utrzymanie co najmniej dobrego stanu jednolitych części wód powierzchniowych 
i podziemnych  

Cel: Powszechny dostęp do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 
Kierunki interwencji: 

 Rozwój i dostosowanie instalacji i urządzeń służących zrównoważonej i racjonalnej 
gospodarce wodno-ściekowej  

Cel: Zrównoważona gospodarka zasobami surowców naturalnych  
Kierunki interwencji: 

 Ochrona i zrównoważone wykorzystanie zasobów kopalin oraz ograniczanie presji na 
środowisko  

Cel: Racjonalna gospodarka zasobami glebowymi  
Kierunki interwencji: 

 Ochrona gleb oraz rekultywacja terenów zdegradowanych 
Cel: Racjonalna gospodarka odpadami 
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Kierunki interwencji: 

 Ograniczenie ilości  odpadów trafiających bezpośrednio na składowisko oraz zmniejszenie 
uciążliwości odpadów 

 Likwidacja azbestu 
Cel: Zachowanie, odtworzenie i zrównoważone użytkowanie bioróżnorodności i georóżnorodności 
oraz ochrona krajobrazu  
Kierunki interwencji: 

 Spójny system zarządzania zasobami przyrody i krajobrazem 
Cel: Przeciwdziałanie awariom i zagrożeniom środowiska 
Kierunki interwencji: 

 Ograniczenie ryzyka wystąpienia strat wynikających ze zjawisk ekstremalnych związanych z 
wodą  

 Zmniejszenie zagrożenia oraz minimalizacja skutków w przypadku wystąpienia awarii 
Cel: Zwiększanie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy 
Kierunki interwencji: 

 Pobudzenie u mieszkańców odpowiedzialności za otaczające środowisko i wyeliminowanie 
negatywnych zachowań 

Cel: Udostępnianie informacji o środowisku 
Kierunki interwencji: 

 Ocena stanu środowiska i weryfikacja przyjętych celów.   
 
W Prognozie przeanalizowano możliwy wpływ zaplanowanych zadań na poszczególne elementy:  

 Obszary Natura 2000, 

 Różnorodność biologiczna, 

 Ludzie, 

 Zwierzęta, 

 Rośliny  

 Woda i jednolite części wód,  

 Powietrze, 

 Powierzchnia ziemi,  

 Krajobraz,  

 Klimat, 

 Zasoby naturalne,  

 Zabytki, 

 Dobra materialne.  
 
Oddziaływania poszczególnych zadań na środowisko i zdrowie ludzi może być pozytywne lub 
negatywne, krótko- średnio- lub długoterminowe, pośrednie lub bezpośrednie oraz stałe i chwilowe. 
 
Przy tak przeprowadzonej ocenie możliwe było generalne określenie potencjalnych niekorzystnych 
skutków środowiskowych związanych z realizacją poszczególnych zadań. Ponadto oceny tej 
dokonano przede wszystkim pod kątem oddziaływania na środowisko w fazie eksploatacji, zakładając, 
że uciążliwości występujące w fazie budowy z reguły mają charakter przejściowy. 
 
Analiza wpływu realizacji zaplanowanych zadań w ramach Programu pozwoliła wskazać na 
zasadniczą grupę działań o potencjalnym znaczącym oddziaływaniu na środowisko. Pozytywne 
oddziaływania na środowisko zaplanowanych działań zdecydowanie przeważają nad negatywnymi.  
 
Wśród zadań, które mogą spowodować negatywne oddziaływanie na ww. komponenty środowiska, 
należy wymienić: 

 budowa ścieżek rowerowych,  

 realizacja inwestycji w odnawialne źródła energii, 

 przeprowadzanie termomodernizacji budynków, 

 stosowanie zabezpieczeń akustycznych na drogach i liniach kolejowych, 

 poprawa stanu technicznego dróg, 

 wybór niskokonfliktowych lokalizacji źródeł promieniowania elektromagnetycznego, 

 budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,  

 działania związane z przywracaniem i poprawą ekologicznych funkcji wód i poprawą 
hydromorfologii koryt cieków, 
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 budowa, przebudowa, modernizacja budowli przeciwpowodziowych, 

 działania utrzymaniowe melioracji wodnych. 

Negatywne skutki realizacji ww. inwestycji będą odczuwalne głównie dla roślin i zwierząt, na 
powierzchnię ziemi, a w niektórych przypadkach również na powietrze, wodę oraz zdrowie i komfort 
życia mieszkańców gminy. Uciążliwości te będą występować głównie na etapie realizacji inwestycji 
i część z nich zostanie wyeliminowana na etapie eksploatacji. 
 
Zdecydowaną większość stwierdzonych negatywnych oddziaływań można wyeliminować poprzez 
stosowanie odpowiednich działań minimalizujących oraz zastosowanie procedur wynikających 
z obowiązujących przepisów. Wśród rozwiązań zapobiegawczych i ograniczających negatywne 
oddziaływanie należy wymienić: stosowanie odpowiedniego i nowoczesnego sprzętu, wykonywanie 
robót zgodnie z harmonogramem prac, stosowanie kompensacji przyrodniczej przez nasadzanie 
drzew i krzewów, zajmowanie możliwie najmniejszej przestrzeni pod inwestycje, wykonywanie prac 
poza okresem lęgowym ptaków. Przede wszystkim należy przestrzegać obowiązujące przepisy 
prawne i wytyczne realizacji inwestycji.   
 
Na podstawie wykonanych analiz nie stwierdzono możliwości występowania oddziaływań 
transgranicznych związanych z realizacją Programu. 
 
W przypadku, gdy Program nie zostanie wdrożony prowadzić to będzie do pogłębiania się problemów 
w zakresie ochrony środowiska, co negatywnie wpływać będzie również na zdrowie mieszkańców 
Gminy Koniecpol.  
 
 
 
 


