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1. Wstęp 
 

1.1. Podstawa opracowania  
Podstawą niniejszego opracowania są zapisy ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku 
Prawo ochrony środowiska (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 519 z późn. zm.), które mówią, iż Programy Ochrony 
Środowiska są opracowywane jako narzędzie prowadzenia polityki ochrony środowiska w Gminie. 
W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy - Prawo ochrony środowiska - nastąpiła zmiana sposobu 
realizacji krajowej polityki ochrony środowiska. Obecnie jest ona prowadzona na podstawie strategii rozwoju, 
programów i dokumentów programowych oraz za pomocą wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów 
ochrony środowiska.  
Podstawowym celem sporządzenia i uchwalenia Programu Ochrony Środowiska jest realizacja przez jednostki 
samorządu terytorialnego polityki ochrony środowiska zbieżnej z założeniami najważniejszych dokumentów 
strategicznych i programowych. 
Poprzedni „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Strzelce Wielkie na lata 2011 do 2014 z perspektywą do 
roku 2018” sporządzony został w 2011 roku i przyjęty uchwałą nr VIII/64/11 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 
2 listopada 2011 roku. Dokument ten opracowany został zgodnie z Polityką Ekologiczną Państwa, która na chwilę 
obecną jest nieaktualna.  
Jednocześnie wszystkie Programy opracowane zgodnie z w/w Polityka straciły ważność 31 grudnia 2016 roku.  
W związku z tym należy przyjąć nowy dokument z perspektywą na lata 2018-2025.  
Zapisy 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 2017 r. poz. 1405  
z późn. zm.), stanowią, iż „projekty, […] polityk, strategii, planów lub programów w dziedzinie przemysłu, 
energetyki, transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa, 
rybołówstwa, turystyki i wykorzystywania terenu, opracowywanych lub przyjmowanych przez organy 
administracji, wyznaczających ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko […] wymagają̨ przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko”.  
Realizacja postanowień „Programu...” powinna doprowadzić do poprawy stanu środowiska naturalnego oraz 
zapewnić skuteczne mechanizmy chroniące środowisko przed degradacją, a także stworzyć warunki dla wdrożenia 
wymagań prawa. 
 

1.2. Metodologia opracowania, zawartość dokumentu i horyzont czasowy 
„Program Ochrony Środowiska dla Gminy Strzelce Wielkie na lata 2018-2021 z perspektywą do 2025 roku” został 
opracowany zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j.: Dz. U.  
z 2017 r., poz. 519 z późn. zm.) jako narzędzie prowadzenia polityki ochrony środowiska w Gminie.  
Polityka ochrony środowiska to stworzenie warunków do działań związanych z ochroną środowiska  
i zrównoważonym rozwojem, czyli takim rozwojem, który będzie zarówno rozwojem gospodarczym, 
ekonomicznymi i ekologicznym. 
W realizacji Programu Ochrony Środowiska istotne jest uspołecznienie całego procesu tworzenia Programu,  
a następnie jego realizacji i wdrażania. W związku z tym w trakcie procedur opracowania „Programu…” Gmina 
Strzelce Wielkie zapewni możliwość udziału społeczeństwa na zasadach i w trybie określonych w ustawie 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 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.). 
Interesariusze, w tym służby i inspekcje działające na terenie gminy Strzelce Wielkie, zostali włączeni w prace 
nad przygotowaniem niniejszego dokumentu. W związku z tym na etapie zbierania danych i materiałów  
do opracowania jednostki te zostały poproszone o sprecyzowanie planów i projektów jakie będą realizowane  
na terenie gminy Strzelce Wielkie. Jednocześnie już na etapie opracowania projektu „Programu…” zostały 
wyznaczone osoby w Urzędzie Gminy do koordynacji i stałej współpracy z Wykonawcą „Programu…”.  
Po zaopiniowaniu projektu „Programu…” przez Zarząd Powiatu Pajęczańskiego dokument ten zostanie 
uchwalony przez Radę Gminy Strzelce Wielkie. 
Z wykonania „Programu…” Wójt Gminy Strzelce Wielkie powinien co dwa lata sporządzać raporty i przedstawiać  
je Radzie Gminy oraz przekazać do organu wykonawczego Powiatu Pajęczańskiego.  
Program ma za zadanie wyznaczanie ram dla późniejszych przedsięwzięć, realizowanych w zakresie innych 
programów sektorowych województwa. Kolejnym celem Programu jest zapewnienie efektywnego i sprawnego 
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wykorzystania środków finansowych na działania, wskazane w Programie oraz umożliwienie i wspieranie 
pozyskiwania środków na realizację określonych zadań środowiskowych przez jednostki samorządowe.  
Niniejszy dokument został opracowany zgodnie z Wytycznymi do opracowania wojewódzkich, powiatowych  
i gminnych programów ochrony środowiska opracowanymi przez Ministerstwo Środowiska we wrześniu 2015 
roku.  
Zgodnie z przytoczonymi wytycznymi starano się zrezygnować z długich opisów na rzecz zestawień 
tabelarycznych, grafik rysunkowych i mapek.  
Do opracowania niniejszego dokumentu zebrano dane pochodzące z Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Łódzkiego i Powiatu Pajęczańskiego oraz jednostek realizujących jakiekolwiek zadania środowiskowe na terenie 
gminy, w tym m. in. Zarządów Dróg, Nadleśnictwa, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,  
a także innych.  
Nawiązując do struktury określonej w „Wytycznych do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych 
programów ochrony środowiska” Ministerstwa Środowiska (z dnia 2 września 2015 r.) niniejszy dokument 
zawiera takie elementy jak: 

• WSTĘP 
• INFORMACJE O METODOLOGII OPRACOWANIA 
• INFORMACJE O SPÓJNOŚCI PROGRAMU Z DOKUMENTAMI WYŻSZEGO SZCZEBLA 
• CHARAKTERYSTYKĘ GMINY STRZELCE WIELKIE 
• OCENĘ STANU ŚRODOWISKA W ZAKRESIE: 

- Ochrony klimatu i jakości powietrza, 
- Zagrożenia hałasem, 
- Pól elektromagnetycznych, 
- Gospodarowania wodami, 
- Gospodarki wodno-ściekowej, 
- Zasobów geologicznych, 
- Gleby, 
- Gospodarki odpadami i zapobiegania powstawaniu odpadów, 
- Zasobów przyrodniczych w tym leśnych, 
- Zagrożeń poważnymi awariami. 

• ZAGADNIENIA HORYZONTALNE  
• CELE PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ KIERUNKI DZIAŁAŃ I INTERWENCJI 

PROEKOLOGICZNYCH 
• HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ POWIATOWYCH I MONITOROWANYCH WRAZ  

Z ICH FINANSOWANIEM 
• SYSTEM REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA  
• STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 

Struktura każdego z rozdziałów dotyczących poszczególnych obszarów interwencji obejmuje: 
• ocenę stanu aktualnego, 
• efekty realizacji dotychczasowego POŚ, 
• analizę SWOT. 

Wymienione powyżej obszary interwencji uwzględniają zagadnienia horyzontalne (przekrojowe dla wszystkich 
dziedzin) takie jak adaptację do zmian klimatu, nadzwyczajne zagrożenia środowiska, działania edukacyjne oraz 
monitoring.  
 

1.3. Spójność z dokumentami strategicznymi i programowymi 
Aktualnie polityka ochrony środowiska w gminie Strzelce Wielkie prowadzona jest zgodnie z zapisami 
wcześniejszych dokumentów strategicznych (w tym gminnego Programu Ochrony Środowiska z 2011 roku) oraz 
nadrzędnych programów ochrony środowiska („Program Ochrony Środowiska dla Województwa Łódzkiego 2016 
na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024”, „Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 
Pajęczańskiego na lata 2015-2018 z prognoza do roku 2020”). 
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Istotnym elementem prognozowania strategicznego jest zapewnienie spójności celów rozwoju wyznaczonych  
w dokumentach programowych i strategicznych, opracowanych na poziomie powiatowym, wojewódzkim, 
krajowym i UE.  
Poniżej przedstawiono powiązanie „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Strzelce Wielkie na lata 2018-
2021 z perspektywą do 2025 roku” z dokumentami strategicznymi szczebla krajowego, regionalnego i lokalnego.  
Podczas tworzenia „Programu…” brano pod uwagę założenia aktualnie obowiązujących dokumentów 
nadrzędnych. Program w swoich założeniach uwzględnia najbardziej istotne kierunki rozwoju zarysowane  
w dokumentach wyższego szczebla. Cele, obszary problemowe oraz kierunki rozwoju analizowanych strategii 
prezentuje poniższa tabela. 
 
Tabela 1. Zestawienie dokumentów strategicznych wraz z ich celami, obszarami problemowymi oraz zarysowanymi kierunkami rozwoju 

Nazwa dokumentu Cele wskazane w dokumencie 
strategicznym  

Kierunki interwencji dokumentu strategicznego wpisujące się w cele 
Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Strzelce Wielkie na lata 

2018-2021 z perspektywą do 2025 roku” 

NADRZĘDNE DOKUMENTY STRATEGICZNE  

Długookresowa 
Strategia Rozwoju 
Kraju Polska 2030 

Cel 7 - Zapewnienie 
bezpieczeństwa 
energetycznego oraz ochrona  
i poprawa stanu środowiska, 

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

Cel 9 - Zwiększenie dostępności 
terytorialnej Polski poprzez 
utworzenie zrównoważonego, 
spójnego i przyjaznego 
użytkownikom systemu 
transportowego. 

7.1: Modernizacja infrastruktury i bezpieczeństwo energetyczne, 
7.2: Modernizacja sieci elektroenergetycznych i ciepłowniczych, 
7.4: Realizacja programu inteligentnych sieci w energetyce, 
7.7: Stworzenie zachęt przyspieszających rozwój zielonej 
gospodarki, 
7.8: Zwiększenie poziomu ochrony środowiska, 
8.1: Rewitalizacja obszarów problemowych, 
9.1: Sprawna modernizacja, rozbudowa i budowa zintegrowanego 
systemu transportowego. 

Średniookresowa 
Strategia Rozwoju 

Kraju 2020 

I. Sprawne i efektywne państwo, 
II. Konkurencyjna Gospodarka. 

I.1.5: Zapewnienie ładu przestrzennego,  
I.3.3: Zwiększenie bezpieczeństwa obywatela,  
II.6.1. Racjonalne gospodarowanie zasobami,  
II.6.2. Poprawa efektywności energetycznej, 
II.6.4. Poprawa stanu środowiska,  
I.6.5. Adaptacja do zmian klimatu,  
II.7.2. Modernizacja i rozbudowa połączeń transportowych,  
II.7.3. Udrożnienie obszarów miejskich.  

Strategia 
Bezpieczeństwo 
Energetyczne i 
Środowisko 

Cel 1 - Zrównoważone 
gospodarowanie zasobami 
środowiska, 

Cel 2 - Zapewnienie gospodarce 
krajowej bezpiecznego  
i konkurencyjnego 
zaopatrzenia w energię, 

Cel 3 - Poprawa stanu środowiska. 

1.1. Racjonalne i efektywne gospodarowanie zasobami kopalin 
1.2. Gospodarowanie wodami dla ochrony przed powodzią, suszą  
i deficytem wody, 
1.3. Zachowanie bogactwa różnorodności biologicznej, w tym 
wielofunkcyjna gospodarka leśna, 
2.2. Poprawa efektywności energetycznej,  
2.7. Rozwój energetyczny obszarów podmiejskich i wiejskich,  
3.1. Zapewnienie dostępu do czystej wody dla społeczeństwa  
i gospodarki,  
3.2. Racjonalne gospodarowanie odpadami, w tym wykorzystanie 
ich na cele energetyczne, 
3.3. Ochrona powietrza, w tym ograniczenie oddziaływania 
energetyki, 
3.4. Wspieranie nowych i promocja polskich technologii 
energetycznych i środowiskowych, 
3.5. Promowanie zachowań ekologicznych oraz tworzenie 
warunków do powstawania zielonych miejsc pracy. 

Polityka energetyczna 
Polski do 2030 roku 

I - Poprawa efektywności 
energetycznej, 

II - Wzrost bezpieczeństwa dostaw 
paliw i energii, 

Cel - Ograniczenie emisji CO2 do 2020 przy zachowaniu 
wysokiego poziomu bezpieczeństwa energetycznego, 
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III - Rozwój wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii  
w tym biopaliw, 

IV – Ograniczenie odziaływania 
energetyki na środowisko. 

Cel - Ograniczenie emisji SO2, tlenków azotu (w tym NO2, NO3, 
NO5) oraz pyłów do poziomów wynikających z obecnych 
 i projektowanych regulacji unijnych, 
Cel - Ograniczenie negatywnego oddziaływania energetyki na stan 
wód powierzchniowych i podziemnych, 
Cel - Minimalizacja składowania odpadów poprzez jak najszersze 
wykorzystanie ich w gospodarce, 
Cel - Zmiana struktury wytwarzania energii w kierunku technologii 
niskoemisyjnych. 

DOKUMENTY SEKTOROWE 

Krajowy Program 
Ochrony Powietrza do 

roku 2020  
(z perspektywą do roku 

2030) 

Cel 1 - osiągnięcie w możliwie 
krótkim czasie poziomów 
dopuszczalnych i 
docelowych niektórych 
substancji, określonych w 
dyrektywie 2008/50/WE i 
2004/107/WE, oraz 
utrzymanie ich na tych 
obszarach, na których są 
dotrzymywane, a w 
przypadku pyłu PM2,5 
także pułapu stężenia 
ekspozycji oraz Krajowego 
Celu Redukcji Narażenia,  

Cel 2 - osiągnięcie w 
perspektywie do roku 2030 
stężeń niektórych 
substancji w powietrzu na 
poziomach wskazanych 
przez WHO (Światową 
Organizację Zdrowa) oraz 
nowych wymagań 
wynikających z regulacji 
prawnych projektowanych 
przepisami prawa unijnego.  

1. Podniesienie rangi zagadnienia poprawy jakości powietrza 
poprzez skonsolidowanie działań na szczeblu krajowym oraz 
powołanie Partnerstwa na rzecz poprawy jakości powietrza, 

2. Stworzenie ram prawnych sprzyjających realizacji efektywnych 
działań mających na celu poprawę jakości powietrza,  

3. Włączenie społeczeństwa w działania na rzecz poprawy jakości 
powietrza poprzez zwiększenie świadomości społecznej oraz 
tworzenie trwałych platform dialogu z organizacjami 
społecznymi,  

4. Rozwój i rozpowszechnienie technologii sprzyjających poprawie 
jakości powietrza,  

5. Rozwój mechanizmów kontrolowania źródeł niskiej emisji 
sprzyjających poprawie jakości powietrza, 

Upowszechnienie mechanizmów finansowych sprzyjających poprawie 
jakości powietrza. 

Aktualizacja Krajowego 
Programu Oczyszczania 
ścieków komunalnych 

Celem Programu jest 
ograniczenie zrzutów 
niedostatecznie oczyszczanych 
ścieków, a co za tym idzie – 
ochrona środowiska wodnego 
przed ich niekorzystnymi 
skutkami 

1. Budowa sieci kanalizacyjnej, 
2. Inwestycje związane z oczyszczalniami ścieków,  

Dostosowanie oczyszczalni do art. 5.2. 

Krajowy Plan Gospodarki 
Odpadami 2022 

Cel 1 - Zmniejszenie ilości 
powstających odpadów, 
zwiększanie świadomości 
społeczeństwa na temat 
należytego gospodarowania 
odpadami komunalnymi, 

Cel 2 - osiągniecie poziomu 
recyklingu i przygotowania 
do ponownego użycia 
ogólnej masy odpadów 
komunalnych w wysokości 
50% do 2025 r.,  

Cel 3 - zmniejszenie udziału 
zmieszanych odpadów 
komunalnych w całym 
strumieniu zbieranych 
odpadów (zwiększenie 
udziału odpadów 
zbieranych selektywnie). 

Racjonalna gospodarka odpadami 

Strategiczny Plan 
Adaptacji dla sektorów i 
obszarów wrażliwych na 
zmiany klimatu do roku 
2020 z perspektywą do 
roku 2030 (SPA2020) 

Cel 1. - Zapewnienie 
bezpieczeństwa 
energetycznego i dobrego 
stanu środowiska  

Kierunek działań 1.1- dostosowanie sektora gospodarki wodnej do 
zmian klimatu,  
Kierunek działań 1.3 – dostosowanie sektora energetycznego do zmian 
klimatu,  
Kierunek działań 1.4 – ochrona różnorodności biologicznej  
i gospodarka leśna w kontekście zmian klimatu,  
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Cel 2. - Skuteczna adaptacja do 
zmian klimatu na obszarach 
wiejskich  

Cel 3. - Rozwój transportu w 
warunkach zmian klimatu  

Cel 4. - Zapewnienie 
zrównoważonego rozwoju 
regionalnego i lokalnego z 
uwzględnieniem zmian 
klimatu  

Cel 5. - Stymulowanie innowacji 
sprzyjających adaptacji do 
zmian klimatu  

Cel 6. - Kształtowanie postaw 
społecznych sprzyjających 
adaptacji do zmian klimatu  

Kierunek działań 2.1 - stworzenie lokalnych systemów monitorowania 
i ostrzegania przed zagrożeniami, 
Kierunek działań 2.2 – organizacyjne i techniczne dostosowanie 
działalności rolniczej i rybackiej do zmian klimatu,  
Kierunek działań 3.2 –zarządzanie szlakami komunikacyjnymi  
w warunkach zmian klimatu,  
Kierunek działań 6.1 – zwiększenie świadomości odnośnie do ryzyk 
związanych ze zjawiskami ekstremalnymi i metodami ograniczania ich 
wpływu,  
Kierunek działań 6.2 - ochrona grup szczególnie narażonych przed 
skutkami niekorzystnych zjawisk klimatycznych. 

Program Operacyjny 
Infrastruktura i 

Środowisko 2014-2020 

Oś priorytetowa I Zmniejszenie 
emisyjności gospodarki 

Oś priorytetowa II Ochrona 
środowiska, w tym adaptacja 
do zmian klimatu 

Oś priorytetowa IV 
Infrastruktura drogowa dla 
miast  

Oś priorytetowa VI Rozwój 
niskoemisyjnego transportu 
zbiorowego w miastach  

Oś priorytetowa VII Poprawa 
bezpieczeństwa 
energetycznego  

Działanie 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii 
pochodzącej ze źródeł odnawialnych, 
Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach,  
Działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem  
i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności 
katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska, 
Działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi,  
Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach,  
Działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, 
Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego,  
Działanie 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego  
w miastach, 
Działanie 7.1 Rozwój inteligentnych systemów magazynowania, 
przesyłu i dystrybucji energii. 

Aktualizacja Krajowego 
Programu Zwiększania 

Lesistości 2014 

Celem KPZL jest zapewnienie warunków do zwiększenia lesistości kraju do 30%, a także optymalnego 
rozmieszczenia zalesień́, ustalenia priorytetów ekologicznych i gospodarczych oraz instrumentów 
realizacyjnych. 

DOKUMENTY O CHARAKTERZE PROGRAMOWYM 

Strategia Rozwoju 
Województwa 
Łódzkiego 2020 

CEL STRATEGICZNY: region 
wykorzystujący potencjał 
endogeniczny do rozwoju 
inteligentnej gospodarki oparty na 
kreatywności i przedsiębiorczości 
mieszkańców 

Cel operacyjny 8: wysoka jakość środowiska przyrodniczego 
8.1 Ochrona i kształtowanie powiazań przyrodniczo - krajobrazowych  
8.2. Przeciwdziałanie i zwalczanie skutków zagrożeń naturalnych i 
antropogenicznych  

Program Ochrony 
Środowiska 

Województwa 
Łódzkiego 2016 na 
lata 2017-2020 z 
perspektywą do 

roku 2024 

Ochrona klimatu i jakości powietrza 
(OKJP)  
Zagrożenia hałasem (ZH)  
Pola elektromagnetyczne (PEM)  
Gospodarowanie wodami (GW)  
Gospodarka wodno-ściekowa (GWS)  
Zasoby geologiczne (ZG)  
ZG. I. Racjonalne gospodarowanie 
zasobami geologicznymi  
Gleby (GL)  
Gospodarka odpadami i zapobieganie 
powstawaniu odpadów (GO)  
Zasoby przyrodnicze (ZP)  
Zagrożenia poważnymi awariami 
(PAP)  

OKJP.I. Poprawa jakości powietrza przy zapewnieniu bezpieczeństwa 
energetycznego w kontekście zmian klimatu  
ZH.I. Poprawa klimatu akustycznego w województwie łódzkim  
PEM.I. Ochrona przed polami elektromagnetycznymi  
GW. I. Osiągnięcie dobrego stanu jednolitych części wód 
powierzchniowych i podziemnych  
GW. II. Ochrona przed zjawiskami ekstremalnymi związanymi z wodą  
GWS. I. Prowadzenie racjonalnej gospodarki wodno-ściekowej  
ZP. I. Ochrona różnorodności biologicznej oraz krajobrazowej  
ZP. II. Prowadzenie trwale zrównoważonej gospodarki leśnej  
GL. I. Ochrona i racjonalne wykorzystanie powierzchni ziemi oraz 
rekultywacja terenów zdegradowanych  
GO. I. Gospodarowanie odpadami zgodnie z hierarchią sposobów 
postępowania z odpadami, uwzględniając zrównoważony rozwój 
województwa łódzkiego  

Aktualizacja 
Programu Ochrony 
Środowiska dla 

Powiatu 
Pajęczańskiego na 
lata 2015-2018 z 

5.1. Uwzględnienie zasad ochrony 
środowiska w strategiach sektorowych 
5.3. Zarządzanie środowiskowe  
5.4. Udział społeczeństwa w 
działaniach na rzecz ochrony 
środowiska 

Zagwarantowanie ujęcia w dokumentach sektorowych o charakterze 
strategicznym celów ochrony środowiska oraz poddawanie ich ocenia 
oddziaływania na środowisko przed ostatecznym zatwierdzeniem. 
Promowanie postaw konsumenckich zgodnych z zasadą 
zrównoważonego rozwoju oraz promocja rynku opartego na 
proekologicznych technologiach. 
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prognozą do roku 
2020 

5.5. Odpowiedzialność za szkody w 
środowisku 
5.6. Aspekt ekologiczny w 
planowaniu przestrzennym 
5.7. Ochrona przyrody 
5.8. Racjonalne gospodarowania 
zasobami wodnymi  
5.9. ochrona i zrównoważony rozwój 
lasów 
5.10. Ochrona powierzchni ziemi  
5.11. Gospodarka zasobami 
geologicznymi 
5.12. Jakość powietrza  
5.13. Ochrona wód 
5.14. Gospodarka odpadami 
5.15. Edukacja ekologiczna 
poszerzająca świadomość 
społeczeństwa na temat negatywnych 
skutków niewłaściwej gospodarki 
odpadami, oddziaływanie hałasu.  
5.16. Oddziaływanie pól 
elektromagnetycznych 

Wspieranie i promocja systemów Eko zarządzania oraz firm i instytucji 
je wprowadzających. 
Podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa prowadzące do 
wykształcenia proekologicznych zachowań konsumenckich i pro 
środowiskowych nawyków kształtujących postawę odpowiedzialności 
za stan środowiska. 
Umożliwienie i promowanie zrównoważonego rozwoju. 
Maksymalizacja oszczędności zasobów wodnych oraz racjonalna 
gospodarka mająca chronić ludność przed deficytami wody, a także 
skutkami powodzi. 
Kształtowanie właściwej struktury gatunkowej i wiekowej lasków z 
zachowaniem bogactwa biologicznego przy racjonalnej gospodarce ich 
zasobami. 
Racjonalna gospodarka gruntami mająca na uwadze rozpowszechnianie 
dobrych praktyk rolnych i leśnych przy jednoczesnym 
przeciwdziałaniu dalszej degradacji gleb. 
Racjonalizacja zaopatrzenia ludności oraz sektorów gospodarczych w 
kopaliny i wodę z jednoczesnymi działaniami mającymi zapobiec 
degradacji złóż i terenów wydobywczych. 
Poprawa jakości powietrza poprzez stopniowe ograniczenie emisji 
niskiej, gospodarczej i komunikacyjnej. 
Utrzymania lub osiągnięcie dobrego stanu wód powierzchniowych i 
podziemnych. 
Ograniczenia wytwarzania przy jednoczesnym zwiększaniu poziomów 
odzysku odpadów. 
Kontrola i ograniczenie negatywnego oddziaływania na mieszkańców 
hałasu pochodzącego ze źródeł komunikacyjnych. 
Kontrola i ograniczenie negatywnego oddziaływania pól 
elektromagnetycznych na mieszkańców powiatu. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie aktualnych dokumentów wyższych szczebli 
 

Według ustawy Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519 z późn. zm.) „[…] w celu realizacji polityki 
ochrony środowiska organ wykonawczy Gminy sporządza gminny Program Ochrony Środowiska, uwzględniając 
cele zawarte w strategiach, programach i dokumentach programowych”, w związku z tym w niniejszym 
opracowaniu zostały ujęte powyższe założenia, cele i priorytety na lata 2018-2025, które zapisano w dokumentach 
wcześniej opracowanych i obejmujących teren gminy Strzelce Wielkie. 
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2. Ocena stanu środowiska 
2.1. Ogólna charakterystyka gminy Strzelce Wielkie  

Gmina Strzelce Wielkie to wiejska gmina, zlokalizowana w południowej części województwa łódzkiego,  
we wschodniej części powiatu pajęczańskiego.   
Gmina graniczy: 

• od północy z gminą wiejską Sulmierzyce należącą do powiatu pajęczańskiego, 
• od zachodu z gminą miejsko-wiejską Pajęczno należącą do powiatu pajęczańskiego,  
• od południa gminą wiejską Nowa Brzeźnica należącą do powiatu pajęczańskiego, 
• od wschodu z gminami wiejskimi Lgota Wielka i Ładzice należącymi do powiatu radomszczańskiego. 

Tworzy ją czternaście sołectw: Antonina, Dębowiec Mały, Dębowiec Wielki, Górki, Marzęcice, Pomiary, 
Skąpa, Strzelce Wielkie, Wiewiec, Wistka, Wola Jankowska, Wola Wiewiecka, Zamoście-Kolonia, Zamoście  
o łącznej powierzchni 77,66 km2. 
Obszar gminy położony jest na granicy dwóch dużych jednostek regionalnych i zajmuje północno-wschodni 
skrawek Monokliny Przedsudeckiej oraz południowo-wschodni Niecki Łódzkiej.  
Gmina Strzelce Wielkie ma charakter typowo rolniczy, użytki rolne w gminie zajmują 82,4% powierzchni gminy.  
Lesistość obszaru gminy jest bardzo niska. Obszar gminy Strzelce Wielkie jest stosunkowo ubogi w przyrodnicze 
obszary i obiekty objęte ochroną prawną. Ochroną taką objęte są: „Wolskie Bagno" o powierzchni 0,79 ha jako 
użytek ekologiczny usytuowane w Wiewcu. 

 
Rysunek 1. Lokalizacja gminy Strzelce Wielkie na tle powiatu pajęczańskiego i województwa łódzkiego 
Źródło: opracowanie własne na podstawie mapy zamieszczonej na stronie www.gminy.pl 

 
Najbliżej centrum gminy położone są miasta Pajęczno - odległość 11 km, Radomsko - odległość 23 km oraz 
Częstochowa - w odległości 40 km.  
Przez obszar gminy biegną:  

• odcinek drogi wojewódzkiej nr 42 Kluczbork - Praszka – Rudniki - Działoszyn - Pajęczno - Nowa 
Brzeźnica - Radomsko o długości 200 mb, 

• odcinek drogi wojewódzkiej Nr 483 Łask - Szczerców - Nowa Brzeźnica - Częstochowa o długości  
6,1 km, 

• odcinki dróg powiatowych o łącznej długości 37,893 km:  
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o Pajęczno - Radomsko przez Wistkę, Strzelce Wielkie, Wiewiec, Wolę Wiewiecka;  
o Strzelce Wielkie -Janki przez Wolę Jankowską;  
o Strzelce Wielkie - Sulmierzyce przez Zamoście, Dębowiec;  
o Wistka - Ładzin przez Marzęcice.  

• sieć dróg gminnych o długości 45,66 km.  
Wskaźnik gęstości dróg ogółem wynosi 92,2 km / 100 km2. 
Według danych na koniec 2017 roku gminę zamieszkiwało 4676 mieszkańców, co daje średnią gęstość zaludnienia 
60 os./km2, która jest ponad dwukrotnie niższa niż wskaźnik ten dla województwa łódzkiego. 
Ilość mieszkańców gminy z podziałem na sołectwa przedstawia się ja w tabeli poniżej. 
 
Tabela 2 Liczba mieszkańców gminy Strzelce Wielkie 

L.p. Sołectwo Liczba mieszkańców 

1 Antonina 155 

2 Dębowiec Mały 270 

3 Dębowiec Wielki 140 

4 Górki 139 

5 Marzęcice 300 

6 Pomiary 156 

7 Skąpa 145 

8 Strzelce Wielkie 1131 

9 Wiewiec 457 

10 Wistka 493 

11 Wola Jankowska 236 

12 Wola Wiewiecka 523 

13 Zamoście 226 

14 Zamoście - Kolonia 305 

 RAZEM GMINA  4676 

Źródło: statystyka ludności gminy Strzelce – UG Strzelce Wielkie 2018 
 

W ciągu ostatnich 10 lat rejestrowany jest nieznaczny, aczkolwiek stały, spadek, liczby ludności. 
 

 
Rysunek 3 Liczba mieszkańców gminy Strzelce Wielkie na przestrzeni ostatnich lat  
Źródło: statystyka ludności gminy Strzelce – UG Strzelce Wielkie 2018 
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Gmina od 2013 roku ma ujemny przyrost naturalny wynoszący corocznie w granicach -44 do -21. Szczegółowe 
zestawienie urodzeń i zgonów zestawiono na wykresie poniżej. 
 

 
Rysunek 4 Liczba urodzeń i zgonów wśród mieszkańców gminy Strzelce Wielkie 
Źródło: statystyka ludności gminy Strzelce – UG Strzelce Wielkie 2018 

 
W 2016 roku zarejestrowano 101 zameldowań oraz 133 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji 
wewnętrznych wynosi -32.  
Aktualnie 63,3% mieszkańców gminy jest w wieku produkcyjnym, 16,5% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,2% 
mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym. Dane te wskazują na fakt, iż społeczeństwo ma znamiona 
starzejącego się.  
Na terenie gminy 141 osób zarejestrowanych było jako osoby bezrobotne, w tym 72 mężczyzn i 69 kobiet. 
Na terenie gminy w 2016 roku zarejestrowanych było 1214 podmiotów w systemie regon, w tym 163 osób 
prowadzących działalność gospodarczą. Najwięcej form prowadzi działalność w zakresie handlu hurtowego  
i detalicznego, przetwórstwa przemysłowego oraz usług transportowych. 
 

2.2. Ochrona klimatu i jakości powietrza 
2.2.1. Efekty realizacji dotychczasowego POŚ 

Cel długoterminowy zapisany w dotychczasowym Programie Ochrony Środowiska 
Cel 6 Poprawa jakości powietrza 

6.1 Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza ze źródeł stacjonarnych na terenie gminy  

Planowane zadania Podjęte działania Efekt ze wskaźnikiem 

Zmniejszenie emisji 
zanieczyszczeń z 

indywidualnych systemów 
grzewczych i lokalnych kotłowni 

(poprzez termorenowację 
budynków oświatowych oraz 

stosowanie odnawialnych źródeł 
energii) 

(zadanie własne) 

Remont budynku po byłej Szkole Podstawowej w Woli 
Wiewieckiej. W 2010 roku zakończono następujące prace budowlane: 
wykonanie stropów nowej połaci dachowej oraz wymianę stolarki 
okiennej i drzwiowej. Całość inwestycji to koszt 760 600,00 zł. 
Remont istniejącego budynku Świetlicy we wsi Dębowiec. W ramach 
członkostwa w Lokalnej Grupie Działania Kraina Wielkiego Łuku 
Warty. Koszt inwestycji wyniósł: 328 339,00 zł. z czego kwota 
dofinansowania ze środków unijnych wyniosła: 212 666,00 zł. 
Termomodernizacja budynku oświatowego w Strzelcach Wielkich 
(szkoła podstawowa, gimnazjum, przedszkole). Zadanie polegało na 
dociepleniu ścian, modernizacji instalacji c.o, wymianie stolarki 
okiennej i drzwiowej oraz przebudowie kotłowni na biomasę, montażu 
dwóch pomp ciepła i montażu czterech kolektorów solarnych. Pompy 
ciepła pozyskują energię z dolnego źródła ciepła, które stanowią 22 
odwierty w ziemi po 100 metrów głębokości każdy i w efekcie 
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ogrzewają budynki szkolne. Końcowym wynikiem realizacji inwestycji 
jest zmniejszenie niemalże o 100 % zanieczyszczeń powietrza. 
Zadanie zrealizowane zostało także z udziałem środków z Funduszy 
Europejskich dla rozwoju regionu łódzkiego oraz Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. 
Całkowita wartość projektu: 2 089 389, 76 zł. Pomoc bezzwrotna: 1 704 
390,85 zł. 

Budowa nowych obiektów źródeł 
energii odnawialnej – 
elektrownie wiatrowe 

(zadanie koordynowane) 

W latach 2008 – 2017 na terenie gminy Strzelce Wielkie wydano 6 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy elektrowni 
wiatrowych: 

• Zamoście Moc-250 KW, szt.1, wysokość wieży 28,7m,  
• Strzelce Wielkie Moc-250 KW szt.1, wysokość wieży 28,7 

m,   
• Strzelce Wielkie Moc-250 KW każdy, szt. 2, wysokość 

wieży   28,7 m, 
• Wistka Moc-2,0 MW, szt. 1, wysokość wieży 110 m, 
• Wistka Moc-2,0MW, szt.1 wysokość wieży 110 m. 
• Skąpa, szt. 1, Moc do 600 KW, wysokość wieży do 75 m. 

wydano 6 decyzji o 
środowiskowych 

uwarunkowaniach dla 
budowy elektrowni 

wiatrowych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych o wykonanych inwestycjach gminnych i działaniach na terenie gminy Strzelce Wielkie 
 

2.2.2. Ocena stanu aktualnego 
2.2.2.1. Klimat na obszarze gminy  

Obszar, na którym znajduje się Gmina Strzelce Wielkie, podobnie jak całe województwo łódzkie i Polska, leży  
w strefie klimatu umiarkowanego ciepłego o cechach przejściowych między klimatem oceanicznym  
a kontynentalnym. Klimat Polski kształtują ścierające się ze sobą masy powietrza: oceanicznego, kontynentalnego, 
arktycznego i śródziemnomorskiego. 
 

 
Rysunek 2. Podział Polski na strefy klimatyczne 
Źródło: http://www.is.pw.edu.pl 
 
Opisany teren według podziału rolniczo-klimatycznego R. Gumińskiego należy do dzielnicy środkowej (strefa II). 
Klimat tej dzielnicy cechuje duży wpływ mas powietrza znad Atlantyku. Dzięki temu zimy są tu łagodne  
z krótkotrwałymi okresami mrozów i częstymi odwilżami. Lata też nie są zbyt upalne. Średnia roczna temperatura 
powietrza wynosi ok. 7,7°C Najzimniejszym miesiącem jest styczeń ze średnią temperaturą poniżej -2,8°C,  
a najcieplejszym lipiec z temperaturą ok. +18°C. Wartości te nie odbiegają od tych, które są notowane w sąsiednich 
regionach. 
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Na tle Polski, rejon wyróżnia się jedną z najwyższych rocznych sum całkowitego promieniowania słonecznego. 
Dni z przymrozkami jest w ciągu roku 110–118. Pierwsze przymrozki występują już na przełomie września  
i października, a ostatnie pojawiają się jeszcze w maju. Okres wegetacyjny wynosi średnio 209 dni. 
W półroczu zimowym przeważają wiatry z kierunków południowo-zachodnich i zachodnich, a w półroczu letnim 
wiatry północno-zachodnie i zachodnie. Suma rocznych opadów wynosząca od 575–600 mm, jest podobna jak  
w pozostałych krainach środkowej Polski. Przewaga opadów nad parowaniem występuje w okresie od stycznia do 
kwietnia, a w sierpniu, wrześniu, październiku występuje deficyt wody. Taki układ korzystniejszy jest dla 
produkcji zbóż i dla użytków zielonych, ujemnie zaś wpływa na produkcję roślin okopowych. 
 

2.2.2.2. Jakość powietrza na obszarze gminy Strzelce Wielkie  
Najczęściej głównym źródłem zanieczyszczeń powietrza jest emisja substancji szkodliwych, tworzących się 
podczas procesów spalania paliw ciekłych, stałych i gazowych. Podczas spalania do atmosfery uwalniane są takie 
związki szkodliwe jak: dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek węgla i pył. W mniejszych ilościach 
uwalniany jest chlorowodór, różnego rodzaju węglowodory aromatyczne i alifatyczne. Wraz z pyłem emitowane 
są również metale ciężkie, pierwiastki promieniotwórcze i wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne,  
a wśród nich benzo(α)piren, uznawany za jedną z bardziej znaczących substancji kancerogennych. W pyle 
zawieszonym ze względu na zdolność wnikania do układu oddechowego, wyróżnia się frakcję o ziarnach: powyżej 
10 mikrometrów i pył drobny poniżej 10 mikrometrów (PM10). Szczególnie ta druga frakcja jest niebezpieczna 
dla człowieka, ponieważ jest już tak mała, że nie jest zatrzymywana przez naturalny system filtracyjny układu 
oddechowego.  
Ocenę stanu powietrza atmosferycznego przeprowadzono w oparciu o dane pochodzące z Systemu monitoringu 
jakości powietrza województwa łódzkiego oraz opracowania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska 
w Łodzi pt.: „Roczna ocena jakości powietrza w województwie łódzkim w 2016 roku”. Ocenę przeprowadzono  
w dwóch wyodrębnionych strefach na terenie województwa łódzkiego: 

• Aglomeracja Łódzka, 
• Strefa łódzka 

Podstawę klasyfikacji stref w oparciu o wyniki rocznej oceny jakości powietrza stanowiły: 
• dopuszczalny poziom substancji w powietrzu, 
• poziom docelowy, 
• poziom celu długoterminowego, 

określone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych 
substancji w powietrzu (Dz.U. 2012, poz. 1031). 
Ocenę przeprowadzono z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych: 

• ze względu na ochronę zdrowia ludzi – dla wszystkich stref, 
• ze względu na ochronę roślin – dla strefy łódzkiej. 

Ocena pod kątem ochrony zdrowia obejmuje: dwutlenek azotu NO2, dwutlenek siarki SO2, benzen C6H6, ołów Pb, 
arsen As, nikiel Ni, kadm Cd, benzo(alfa)piren B(alfa)P, pył PM10, pył PM2,5, ozon O3, tlenek węgla CO2.  
W ocenie pod kątem ochrony roślin uwzględnia się: dwutlenek siarki SO, tlenki azotu NO, ozon O. 
W wyniku oceny każdej strefie przypisano klasę dla każdego zanieczyszczenia, oddzielnie ze względu  
na ochronę zdrowia ludzi i ze względu na ochronę roślin. Z klasyfikacji pod kątem ochrony roślin wyłączone  
są strefy: aglomeracje powyżej 250 tys. mieszkańców i miasta powyżej 100 tys. mieszkańców. Strefy zaliczono: 

• do klasy A – jeżeli stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy nie przekroczyły poziomów dopuszczalnych, 
poziomów docelowych, 

• do klasy C – jeżeli stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekroczyły poziomy dopuszczalne, 
poziomy docelowe. 

Zaliczenie strefy do określonej klasy wiąże się z podjęciem działań na rzecz poprawy jakości powietrza (klasa C) 
lub dążeniem do utrzymania dobrej jakości (klasa A). W przypadku, gdy jest przekroczony poziom dopuszczalny 
substancji, określane są obszary przekroczeń, opracowywane lub aktualizowane Programy Ochrony Powietrza 
(POP). Należy kontrolować stężenia substancji i prowadzić działania mające na celu obniżenia stężeń 
przynajmniej do poziomów dopuszczalnych. Natomiast, gdy przekroczony jest poziom docelowy należy dążyć do 
osiągnięcia wymaganej prawem normy za pomocą ekonomicznie uzasadnionych działań technicznych  
i technologicznych. W tym przypadku również obowiązuje opracowanie lub aktualizacja POP. 
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Ocena według kryteriów odniesionych do ochrony zdrowia ludzi 
Dwutlenek siarki 
Jakość powietrza w zakresie dwutlenku siarki określono na podstawie pomiarów automatycznych ze stacji 
zlokalizowanych poza terenem Gminy Strzelce Wielkie, w Radomsku, ul. Rolna 2. Stężenia dwutlenku siarki  
w 2016 roku wykazały nieprzekraczanie poziomów dopuszczalnych stężeń 1- godzinnych 350 µg/m3, w 2016 roku 
najwyższe stężenie 1 godzinne wyniosło 67,1 µg/m3. 

 

 
Rysunek 3.  Stężenie dwutlenku siarki na stacji w Radomsku (µg/m3) 
Źródło: http://www.wios.lodz.pl 

 
Na rysunku powyżej przedstawiono stężenie dwutlenku siarki w latach 2014-2016. Maksymalne stężenie wyniosło 
16,0 µg/m3 w styczniu 2016 r., natomiast średnio roczne stężenie nie przekroczyło normy 20 µg/m3  
i wyniosło 8,3 µg/m3 (średnioroczne stężenie w 2015 r. 9,8 µg/m3). 
Na żadnym stanowisku nie została przekroczona dopuszczalna częstość przekraczania poziomu dopuszczalnego, 
wynosząca 3 dni w roku. Strefa łódzka w której zlokalizowana jest Gmina otrzymała klasę  
A dla dwutlenku siarki. 
Dwutlenek azotu 
Jakość powietrza w zakresie dwutlenku azotu określono na podstawie pomiarów automatycznych ze stacji 
zlokalizowanych poza terenem Gminy Strzelce Wielkie, w Radomsku, ul. Rolna 2.  
Stężenia maksymalne 1 - godzinne (poziom dopuszczalny 200 µg/m3) nie zostały przekroczone na stacji 
Radomsko, maksymalną wartość osiągnęły w okresie zimy 14 µg/m3. 
 

  
Rysunek 4.  Stężenie dwutlenku azotu na stacji w Radomsku (µg/m3) 
Źródło: http://www.wios.lodz.pl 
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Na rysunku powyżej przedstawiono stężenie dwutlenku azotu w latach 2014-2016. Maksymalne stężenie wyniosło 
33 µg/m3 w lutym 2015 r., natomiast średnio roczne stężenie w 2016 r. nie przekroczyło normy  
40 µg/m3 i wyniosło 20 µg/m3 (21 µg/m3 w 2015 r.), wynosząc od 24% do ok. 75%. 
Strefa łódzka w której zlokalizowana jest Gmina Strzelce Wielkie otrzymała klasę A dla dwutlenku azotu. 
Tlenek węgla  
Jakość powietrza w zakresie tlenku węgla określono na podstawie pomiarów automatycznych ze stacji 
zlokalizowanych poza terenem Gminy Strzelce Wielkie, w Radomsku, ul. Rolna 2. 
 

 
Rysunek 5. Stężenie tlenku węgla na stacji w Radomsku (µg/m3) 
Źródło: http://www.wios.lodz.pl 
 

Maksymalne stężenia 8 godzinne tlenku węgla nie przekroczyły poziomu dopuszczalnego (10000 µg/m3) na 
stanowisku i wynosiły od 6% do 35% wartości dopuszczalnej. Najwyższa wartość wystąpiła w Radomsku  
w styczniu 2016 r.  3504 µg/m3, natomiast najwyższe stężenie w 2015 r. wystąpiło w listopadzie 3032 µg/m3. 
Strefa łódzka w której zlokalizowana jest Gmina otrzymała klasę A dla tlenku węgla. 
 
Pył PM10  
W województwie łódzkim prowadzone są pomiary automatyczne pyłu PM10, których wyniki co godzinę 
zamieszczane są na stronie internetowej WIOŚ. Taki system pozwala, po zamknięciu doby pomiarowej, na szybkie 
informowanie społeczeństwa o osiągniętych stężeniach, ewentualnych przekroczeniach norm i reakcję  
w przypadku przekroczenia przez stężenie dobowe wartości poziomu dopuszczalnego, poziomu informowania 
(200 µg/m³) bądź poziomu alarmowego (300 µg/m³). W przypadku ich przekroczenia wojewódzki inspektor 
ochrony środowiska powiadamia wojewódzki zespół zarządzania kryzysowego oraz zarząd województwa. W roku 
2016 na żadnym stanowisku nie odnotowano tak wysokich stężeń, a jedynie przekroczenia normy dla doby 
wynoszącej 50 µg/m³. 
Ocenę jakości powietrza wykonano na podstawie pomiarów automatycznych na stacji zlokalizowanej poza 
obszarem Gminy Strzelce Wielkie, w Radomsku, ul. Rolna 2., Klasyfikacja wyników odnosi się do dwóch wartości 
kryterialnych: stężeń 24-godzinnych i średniej dla roku. Na stacji w Radomsku stwierdzono przekroczenia 
dopuszczalnej częstości przekroczeń́ dopuszczalnego poziomu w roku kalendarzowym dla 24 -godzin. Stężenia 
średnie dla roku wynosiło 42,6 µg/m3 (przy normie 40 µg/m3).  
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Rysunek 6. Stężenie pyłu PM10 na stacji w Radomsku (µg/m3) 
Źródło: http://www.wios.lodz.pl 

 
Strefa łódzka w której zlokalizowana jest Gmina Strzelce Wielkie otrzymała klasę C dla pyłu PM10. 
 
Arsen, kadm, nikiel i benzo(a)piren (BaP) – całkowita zawartość w pyle zawieszonym PM10. 
Klasyfikację dla wyżej wymienionych substancji wykonano w oparciu o uzyskane stężenia średnie dla roku 
odnoszone do poziomu docelowego. Za podstawę klasyfikacji przyjęto pomiary manualne ze stacji 
zlokalizowanych poza Gminą. Na żadnym stanowisku pomiarowym nie odnotowano przekroczeń poziomów 
docelowych dla metali. 
Benzo(a)piren należy do grupy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA). Jest to związek 
trwały w środowisku, posiada zdolność do adsorpcji na powierzchni pyłów (np. PM10 i PM2,5). Powstaje  
w wyniku niepełnego spalania związków organicznych. W wyniku działalności człowieka uwalniany jest do 
środowiska ze spalania paliw kopalnych, odpadów, wypalania traw oraz działalności przemysłowej. Obecny jest 
również w spalinach samochodowych i dymie papierosowym. 
Pomiary benzo(a)pirenu prowadzono poza granicami Gminy Strzelce Wielkie. W okresie zimowym  
na stanowisku w Radomsku były obserwowane stężenia benzo(a)pirenu, które wyniosły od 5 do 9 ng/m3 (wartość 
docelowa 1 ng/m3).  
Strefa łódzka w której zlokalizowana jest Gmina Strzelce Wielkie, otrzymała klasę C dla benzo(a)pirenu   
ze względu na przekroczenia poziomu docelowego. Dla pozostałych zanieczyszczeń arsenu, kadmu, niklu, ołowiu 
strefa łódzka otrzymała klasę A. 
 
Ozon 
Ozon jest zanieczyszczeniem wtórnym powstającym w wyniku reakcji fotochemicznych przy sprzyjających 
warunkach meteorologicznych, w atmosferze zawierającej tzw. prekursory ozonu (np.: tlenki azotu, węglowodory) 
pochodzące ze źródeł antropogenicznych, głównie transportu drogowego. Powstawaniu ozonu sprzyja wysoka 
temperatura, duże nasłonecznienie i duża wilgotność powietrza. 
Podstawę klasyfikacji stref stanowi jeden parametr – stężenie 8-godzinne odnoszące się do poziomu docelowego 
oraz poziomu celu długoterminowego. 
W województwie łódzkim pomiary ozonu prowadzone są przez WIOŚ na stacjach pomiarów automatycznych. 
Wyniki badań stężeń ozonu wykazały, iż dopuszczalna częstość przekroczenia poziomu docelowego  
8 - godzinnego, uśredniona za okres trzech lat była wyższa niż 25 dni. Również dopuszczalna częstość 
przekroczenia poziomu celu długoterminowego na wszystkich stanowiskach była wyższa niż 25 dni. 
W związku z powyższym wszystkie strefy zaliczono do klasy A dla ozonu (poziom docelowy). 
W przypadku celu długoterminowego stwierdzono przekroczenie wartości normatywnej 120 µg/m³  
w odniesieniu do najwyższej wartości stężeń 8-godzinnych spośród średnich kroczących w roku kalendarzowym. 
Dlatego w tym przypadku ozon otrzymał klasę D2 w odniesieniu do celu długoterminowego. 
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Ocena według kryteriów odniesionych do ochrony roślin 
Ozon 
Ze względu na ochronę roślin - przekroczenie poziomu docelowego oraz przekroczenie poziomu celu 
długoterminowego ozonu wyrażonego jako AOT40 - na stacji tła regionalnego wskaźnik ten uśredniony dla 
kolejnych 5 lat wyniósł 23974 (µg/m3)*h, przy poziomie docelowym wynoszącym 18000 (µg/m3)*h  
i uśredniony dla roku wyniósł 26999 (µg/m3)*h, przy poziomie celu długoterminowego wynoszącym 6000 
(µg/m3)*h. 
Przez 16 dni występują pomiędzy godzinami 11-19 w okresie czerwiec – wrzesień epizody ozonowe, w których 
stężenia 1 godzinne przekroczyły 180 µg/m3, wartość progową informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia 
poziomu alarmowego. Najwyższe stężenie 1 godzinne ozonu (213 µg/m3) wystąpiło w Parzniewicach w lipcu  
i nie przekroczyło poziomu alarmowego, wynoszącego 240 µg/m3. Na podstawie otrzymanych wyników strefę 
łódzką zaliczono do klasy A. 
W strefie łódzkiej przekroczony jest poziom celu długoterminowego (6000 µg/m³h). Termin osiągnięcia poziomu 
celu długoterminowego wyznaczono na rok 2020. 
 
Dwutlenek siarki i tlenki azotu 
Podstawą klasyfikacji były wyniki pomiarów automatycznych prowadzonych w stałych punktach pomiarowych. 
Średnie roczne stężenia dwutlenku siarki wahały się od 3 µg/m³ do 4 µg/m³. Natomiast średnie roczne stężenia 
tlenków azotu wynosiły od 13 do 19 µg/m³. Nie odnotowano przekroczeń dopuszczalnego poziomu wymienionych 
substancji przy zachowaniu okresu uśredniania stężeń jako wartości średniej dla roku kalendarzowego i odrębnie 
wartości średniej z okresu zimowego. 
 
Z uwagi na przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego oraz poziomu docelowego 
benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10 na terenie województwa łódzkiego obowiązują następujące 
Programy ochrony powietrza, które zawierają plany działań krótkoterminowych: 

• Uchwała NR VIII/90/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmiany 
uchwały Nr XXXV/689/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie 
programu ochrony powietrza dla strefy w województwie łódzkim w celu osiągnięcia poziomu 
dopuszczalnego pyłu zawieszonego i poziomu docelowego benzo(a)pirenu zawartego w pyle 
zawieszonym PM10 oraz planu działań krótkoterminowych. Nazwa strefy: aglomeracja łódzka. Kod 
strefy: PL1001. (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2015 r. poz. 2102), 

• Uchwała NR LIII/945/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 października 2014 r. w sprawie 
zmiany uchwały Nr XXXV/690/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 kwietnia 2013 roku  
w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy w województwie łódzkim w celu osiągnięcia poziomu 
dopuszczalnego pyłu zawieszonego i poziomu docelowego benzo(a)pirenu, zawartego w pyle 
zawieszonym PM10 oraz planu działań krótkoterminowych. Nazwa strefy: strefa łódzka. Kod strefy: 
PL1002. (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2014 r. poz. 4557). 

Na obszarze województwa obowiązują dwa odrębne plany działań krótkoterminowych przyjęte: 
• Uchwałą nr LIII/964/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 października 2014 r. w sprawie 

planu działań krótkoterminowych dla strefy łódzkiej w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia 
przekroczeń poziomu alarmowego i poziomu docelowego ozonu przyziemnego oraz ograniczenia 
skutków i czasu trwania zaistniałych przekroczeń (Dz. Urz. Woj. Łódz. Z 2014 r. poz. 4487). 

• Uchwałą nr XXXIV/429/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie planu 
działań krótkoterminowych dla strefy aglomeracja łódzka w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia 
przekroczeń poziomu alarmowego i poziomu docelowego ozonu przyziemnego oraz ograniczenia 
skutków i czasu trwania zaistniałych przekroczeń (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2017 r. poz. 1047). 

W dniu 14.11.2017 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego została ogłoszona Uchwała nr 
xliv/548/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24.10.2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze 
województwa łódzkiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw tzw. 
UCHWAŁA ANTYSMOGOWA. Głównym celem uchwały jest wprowadzenie odpowiednich regulacji  
w zakresie eksploatacji instalacji spalania paliw, które przyczynią się do poprawy jakości powietrza w 
województwie łódzkim. Poprawa jakości powietrza w sposób oczywisty przyczyni się do poprawy stanu zdrowia 
mieszkańców województwa oraz może wpłynąć na długość ich życia. Uchwała zakłada: 

• Objęcie regulacjami instalacji wykorzystywanych do ogrzewania budynków poprzez: 
- zakaz stosowania paliw najgorszej jakości, 
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- dopuszczenie spalania paliw stałych jedynie w instalacjach spełniających najbardziej 
rygorystyczne normy. 

• Wskazanie sposobu w jaki mieszkańcy będą mogli potwierdzić, że eksploatują instalację zgodną  
z wprowadzonymi regulacjami. 

• Określenie okresów przejściowych umożliwiających mieszkańcom dostosowanie się do nowych 
regulacji, przy jednoczesnym uwzględnieniu, że bardziej emisyjne instalacje będą musiały być 
dostosowane w krótszym terminie niż instalacje o niższych poziomach emisji. 
 

2.2.2.3. Emisja z emitorów liniowych 
Jednym z podstawowych czynników środowiskotwórczych, związanych z komunikacją jest zanieczyszczenie 
powietrza występujące w sąsiedztwie dróg. Pojazdy samochodowe poruszające się po drogach, emitują  
do atmosfery duże ilości różnorodnych substancji toksycznych, powstających w wyniku spalania paliwa 
napędowego, a także na skutek wzajemnego oddziaływania opon i nawierzchni dróg oraz zużywania się niektórych 
elementów pojazdu (powstają wtedy zanieczyszczenia w postaci pyłów gumowych, azbestowych, kamiennych 
oraz rdzy, sadzy itp.). 
Jest to problem narastający, zwłaszcza na terenie miast i centrum gmin. Mimo prowadzonej tam modernizacji 
układów komunikacyjnych, wskutek lawinowo narastającej liczby samochodów, płynność ruchu w godzinach 
szczytu jest zakłócona. Obecność spalin samochodowych najdotkliwiej odczuwana jest w letnie oraz w słoneczne 
dni, ponieważ oprócz toksycznych spalin tworzy się bardzo szkodliwa dla zdrowia, przypowierzchniowa warstwa 
ozonu pochodzenia fotochemicznego. 
System drogowy Gminy Strzelce Wielkie obejmuje drogi gminne (45,66 km), powiatowe (37,893 km), w tym: 
Pajęczno - Radomsko, Strzelce Wielkie – Janki, Strzelce Wielkie – Sulmierzyce, Wistka – Ładzin oraz odcinek 
drogi wojewódzkiej nr 483 (6,1 km) relacji Łask – Częstochowa. Łączna długość dróg publicznych na koniec 2017 
r. wynosiła 89,653 km. 
Zarządcami dróg, do właściwości których należą sprawy z zakresu planowania budowy, modernizacji, utrzymania 
i ochrony dróg, są następujące organy:  

• dróg wojewódzkich – Zarząd Województwa Łódzkiego, 
• dróg powiatowych – Zarząd Powiatu Pajęczańskiego,  
• dróg gminnych – Wójt Gminy Strzelce Wielkie.  

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi w latach 2013-2017 na odcinku drogi wojewódzkiej nr 483 na terenie gminy 
Strzelce Wielkie prowadzone były remonty cząstkowe masą na gorąco (2110 m2), emulsją i grysami (2560 m2). 
W latach 2013-2017 Powiatowy Zarząd Dróg w Pajęczynie przeprowadził inwestycje na drogach powiatowych  
o długości 8,565 km, w tym drogi nr 3515E w miejscowości Wistka oraz na odcinku Pomiary - Wiewiec, nr 3516W 
w m. Wola Jankowska, nr 1901E i 3519E na odcinku Dębowiec Wielki – Dębowiec Mały, nr 3522E w m. Wola 
Wiewiecka, nr 3519E na odcinku Zamoście-Kolonia – Dębowiec Mały. 
Gmina Strzelce Wielkie również co roku przeprowadza inwestycje na drogach gminnych. W latach 2013-2017 
przebudowano i zmodernizowano 11 odcinków dróg na długości 4,86 km. 
Na drogach krajowych i wojewódzkich regularnie co 5 lat (z wyłączeniem miast na prawach powiatu) Generalna 
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przeprowadza Generalny Pomiar Ruchu (GPR), którego celem jest 
zilustrowanie aktualnego poziomu natężenia ruchu na poszczególnych odcinkach sieci dróg oraz wskazanie 
prognozy ruchu w perspektywie kolejnych 5, 10 oraz 15 lat. W roku 2015 na sieciach dróg krajowych oraz 
wojewódzkich został przeprowadzony Generalny Pomiar Ruchu (GPR), który stanowi podstawowe źródło 
informacji o ruchu drogowym.  
 
Tabela 5. Średniodobowy ruch na drodze wojewódzkiej nr 483  

DW483 Procentowy udział 
pojazdów na drodze 

Liczba pojazdów w roku 
2010 (poj/dobę) 

Liczba pojazdów w roku 
2015 (poj/dobę) 

Liczba pojazdów w roku 
2020 - prognoza 

(poj/dobę) 

Samochody osobowe 83,01% 5 796 6447 7 163 

Motocykle 1,09% 76 85 94 

Samochody dostawcze 5,00% 349 388 431 



PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY STRZELCE WIELKIE  
NA LATA 2018 – 2021 Z PERSPEKTYWĄ DO 2025 ROKU 

 23 

DW483 Procentowy udział 
pojazdów na drodze 

Liczba pojazdów w roku 
2010 (poj/dobę) 

Liczba pojazdów w roku 
2015 (poj/dobę) 

Liczba pojazdów w roku 
2020 - prognoza 

(poj/dobę) 

Samochody ciężarowe bez 
przyczepy 2,60% 182 202 224 

Samochody ciężarowe z 
przyczepą 8,00% 558 621 690 

Autobusy 0,21% 14 16 18 

Ciągniki rolnicze 0,10% 7 8 9 

SUMA 100,00% 6 983 7767 8 629 

Źródło: Średni dobowy ruch roczny (SDRR) w punktach pomiarowych w 2015 roku na drogach krajowych, Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad 

 
Rysunek 7. Udział pojazdów na drodze wojewódzkiej nr 483 przejeżdżających przez teren gminy  
Źródło: opracowanie własne na podstawie GPR 2015 
 
Największy udział wśród pojazdów poruszających się po drogach wojewódzkich zajmują pojazdy osobowe od 81 
do 83%. Samochody ciężarowe oraz samochody dostawcze stanowią od 15,59% na drodze nr 408 do 16,80% na 
drodze nr 919. Najmniejszy udział przypadł pojazdom wykorzystywanym rolniczo, autobusom oraz motocyklom 
od 1,40% do 1,78%. 
 
Tabela 6 Średnio dobowy ruch na drogach powiatowych na terenie gminy Strzelce Wielkie w latach 2010-2020  

Drogi powiatowe Procentowy udział 
pojazdów na drodze 

Liczba pojazdów w roku 
2010 (poj/dobę) 

Liczba pojazdów w roku 
2015 (poj/dobę) 

Liczba pojazdów w roku 2020 
- prognoza (poj/dobę) 

Samochody osobowe 80,20% 2848 3836 5167 

Motocykle 0,40% 14 19 26 

Samochody dostawcze 6,50% 231 311 419 

Samochody ciężarowe 
bez przyczepy 2,01% 71 96 129 

Samochody ciężarowe 
z przyczepą 4,89% 174 234 316 

Autobusy 1,30% 46 62 84 

Ciągniki rolnicze 0,61% 21 29 39 

SUMA 100,00% 3551 4783 6443 

Źródło: opracowanie własne na podstawie GPR 2015 
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Rysunek 8. Udział pojazdów na drogach powiatowych przejeżdżających przez teren gminy Strzelce Wielkie 
Źródło: opracowanie własne na podstawie GPR 2015 
 

Spośród wszystkich pojazdów poruszających się po drogach powiatowych znajdujących się w gminie, największy 
udział mają samochody osobowe 80,2%, co świadczy o dominacji transportu prywatnego. Samochody ciężarowe 
oraz samochody dostawcze stanowią łącznie 13,4%. Najmniejszy udział przypadł pojazdom wykorzystywanym 
rolniczo, autobusom oraz motocyklom 2,3%. 
 
Tabela 7 Średnio dobowy ruch na drogach gminnych na terenie gminy Strzelce Wielkie w latach 2010-2020  

Drogi gminne Procentowy udział 
pojazdów na drodze 

Liczba pojazdów w roku 
2010 (poj/dobę) 

Liczba pojazdów w roku 
2015 (poj/dobę) 

Liczba pojazdów w roku 2020 
- prognoza (poj/dobę) 

Samochody osobowe 85,20% 849 1143 1540 

Motocykle 0,80% 8 11 14 

Samochody dostawcze 5,10% 51 68 92 

Samochody ciężarowe 
bez przyczepy 1,00% 10 13 18 

Samochody ciężarowe 
z przyczepą 2,90% 29 39 52 

Autobusy 2,00% 20 27 36 

Ciągniki rolnicze 3,00% 30 40 54 

SUMA 100,00% 996 1342 1807 

Źródło: opracowanie własne na podstawie GPR 2015 
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Rysunek 9. Udział pojazdów na drogach gminnych przejeżdżających przez teren gminy Strzelce Wielkie 
Źródło: opracowanie własne na podstawie GPR 2015 

 
Spośród wszystkich pojazdów poruszających się po drogach znajdujących się w gminie, największy udział mają 
samochody osobowe 85,2%, co świadczy o dominacji transportu prywatnego. Samochody ciężarowe oraz 
samochody dostawcze stanowią łącznie ponad 14%. Najmniejszy udział przypadł pojazdom wykorzystywanym 
rolniczo, motocyklom oraz autobusom 2,2%. 
Do obliczeń emisji szkodliwych substancji do powietrza wykorzystano dane powyżej, średnie spalanie różnego 
rodzaju paliw przez pojazdy, liczbę kilometrów dróg publicznych na terenie gminy Strzelce Wielkie oraz 
uśrednione wskaźniki emisji z pojazdów samochodowych według "Wskaźniki emisji substancji 
zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza z w wyniku spalania paliw w pojazdach mechanicznych..." - 
materiały informacyjne PZMOT 1993 r. Ponadto wykorzystano program licencjonowany OPERAT2000 do 
wyliczenia substancji emitowanych do powietrza. 
 
Tabela 8 Roczna emisja substancji szkodliwych do atmosfery ze środków transportu na terenie gminy Strzelce Wielkie w 2015 roku 

typ drogi zanieczyszczenie (mg/s) (Mg/rok) 

drogi wojewódzkie 

tlenek węgla 108,1 34,117 

benzen 1,0 0,346 

węglowodory alifatyczne 16,6 5,259 

węglowodory aromatyczne 5,0 1,592 

tlenki azotu 65,8 20,761 

pył ogółem 38,1 11,764 

dwutlenek siarki 5,1 1,661 

drogi powiatowe 

tlenek węgla 19,1 6,024 

benzen 0,2 0,061 

węglowodory alifatyczne 2,9 0,929 

węglowodory aromatyczne 0,9 0,281 

tlenki azotu 11,6 3,666 

pył ogółem 6,7 2,077 

dwutlenek siarki 0,9 0,293 

drogi gminne 

tlenek węgla 3,6 1,136 

benzen 0,01 0,012 

węglowodory alifatyczne 0,6 0,171 
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węglowodory aromatyczne 0,2 0,049 

tlenki azotu 2,2 0,697 

pył ogółem 12,7 3,666 

dwutlenek siarki 0,2 0,049 

Źródło: opracowanie własne, do obliczeń użyto Programu OPERAT2000 

 
W skali gminy Strzelce Wielkie transport samochodowy odpowiada za ok. 5 % wszystkich zanieczyszczeń. 
Pojazdy są głównym źródłem emisji tlenku węgla (53%) i tlenków azotu (32%), odpowiadają również za emisję 
węglowodorów alifatycznych i aromatycznych (ok. 10%), benzenu, pyłów oraz dwutlenku siarki niecałe 5%. 
Udział samochodów w emisji zanieczyszczeń jest o wiele większy na obszarach o dużym natężeniu ruchu. 
 

2.2.2.4. Niska emisja na terenie gminy Strzelce Wielkie 
Niska emisja to emisja szkodliwych pyłów i gazów przez emitory znajdujące się na wysokości nie większej niż  
40 m. Jej źródłem jest nieefektywne spalanie paliw w domach i samochodach oraz kotłowniach przemysłowych. 
Wprowadzane do powietrza na tej wysokości zanieczyszczenia gromadzą się wokół miejsca powstania 
wyrządzając szkody lokalnie (zazwyczaj są to miejsca zwartej zabudowy mieszkalnej). 
Niska emisja została szczegółowo omówiona w przyjętym do realizacji w 2016 r. „Planie gospodarki 
niskoemisyjnej dla Gminy Strzelce Wielkie” (dalej zwany PGN). W niniejszym rozdziale skupiono się na 
wynikach inwentaryzacji niskiej emisji przeprowadzonej w ramach PGN. W ramach PGN wydzielono sektory: 

• Obiekty użyteczności publicznej – z uwagi na przejrzystość bilansowania poszczególnych sektorów do 
sektora użyteczności publicznej zaliczono obiekty użyteczności publicznej administrowane przez gminę.  

• Obiekty mieszkalne, 
• Handel, usługi przedsiębiorstwa – budynki, w których prowadzona jest działalność gospodarcza 

handlowa, usługowa lub produkcyjna, a także budynki powiatowe zlokalizowane na terenie gminy. 
Poniższe tabele przedstawiają zużycie energii z podziałem na poszczególne nośniki energii w budynkach 
użyteczności publicznej oraz mieszkalnych w 2014 roku. Sektor transport został omówiony w rozdziale 
dotyczącym emisji liniowej. 
 
Tabela 9. Zbiorcze zestawienie danych w zakresie zużycia energii konwencjonalnej i emisji CO2  

Lp. Kategoria 

RAZEM 

zużycie energii 
[MWh/a] 

emisja CO2 
[MgCO2/a] 

emisja CO2 
jednostk. 

[MgCO2/MWh] 

1. obiekty mieszkalne 38 517,00 12 703,05 0,3298 

2. obiekty użyteczności publicznej 1 146,00 608,77 0,5312 

3. pozostałe obiekty: handel, przemysł, usługi 4 398,00 2 791,09 0,6346 

 OGÓŁEM 44 061,00 16 102,91 0,3655 

Źródło: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Strzelce Wielkie 

 
Na poniższym rysunku przedstawiono udział poszczególnych nośników w pokryciu zapotrzebowania na energię 
końcową w obiektach użyteczności publicznej. 
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Rysunek 10. Udział poszczególnych nośników energii wykorzystywanych w sektorze użyteczności publicznej 
Źródło: PGN, 2016 
 

Budynki użyteczności publicznej zużywają: 
• ok. 1,2% całkowitej energii zużywanej w gminie, 
• ok. 7,1% energii elektrycznej wykorzystywanej na terenie gminy. 

Głównym nośnikiem energii wykorzystywanym w obiektach użyteczności jest węgiel wykorzystywany w celach 
ogrzewania i przygotowywania ciepłej wody użytkowej (ok. 51,3%). Pozostałymi nośnikami energii są: energia 
elektryczna (ok. 42,8%) oraz drewno (ok. 5,8%).  
Na poniższym rysunku przedstawiono udział poszczególnych nośników w pokryciu zapotrzebowania na energię 
końcową w obiektach mieszkaniowych. 
 

 
Rysunek 11. Udział poszczególnych nośników energii wykorzystywanych w sektorze mieszkalnictwa 
Źródło: PGN, 2016 

 
Obecnie sektor mieszkalnictwa zużywa: 

• ok. 40,1% całkowitej energii zużywanej w gminie, 
• ok. 44,7% energii elektrycznej wykorzystywanej na terenie gminy. 

Głównym nośnikiem energii wykorzystywanym w obiektach mieszkalnych jest węgiel kamienny 
wykorzystywany w celach ogrzewania i przygotowywania ciepłej wody użytkowej stanowiąc ok. 74% potrzeb 
energetycznych w tej grupie odbiorców. Drewno stanowi ok. 11,2% rynku energii a energia elektryczna stanowi 
ok. 8,0%. 
Na poniższym rysunku przedstawiono udział poszczególnych nośników w pokryciu zapotrzebowania na energię 
końcową w obiektach grupy handel, usługi, przedsiębiorstwa. 
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Rysunek 12. Udział poszczególnych nośników energii wykorzystywanych w sektorze handel, usługi przedsiębiorstwa 
Źródło: PGN, 2016 
 
Obecnie sektor handlowo-usługowy zużywa: 

• ok. 4,7% całkowitej energii zużywanej w gminie, 
• ok. 45,0% energii elektrycznej wykorzystywanej na terenie gminy. 

Głównym nośnikiem energii wykorzystywanym w przedsiębiorstwach jest energia elektryczna (ok. 70,6% zużycia 
energii) oraz drewno (ok. 10,1%) i węgiel (ok. 7,6%). Ponadto najczęściej wykorzystywanymi nośnikami energii 
są: olej opałowy (6,0%) oraz gaz ciekły (ok. 2,2%). 
Najwyższą wartością emisji CO2 charakteryzuje się sektor mieszkalnictwa, stanowiący ok. 44,3% całkowitej 
emisji. 43,2% emisji powodowane jest działalnością transportu, a z kolei sektor handel, usługi, przedsiębiorstwa 
odpowiada za ok. 9,7% wartości emisji CO2. 
 

2.2.2.5. Warunki wykorzystania OZE 
W działaniach związanych z przejściem na gospodarkę niskoemisyjną, największego potencjału upatruje się  
w odnawialnych źródłach energii, które zastąpić mogą wysokoemisyjne źródła konwencjonalne. Dodatkowo, 
działania termomodernizacyjne obiektów oraz przedsięwzięcia poprawy efektywności energetycznej  
(w szczególności modernizacji oświetlenia), sprzyjają obniżeniu zapotrzebowania energetycznego budynków  
i infrastruktury technicznej.  
 
Energia wody 
Potencjał energetyczny wody jest nierównomiernie rozłożony na terenie Polski.  
Przez obszar gminy przebiega rzeka Psia stanowiąca dopływ Warty. Jednocześnie na terenie gminy znajdują się 
obszary wód powierzchniowych: 

• Stawy rybackie należące do Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg Częstochowa o powierzchni 20,53 
ha – usytuowane w Strzelcach Wielkich, 

• Zbiorniki małej retencji o powierzchni 0,585 ha i 0,1725 ha położone w Woli Wieweckiej. 
Największa koncentracja istniejących elektrowni wodnych średniej i dużej mocy w Polsce jest na zachodzie  
i południu kraju; najsłabsze zagęszczenie – w Polsce centralnej, a na wschodzie kraju praktycznie nie występują. 
Najkorzystniejsze pod względem zasobów MEW są rejony południowe Polski (podgórskie), zaś ze względu na 
istniejącą zabudowę hydrotechniczną także zachodnie i północne. 
Na terenie Gminy Strzelce Wielkie potencjał wykorzystanie energii wodnej jest zbyt mały, aby można było 
planować ich lokalizację na ciekach. Wody płynące powierzchniowe charakteryzuję się zbyt małymi spadkami, 
ponadto brak jest miejsc, gdzie można zlokalizować spiętrzenia. 
 
Energia wiatru 
Trwający obecnie rozwój technologiczny siłowni wiatrowych pozwala na szersze wykorzystanie energii wiatru do 
produkcji energii elektrycznej. Energia wiatrowa jest ekologicznie czysta - do jej wytworzenia niepotrzebne jest 
wykorzystanie jakiegokolwiek paliwa.  
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Wybór miejsca pod lokalizację siłowni wiatrowych powinien opierać się na analizie warunków wiatrowych. 
Wstępna ocena może zostać dokonana w oparciu o atlasy i mapy wietrzności. Zasoby energii wiatru są silnie 
związane z lokalnymi warunkami klimatycznymi i terenowymi. Decydują one o tym, czy dany obszar jest 
korzystnym miejscem do zbudowania siłowni wiatrowej. 
 

 
Rysunek 13. Energia wiatru w kWh/(m2/rok) na wysokości 10 i 30 m n.p.m.  
Źródło: "Energia & Przemysł" - marzec 2007 na podstawie danych prof. Haliny Lorenc, IMiGW 

 
Po analizie powyższej mapy wywnioskować można, iż potencjał energetyczny wiatru na obszarze Gminy Strzelce 
Wielkie mieści się w zakresie 500-750 kWh/(m2/rok), na wysokości 30 m nad powierzchnią terenu.  
Jak widać, Gmina w całym obszarze posiada niekorzystne warunki wykorzystania wiatru. Warunki lokalne terenu 
mogą sytuację tą dodatkowo polepszyć albo pogorszyć. Przed przystąpieniem do realizacji ewentualnego projektu 
należy przeprowadzić dokładne badania warunków wiatrowych, jednak jest to kosztowna inwestycja. Przyczyną 
zakłóceń przepływu wiatru mogą być przeszkody terenowe związane ze środowiskiem geograficznym (obniżenia 
i pagórki), przyrodniczym (lasy) czy działalnością człowieka. Obecnie na terenie Gminy Strzelce Wielkie 
funkcjonuje elektrownia wiatrowa zlokalizowana w miejscowości Wistka.1. 
 
Energia słońca 
Energia słoneczna jest powszechnie dostępnym, ekologicznie czystym i najbardziej naturalnym z istniejących 
źródeł energii. Najefektywniej może być wykorzystana lokalnie, zaspokajając zapotrzebowanie na ciepłą wodę 
użytkową i ogrzewanie pomieszczeń. Dużą zaletą jest jej łatwa adaptacja, zwłaszcza do celów gospodarstwa 
domowego. 
Praktyczne wykorzystanie energii promieniowania słonecznego wymaga oszacowania potencjalnych  
i rzeczywistych zasobów energii słonecznej na danym obszarze i parametryzacji warunków meteorologicznych 
dostosowanych do potrzeb technologii przetwarzania energii promieniowania słonecznego w energię elektryczną 
lub cieplną. 
Istotny wpływ na ilość promieniowania słonecznego, jaka dociera do Ziemi, ma przejrzystość powietrza. Parametr 
przezroczystości powietrza ulega wahaniom w ciągu dnia w zależności od warunków meteorologicznych. Ponadto, 
zmniejszenie przejrzystości powietrza, może być wywołane również przez zawieszone w nim liczne cząsteczki 
pyłu i dymu. 
 

                                                
1 http://www.ure.gov.pl/uremapoze/mapa.html 
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Rysunek 14. Średnie roczne sumy usłonecznienia 
Źródło: "Energia & Przemysł" - marzec 2007 na podstawie danych prof. Haliny Lorenc, IMiGW 

 
Gmina Strzelce Wielkie położona jest na obszarze rejonu centralnego, gdzie średnioroczna suma promieniowania 
słonecznego wynosi 900-950 kWh/m2, natomiast średnie sumy usłonecznienia w ciągu roku wahają się  
w granicach 1400-1450 h/rok. Powyższe warunki sprawiają, że Gmina dysponuje dobrymi warunkami dla rozwoju 
energetyki słonecznej. Preferowanym kierunkiem rozwoju energetyki słonecznej powinno być zatem instalowanie 
indywidualnych małych instalacji solarnych i fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych i użyteczności 
publicznej. 
 
Energia Ziemi 
Źródłem energii geotermalnej jest wnętrze Ziemi o temperaturze około 5 400°C, generujące przepływ ciepła  
w kierunku powierzchni. W celu wydobycia wód geotermalnych na powierzchnię wykonuje się odwierty  
do głębokości zalegania tych wód. W pewnej odległości od otworu czerpalnego wykonuje się drugi otwór, którym 
wodę geotermalną po odebraniu od niej ciepła, wtłacza się z powrotem do złoża. Wody geotermalne są  
z reguły mocno zasolone, jest to powodem szczególnie trudnych warunków pracy wymienników ciepła i innych 
elementów armatury instalacji geotermalnych. Wody głębinowe mają różny poziom temperatur. Z uwagi  
na zróżnicowany poziom energetyczny płynów geotermalnych (w porównaniu do klasycznych kotłowni) można 
je wykorzystywać: 

• do ciepłownictwa (m.in.: ogrzewanie niskotemperaturowe i wentylacja pomieszczeń, przygotowanie 
ciepłej wody użytkowej), 

• do celów rolniczo-hodowlanych (m.in.: ogrzewanie upraw pod osłonami, suszenie płodów rolnych, 
ogrzewanie pomieszczeń inwentarskich, przygotowanie ciepłej wody technologicznej, hodowla ryb  
w wodzie o podwyższonej temperaturze), 

• w rekreacji (m.in.: podgrzewanie wody w basenie), 
• przy wyższych temperaturach do produkcji energii elektrycznej. 

W zależności od głębokości, z której eksploatowana jest energia geotermalna, wyróżnia się: 
• geotermię płytką (niskiej entalpii) – wykorzystującą energię cieplną gruntu z głębokości do ok. 100 m za 

pomocą pomp ciepła, 
• geotermię głęboką (wysokiej entalpii) - pozyskującą energię cieplną z wnętrza Ziemi,  

z głębokości kilku kilometrów. 
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Rysunek 15. Mapa rozkładu gęstości ziemskiego strumienia cieplnego na obszarze Polski  
Źródło: https://www.mos.gov.pl/ (Szewczyk & Gientka, 2009) 

 
Analizując powyższą mapę rozkładu gęstości strumienia cieplnego można stwierdzić, iż budowa instalacji 
geotermalnych wysokiej entalpii w Gminie Strzelce Wielkie jest nieuzasadniona. Według mapy gęstość strumienia 
cieplnego w rejonie Gminy wynosi od 60 do 80 mW/m2.  Potencjał ten jest nieznaczny, natomiast pozyskanie 
energii geotermalnej wiąże się z koniecznością poniesienia wysokich nakładów inwestycyjnych. 
Należy zaznaczyć, że eksploatacja energii geotermalnej powoduje również problemy ekologiczne, z których 
najważniejszy polega na kłopotach związanych z emisją szkodliwych gazów uwalniających się z płynu. Dotyczy 
to przede wszystkim siarkowodoru (H2S), który powinien być pochłonięty w odpowiednich instalacjach, 
podrażających koszt produkcji energii. Inne potencjalne zagrożenia dla zdrowia powoduje radon (produkt rozpadu 
radioaktywnego uranu) wydobywający się wraz z parą ze studni geotermalnej. 
Jednakże na terenie całej Gminy można wykorzystać geotermię płytką przy zastosowaniu indywidualnych pomp 
ciepła. Pompa ciepła jest urządzeniem przenoszącym ciepło z ogólnie dostępnego środowiska cechującego się 
niewyczerpalnymi zasobami energii, tj. gruntu, wody lub powietrza (dolne źródło ciepła) do górnego źródła ciepła 
w postaci ciepła o wyższej temperaturze. 
 
Biomasa 
Słoma2 to „dojrzałe lub wysuszone źdźbła roślin zbożowych”, a także wysuszone rośliny strączkowe, len czy 
rzepak. Charakteryzuje się dużą zawartością suchej masy (około 85%). W energetyce zastosowanie znajduje słoma 
wszystkich rodzajów zbóż oraz rzepaku i gryki, natomiast szczególnie cenną jest słoma żytnia, pszenna, rzepakowa 
i gryczana oraz osadki kukurydzy.  
Do celów projektowych przyjęto zużycie słomy pochodzącej z upraw zboża oraz rzepaku na terenie Gminy 
Strzelce Wielkie. W poniższej tabeli przedstawiono powierzchnię poszczególnych upraw.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
2 źródło: „Mała Encyklopedia Rolnicza” 
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Tabela 10. Powierzchnia upraw na terenie Gminy Strzelce Wielkie 

Uprawa jednostka Powierzchnia 

ogółem ha 3754 

zboża razem ha 3319 

zboża podstawowe z mieszankami zbożowymi ha 3287 

ziemniaki ha 137 

buraki cukrowe ha 1,49 

rzepak i rzepik razem ha 171 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, Powszechny Spis Rolny 
 

Słoma jest wykorzystywana głównie jako pasza lub podściółka w hodowli zwierząt gospodarskich, zaś do celów 
energetycznych wykorzystuje się jedynie jej nadwyżki. Wykorzystanie nadwyżek w celach energetycznych 
pozwala uniknąć ich spalania na polach, chroniąc tym samym stan środowiska naturalnego. W związku  
z powyższym, w obliczeniach projektowych należy uwzględnić ilość słomy koniecznej do produkcji zwierzęcej. 
Zapotrzebowanie na słomę jest różne w zależności od gatunku zwierząt. Zapotrzebowanie na słomę dla 
poszczególnych gatunków zwierząt hodowanych przedstawiono w tabeli poniżej.  
 
Tabela 11. Zapotrzebowanie na słomę dla poszczególnych gatunków zwierząt hodowanych 

Zwierzęta hodowane Zapotrzebowanie na słomę (kg/szt.)/rok 

Bydło 2 555 

Trzoda chlewna 730 

Drób 1 

Źródło: Ocena produkcji i potencjalnych możliwości wykorzystania słomy do celów grzewczych, Inżynieria Rolnicza 6(104)/2008 

 
Na terenie Gminy Strzelce Wielkie pod uprawę zbóż wykorzystuje się 3319 ha. Po zebraniu i przetworzeniu zbóż 
średnio pozostaje 4 do 6 t/ha słomy. Przyjmując, że jest to przeciętnie 5 t/ha, z upraw tych, uwzględniając 
zapotrzebowanie poszczególnych hodowlanych gatunków zwierząt na słomę ze zbóż, na terenie Gminy można 
uzyskać na cele energetyczne około 16 595 ton słomy. Wartość opałowa słomy wynosi 15 MJ/kg, zatem potencjał 
energetyczny słomy pochodzącej z produkcji rolnej wyniesie 248,925 GJ/rok.  
Po uzyskaniu słomy z produkcji rolnej należy poddać ją procesowi peletyzacji w celu zwiększenia udziału biomasy 
nawet do 30% w ogólnym bilansie paliwa spalanego w kotłach energetycznych oraz do celów transportowych. 
 
Biogaz 
Najczęściej stosowanymi substratami do produkcji biogazu rolniczego są nawozy naturalne, wśród których 
wymienić należy gnojowicę oraz obornik. Obliczenie możliwego zysku energetycznego z biomasy pochodzącej  
z hodowli zwierząt opiera się na wskaźniku wielkości produkcji biogazu oraz wykorzystaniu liczby sztuk dużych 
zwierząt. W tabeli poniżej przedstawiono wskaźnik wielkości produkcji biogazu w przeliczeniu  
na sztuki duże zwierząt. 
 
Tabela 12. Wskaźnik wielkości produkcji biogazu w przeliczeniu na sztuki duże [m3/SD/d] 

Bydło Trzoda chlewna Drób 

1,5 1,5 3,75 

Źródło: Odchody zwierząt jako substrat dla biogazowni [http://bio-gazownie.edu.pl/] 
 
Ze względu na niezbyt wielką liczbę ferm zwierzęcych surowce pochodzenia zwierzęcego uzupełniane  
są substratami roślinnymi lub innymi wysokoenergetycznymi rodzajami biomasy. W poniższej tabeli 
przedstawiono liczbę zwierząt w gospodarstwach na terenie Gminy. Zakładając, że z 1m3 biogazu można 
wyprodukować 2,1 kWh energii elektrycznej (przy zakładanej sprawności układu 33%) potencjał energetyczny 
przedstawia się następująco: 
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Tabela 13. Pogłowie zwierząt gospodarskich na terenie gminy Strzelce Wielkie oraz produkcja biogazu   

Rodzaj zwierząt 
Liczba zwierząt 

[szt.] 
Biogaz  

[m3/rok] 
Produkcja energii  

[MWh/rok] 

Byki 464 696 1,5 

Krowy 458 687 1,4 

Lochy 470 705 1,5 

Knury 3 991 5986,5 12,6 

Kury 279 495 1 048 106,25 2201,0 

SUMA 1 056 180,75 2 217,98 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, Powszechny Spis Rolny, www.biogazownie.fwie.pl 

 
Jak ukazuje powyższa tabela najwięcej biogazu i energii elektrycznej można pozyskać wykorzystując kurze 
odchody. Łączny potencjał energetyczny nawozów naturalnych pochodzenia zwierzęcego jest duży i wynosi  
1 331 MWh/rok. Biorąc pod uwagę trudności z zebraniem całości zwierzęcych odchodów przyjęto redukcję zysku 
energetycznego o 40 %.  

 
2.2.3. Analiza SWOT 

Ochrona klimatu i jakości powietrza 

MOCNE STRONY 
czynniki wewnętrzne 

SŁABE STRONY 
czynniki wewnętrzne 

Korzystne warunki dla rozwoju i wykorzystania odnawialnych 
źródeł energii (pompy ciepła, solary i fotowoltaika) 
Brak dużych emitorów zanieczyszczenia powietrza 

Dotychczasowe doświadczenie i aktywna postawa gminy Strzelce 
Wielkie w zakresie działań zmniejszających zużycie energii oraz 

emisję gazów cieplarnianych 

Nadmierne straty energetyczne związane m.in. z brakiem izolacji 
cieplnej budynków 

Większość budynków jednorodzinnych opalanych węglem 
kamiennym 

Spalanie paliw stałych niskiej jakości 
Niska świadomość społeczna dotycząca racjonalnego 

wykorzystania energii i źródeł odnawialnych  
Napływ zanieczyszczeń spoza granic gminy 

SZANSE 
czynniki zewnętrzne 

ZAGROŻENIA 
czynniki zewnętrzne 

Integracja z UE i wpływ środków pomocowych 
Regulacje prawne zobowiązujące do podniesienia jakości 

powietrza 
Postęp technologiczny 

 

Brak środków zewnętrznych na sfinansowanie inwestycji 
Niedostateczna świadomość ekologiczna społeczeństwa 

Brak zainteresowania ze strony mieszkańców ekologicznymi 
źródłami energii 

Sytuacja materialna mieszkańców uniemożliwiająca realizację 
inwestycji   

Wzrost liczby pojazdów na drogach publicznych i tym samym 
wzrost emisji w powietrzu szkodliwych substancji  

Źródło: opracowanie własne 

 

2.2.4. Cele i zadania środowiskowe z zakresu ochrony klimatu i jakości powietrza 
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 
519, z późn. zm.) ochrona powietrza polega na zapewnieniu jak najlepszej jego jakości, w szczególności przez: 

• utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniżej dopuszczalnych dla nich poziomów lub  
co najmniej na tych poziomach; 

• zmniejszanie poziomów substancji w powietrzu co najmniej do dopuszczalnych, gdy nie są one 
dotrzymane; 

• zmniejszanie i utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniżej poziomów docelowych  
albo poziomów celów długoterminowych lub co najmniej na tych poziomach. 

Rozwój gospodarczy Gminy Strzelce Wielkie w dużym stopniu oddziałuje na lokalną gospodarkę 
ekoenergetyczną, determinując nie tylko skutki ekonomiczne i społeczne występujące w obszarze gminy, lecz 
również sąsiednich gmin. Celem gminy Strzelce Wielkie jest dalszy rozwój gospodarczy przy jednoczesnym 
zachowaniu wysokiej jakości środowiska naturalnego. W szczególności oznacza to ograniczenie zapotrzebowania 
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na energię końcową i pierwotną wśród wszystkich uczestników rynku energii. W tym celu Gmina Strzelce Wielkie 
w 2016 roku opracowała Plan gospodarki niskoemisyjnej, w którym zaplanowała szereg celów i zadań służących 
zmniejszeniu zapotrzebowania na energię końcową w obiektach użyteczności publicznej oraz mieszkalnych. Cele 
szczegółowe PGN to: 

• Wdrożenie wizji Gminy Strzelce Wielkie jako obszaru zarządzanego w sposób zrównoważony  
i ekologiczny, stanowiącego przykład zarówno dla gmin regionu, jak i kraju. 

• Ograniczenie emisji CO2 oraz emisji zanieczyszczeń z instalacji wykorzystywanych na terenie gminy,  
a także emisji pochodzącej z transportu, spełnienie norm w zakresie jakości powietrza. 

• Zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności 
publicznej oraz mieszkalnych. 

• Zwiększenie efektywności wykorzystania/wytwarzania/dostarczania energii do odbiorców 
zlokalizowanych na terenie gminy. 

• Rozwój systemów zaopatrzenia w energię zmniejszających występowanie niskiej emisji zanieczyszczeń 
(w tym emisji pyłów). 

W harmonogramie realizacji zadań własnych i monitorowanych zapisano w niniejszym Programie zadania 
zarówno dotyczące opracowania dokumentów planistycznych w dziedzinie energetyki i zaopatrzenia w ciepło, 
energię elektryczną i paliwa gazowe, realizacji Programu Ochrony Powietrza, PGN, poprawy warunków 
energetycznych w budynkach użyteczności publicznej i mieszkalnych, a także poprawy jakości dróg w tym 
efektywności oświetlenia.  
Harmonogram zadań do realizacji w tym zakresie zawarto w rozdziale 3.1. 
 

2.2.5. Wpływ zmian klimatu na energetykę i transport, wrażliwość i adaptacja do zmian 
W zapotrzebowaniu na energię elektryczną obserwuje się w Polsce dwie tendencje. Pierwsza z nich to 
zmniejszenie się różnic w zapotrzebowaniu na moc w miesiącach zimowych i letnich, druga – stopniowy wzrost 
zapotrzebowania na moc i energię. Mimo wzrostu zapotrzebowania roczne zużycie energii elektrycznej  
na mieszkańca jest w Polsce ciągle jeszcze dwukrotnie mniejsze niż w innych krajach UE stąd z dużym 
prawdopodobieństwem można założyć, że zapotrzebowanie to będzie wzrastało (na pewno do 2030 roku). Wzrost 
temperatury nie zmieni tej tendencji, gdyż brak jest korelacji między warunkami klimatycznymi w kraju  
a zużyciem energii elektrycznej. 
O ile w perspektywie przyszłych lat prognozowany jest wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną, to  
w przypadku ciepła należy się spodziewać spadku lub utrzymania aktualnych potrzeb. Utrzymywanie się 
dotychczasowego zapotrzebowania jest wypadkową dwóch podstawowych składowych: ciągłego przyrostu liczby 
mieszkań, połączonego ze wzrostem ich powierzchni oraz spadku jednostkowego zapotrzebowania na ciepło  
w istniejących budynkach. 
Zapotrzebowanie na ciepło zależy oczywiście także od warunków klimatycznych. Prognoza klimatyczna 
wskazuje, że do 2030 roku liczba stopniodni (będących wymiarem zapotrzebowania na ciepło) – zależnie od rejonu 
Polski – zmniejszy się o 140–220, czyli poniżej 5%, przy czym zmniejszą się różnice w potrzebach cieplnych 
mieszkańców różnych rejonów kraju. Zmniejszenie zapotrzebowania będzie korzystne dla scentralizowanych 
systemów ciepłowniczych, gdyż zmniejszy się dysproporcja między zapotrzebowaniem letnim (ciepła woda 
użytkowa),  
a zimowym (dodatkowo ogrzewanie). 
Zmiana liczby stopniodni do roku 2100 może sięgnąć 25% i w takiej perspektywie liczyć się należy ze znacznym 
zmniejszeniem zapotrzebowania na ciepło. Efekt ten będzie dodatkowo wzmocniony perspektywą znaczącej 
wymiany infrastruktury budowlanej na energooszczędną.  
Najbardziej wrażliwą, z punktu widzenia zmian klimatu, składową sektora energetyki jest infrastruktura 
wykorzystywana do dystrybucji energii elektrycznej. Już obecnie obfite opady śniegu połączone  
z przechodzeniem temperatury przez wartość 0°C powodują masowe awarie sieci niskiego napięcia  
i nawet kilkudniowe braki zasilania, głównie na obszarach wiejskich. Wzrost temperatury w warunkach krajowych 
spowoduje, że zimą dni o temperaturze 0°C znacznie przybędzie. Wzrastały będą zatem straty spowodowane 
brakiem zasilania w energię elektryczną. 
Można przypuszczać, że przyszłe technologie energetyczne OZE praktycznie nie będą wrażliwe na zmiany 
klimatu, co zapewni odpowiedni rozwój poszczególnych technologii i ich adaptację do nowych warunków. 
Niektóre podsektory, jak energetyka wodna czy technologie spalania biomasy naturalnej (w tym plantacji 
energetycznych) nie będą wykorzystywane w związku ze znacznie ograniczonymi ich zasobami. 
Sektor energetyki powinien przygotować się do efektywnego pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, ich 
magazynowania i przetwarzania w energię końcową, biorąc pod uwagę specyfikę poszczególnych odbiorców: 
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przemysłu, budownictwa, transportu i rolnictwa, jak i zróżnicowaną specyfikę OZE. Konieczne jest prowadzenie 
działań zintegrowanych pomiędzy poszczególnymi sektorami gospodarki. 
Działania adaptacyjne poszczególnych sektorów powinny uwzględniać odpowiednie podlegające im obszary, tj. 
planowania energetycznego, przestrzennego, budownictwa i infrastruktury, transportu, rolnictwa,  
z uwzględnieniem wspólnych celów zmniejszania ich energochłonności i zanieczyszczenia środowiska. 
Jednocześnie istotne jest, aby obiekty energetyczne, wytwarzające czy też pozyskujące energię dostosowywały się 
do zmian klimatu. Oznacza to konieczność rozszerzenia i wzmocnienia badań nad nowymi technologiami 
energetycznymi oraz rozszerzenia programów nauczania na szczeblu podstawowym, średnim i wyższym. 
Edukacja  
w zakresie innowacyjnych energooszczędnych rozwiązań we wszystkich sektorach gospodarczych jest kluczowa 
dla szybkiej i efektywnej adaptacji do zmian klimatu i jego skutków. 
W zależności od obszaru działań, sektora gospodarki i jego wrażliwości na zmiany klimatu, działania adaptacyjne 
mogą mieć charakter jednorazowy, cykliczny lub długoterminowy. Wobec bardzo długiego okresu, w jakim będzie 
przeprowadzany proces adaptacyjny, preferowane powinny być działania cykliczne w zakresie 
administracyjnoprawnym i ciągłe w obszarze edukacyjnym. Większość działań powinna zostać podjęta 
natychmiast, a ich skutki powinny być skutki monitorowane w zależności od tych skutków działania w razie 
potrzeby korygowane cyklicznie. 
Transport to jedna z najbardziej wrażliwych na zmiany klimatu dziedzina gospodarki. We wszystkich jego 
kategoriach, tj. transporcie drogowym, kolejowym, lotniczym i żegludze śródlądowej wrażliwość na warunki 
klimatyczne należy rozpatrywać z punktu widzenia trzech podstawowych elementów, tj. infrastruktury, środków 
transportu oraz komfortu socjalnego. 
Największym zagrożeniem dla transportu, wskazanym w scenariuszach klimatycznych w perspektywie do końca 
XXI wieku mogą być zmiany w strukturze: występowanie ekstremalnych opadów deszczu oraz zwiększenie opadu 
zimowego. 
Prognozy dotyczące średnich prędkości wiatru nie przewidują zmian w oddziaływaniu wiatru. Natomiast 
prognozowanie zmian ekstremalnych prędkości jest jeszcze niemożliwe. Analiza przewidywanych zmian klimatu 
dowodzi, że zmiany te w dalszej perspektywie będą oddziaływać na transport negatywnie. W okresie do 2070 roku 
należy się liczyć przede wszystkim ze zdarzeniami ekstremalnymi, które będą utrudniać funkcjonowanie sektora.3

                                                
3 Strategiczny Plan Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030 (SPA2020) 
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2.3. Zagrożenia hałasem 
2.3.1. Efekty realizacji dotychczasowego POŚ 

Cel długoterminowy zapisany w dotychczasowym Programie Ochrony Środowiska 
Cel nr 8 Poprawienie klimatu akustycznego gminy w tym: 

8.1. Ograniczenie uciążliwości akustycznej hałasu komunikacyjnego 

Planowane zadania Podjęte działania Efekt ze wskaźnikiem 

Sytuowanie nowej zabudowy w 
bezpiecznej odległości od dróg 

komunikacyjnych 

W aktualnych panach zagospodarowania przestrzennego są 
zapisy: 
„Dla poszczególnych klas ulic obowiązują warunki przebudowy 
 i modernizacji: 
• dla drogi dojazdowej klasy D 10 metrów, minimalna 

odległość zabudowy od zewnętrznej krawędzi jezdni 6 
metrów, 

• dla drogi lokalnej klasy L 12 metrów, minimalna odległość 
zabudowy od zewnętrznej krawędzi jezdni 8 metrów, 

• dla drogi zbiorczej klasy Z 20 metrów, minimalna odległość 
zabudowy od zewnętrznej krawędzi jezdni 8 metrów, 

• dla drogi klasy G 25 metrów, minimalna odległość zabudowy 
od zewnętrznej krawędzi jezdni 8 metrów. 

Nakazuje się zachowanie istniejących nieutwardzonych dróg 
polnych występujących w ciągach terenów budowlanych i 
pełniących funkcje gospodarcze dojazdu do gruntów ornych  
i leśnych. Minimalna szerokość drogi 4,0 m.” 

zgodnie z miejscowymi PZP 
stasowane są zasady 

minimalnej odległości od 
zewnętrznej krawędzi jezdni. 

Modernizacja dróg gminnych, 
powiatowych co przyczynia się do 
płynniejszej jazdy i zmniejszenia 

emisji hałasu 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi w latach 2013-2017 na 
odcinku drogi wojewódzkiej nr 483 na terenie gminy Strzelce 
Wielkie prowadzone były remonty cząstkowe masą na gorąco 
(2110 m2), emulsją i grysami (2560 m2). 
W latach 2013-2017 Powiatowy Zarząd Dróg w Pajęczynie 
przeprowadził inwestycje na drogach powiatowych o długości 
8,565 km, w tym drogi nr 3515E w miejscowości Wistka oraz na 
odcinku Pomiary - Wiewiec, nr 3516W w m. Wola Jankowska, 
nr 1901E i 3519E na odcinku Dębowiec Wielki – Dębowiec 
Mały, nr 3522E w m. Wola Wiewiecka, nr 3519E na odcinku 
Zamoście-Kolonia – Dębowiec Mały. 
Gmina Strzelce Wielkie również co roku przeprowadza 
inwestycje na drogach gminnych. W latach 2013-2017 
przebudowano i zmodernizowano 11 odcinków dróg na długości 
4,86 km 

gmina Strzelce Wielkie w  
latach 2013-2017 
przebudowała i 

zmodernizowała 11 odcinków 
dróg na długości 4,86 km 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych o wykonanych inwestycjach gminnych i działaniach na terenie gminy Strzelce Wielkie 
 

2.3.2. Ocena stanu aktualnego 
Hałas jest jednym z elementów zanieczyszczenia środowiska, który negatywnie wpływa na zdrowie człowieka. 
Wraz z rozwojem cywilizacyjnym, wzrasta liczba źródeł hałasu tworząc niekorzystny klimat akustyczny.  
Uciążliwy hałas nie tylko wywiera negatywny wpływ na wytrzymałość psychofizyczną człowieka, ale może 
również w skrajnych przypadkach, powodować trwałe uszkodzenie słuchu. Klimat akustyczny w gminie Strzelce 
Wielkie, kształtowany jest w głównej mierze przez trasy komunikacyjne i rolnictwo. 
W roku 2012 nastąpiła istotna zmiana przepisów odnoszących się do dopuszczalnych poziomów hałasu  
w środowisku pochodzącego od ruchu komunikacyjnego. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 
14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112) 
wprowadzone zostały nowe, wyższe poziomy dopuszczalne. 
 

2.3.2.1. Hałas komunikacyjny 
Jednym z czynników wpływających na stan klimatu akustycznego na terenie gminie Strzelce Wielkie jest hałas 
komunikacyjny, do którego zalicza się hałas drogowy. Z przeprowadzonych analiz wynika, że najbardziej 
uciążliwy jest hałas drogowy, generowany przez pojazdy samochodowe, który ma charakter ciągły i obejmuje 
swoim zasięgiem coraz większy obszar.  
Przez ostatnie lata liczba samochodów na drogach systematycznie rośnie, co powoduje wzrost emisji hałasu, nie 
tylko przez pojazdy osobowe, ale również przez pojazdy ciężarowe i motocykle. Głównym źródłem emisji hałasu 
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na terenie gminie Strzelce Wielkie jest droga wojewódzka nr 483, drogi powiatowe i lokalne drogi gminne - 
szczególnie te o złej jakości nawierzchni. 
Z danych udostępnionych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi wynika, iż część drogi wojewódzkiej  
o długości 3,25 km jest w złym stanie technicznym, natomiast odcinek o długości 2,85 km jest w stanie 
technicznym dobry. 
Według Powiatowego Zarządu Dróg w Pajęcznie: 

• droga 1901E o nawierzchni bitumicznej posiada miejscami zdegradowaną nawierzchnię, siatkowe 
spękania nawierzchni ubytki w nawierzchni i krawędziach jezdni. Od 8+460 km nawierzchnia jest w 
 dobrym stanie technicznym, 

• droga 3513E o nawierzchni bitumicznej posiada miejscami zdegradowana nawierzchnię, spękania 
siatkowe powierzchni, ubytki warstwy ścieralnej nawierzchni łaty i nierówności powierzchni, 

• droga 3514E o nawierzchni tłuczniowej posiada nierówności i ubytki powierzchni, natomiast w części  
o nawierzchni bitumicznej jest w dobrym stanie technicznym tylko z nielicznymi spękaniami statkowymi, 

• droga 3515E o nawierzchni bitumicznej o zróżnicowanym stanie technicznym, częściowo w znacznym 
stopniu zdegradowanej nawierzchni, 

• droga 3516E o nawierzchni bitumicznej posiada miejscami zdegradowana nawierzchnie, łaty  
i nierówności nawierzchni, a także ubytki warstwy ścieralnej. Na odcinku 1+060 – 2+090 droga jest  
w dobrym stanie technicznym, 

• droga 3517E o nawierzchni bitumicznej posiada spękania siatkowe nawierzchni, 
• droga 3518E o nawierzchni bitumicznej posiada spękania siatkowe podłużne i poprzeczne nawierzchni. 

Od 0+525 km droga utrzymana w dobrym stanie technicznym. 
• droga 3519E o nawierzchni bitumicznej do km 2+330 utrzymana w dobrym stanie technicznym, a na 

pozostałych odcinkach nawierzchnia posiada spękania siatkowe podłużne i poprzeczne nawierzchni, 
• droga 3522E o nawierzchni bitumicznej na odcinkach 0+000 - 0+680 i 1+520 - 4+722 utrzymana  

w dobrym stanie technicznym natomiast na pozostałych odcinkach nawierzchnia posiada spękania 
siatkowe podłużne i poprzeczne.  

Drogi gminne posiadające nawierzchnię asfaltową stanowią około 77% wszystkich dróg gminnych. Nawierzchnie 
bitumiczne położone kilka lat temu wymagają na długości około 15 km remontów w postaci położenia nowych 
nakładek asfaltowych. Pozostałe drogi utwardzane tłuczniem, żwirem oraz drogi gruntowe wymagają bieżących 
prac poprawiających ich stan techniczny.  
Na obszarze gminy w ostatnich latach nie wykonywano badan natężenia hałasu drogowego. Najbliżej gminy 
zlokalizowano punkty pomiarowe monitoringu hałasu w Pajęcznie. Badania przeprowadzone zostały w 2016 roku 
w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska w pięciu punktach na terenie miasta, przy drodze krajowej, 
powiatowej i gminnej. Wyniki badań nie wskazywały na przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w porze 
dziennej, natomiast w porze nocnej przekroczenia wyniosły 1,9 - 3,2 dB.4 
 

                                                
4 Na podstawie danych zamieszczonych w Raporcie o stanie środowiska w Województwie Łódzkim w 2016 roku, WIOS 2017 
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Rysunek 16 Lokalizacja punktów badań hałasu komunikacyjnego w okresie 2012-2016 i gminy Strzelce Wielkie na tle województwa łódzkiego 
Źródło WIOŚ w Łodzi, 2017 

 
Wyniki na terenie miasta Pajęczno dają podstawy sądzić, iż na terenie gminy wiejskiej Strzelce Wielkie hałas 
komunikacyjny będzie zdecydowanie mniejszy niż na terenie miasta powiatowego.  
Niemniej jednak celowym i zasadnym działaniem na terenie gminy są remonty i modernizacje dróg, które zgodnie 
są w najgorszym stanie. Reasumując, oddziaływania powodowane ruchem kołowym stanowią podstawę do 
programowania zadań w zakresie ochrony środowiska przed hałasem, prowadzenia planowych i doraźnych działań 
organizacyjnych i technicznych oraz prawidłowego podejmowania decyzji w sprawie wykorzystania terenów  
na cele inwestycyjne (procedury lokalizacyjne), a także właściwego zagospodarowania przestrzennego terenów 
bezpośrednio usytuowanych w sąsiedztwie uciążliwych dróg. 
 

2.3.2.2. Hałas przemysłowy 
Przedsiębiorstwa, zakłady i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na obszarze gminy Strzelce 
Wielkie kształtują klimat akustyczny w swoim otoczeniu. Na analizowanym obszarze działalność prowadzi 
między innymi: 

• Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo Produkcyjne - AGROS - Wrońscy Spółka z o. o.  
ul. Częstochowska 3, Strzelce Wielkie, 

• "Kalmi” Sp. z o.o. Sp. k., ul. Leśna 1, Strzelce Wielkie, 
• Firma Handlowa "Marczak", ul. Pajęczańska 15, Strzelce Wielkie, 
• Kopalnia Kruszywa Pomiary Sp. z o. o., Pomiary 63A,  
• Zakład Usługowy Maxi – Rem, oddział Zamoście - Kolonia 25, 
• P.H.U. "Janusz Kapelańczyk" , Zamoście 74, 
• Zakład Mięsny "WOLA", Wola Jankowska 56a,  
• Skup i ubój zwierząt rzeźnych sprzedaż mięsa, Dębowiec Mały 102,  
• ZAKŁAD USŁUGOWO WYTWÓRCZY ZUW MASZ SP Z O. O., 17 Stycznia 2c, Strzelce Wielkie, 
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• “Koch Kotły C.O.” ul. Klonowa 21, Strzelce Wielkie, 
• "Róża". Zakład Produkcyjno-Handlowy, Wola Jankowska 28, Strzelce Wielkie, 
• Zakład Produkcji Produktów Mięsnych Piastowska 33, Strzelce Wielkie. 

i to one stanowią źródło niekontrolowanej emisji hałasu. Natomiast większe przedsiębiorstwa posiadają 
uregulowany stan prawny i czynią starania w kierunku zmniejszenia lub całkowitego wyeliminowania 
uciążliwości związanych z ich działalnością.  
Według informacji Starostwa Powiatowego w Pajęcznie nie zdarzają się przypadki zgłoszeń mieszkańców 
dotyczących uciążliwości hałasowych sąsiadujących firm i przedsiębiorstw.  
Działanie zakładów nie powinno powodować przekroczeń standardów jakości środowiska i dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku poza teren, do którego prowadzący instalację ma tytuł prawny. Jeżeli akustyczne 
oddziaływanie będące wynikiem prowadzenia zakładu występuje na terenach, dla których nie zostały ustawowo 
ustalone dopuszczalne poziomy hałasu, lub na terenach, dla których nie można określić dopuszczalnego poziomu 
hałasu poprzez przyjęcie wartości dopuszczalnych dla rodzaju terenu o zbliżonym przeznaczeniu – wówczas nie 
podejmuje się działań przewidzianych ustawą na rzecz kształtowania klimatu akustycznego tych terenów. 
Corocznie Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi, w oparciu o zgłoszenia uciążliwości 
przekazywane przez mieszkańców, dokonuje kontroli emisji hałasu. W latach 2013-2017 WIOŚ w Łodzi nie 
odnotował zgłoszeń uciążliwości akustycznej, w związku z tym nie kontrolował zakładów na terenie gminy pod 
względem dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku.  
Aktualnie dla żadnego przedsiębiorstwa zarejestrowanego na obszarze gminy Strzelce Wielkie nie ma wydanej 
decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu. 
Dane przedstawione powyżej wskazują na fakt, iż uciążliwości hałasowe nie są znaczące i nie powodują 
dyskomfortu dla mieszkańców.  
 

2.3.3. Analiza SWOT 
Zagrożenie hałasem 

MOCNE STRONY 
czynniki wewnętrzne 

SŁABE STRONY 
czynniki wewnętrzne 

Brak zakładów posiadających decyzje o dopuszczalnej emisji 
hałasu 

Brak skarg mieszkańców na nadmierna emisję hałasu. 

Brak badań hałasu, co nie daje rzeczywistego obrazu skali 
zagrożenia 

SZANSE 
czynniki zewnętrzne 

ZAGROŻENIA 
czynniki zewnętrzne 

Możliwość rozwoju poprzez dogodny dojazd do gminy ze 
wszystkich kierunków 

Planowane modernizacje dróg powiatowych i gminnych 
Ogólny wzrost ilości pojazdów poruszających się po drogach  

Źródło: opracowanie własne 

 
2.3.4. Cele i zadania środowiskowe z zakresu ochrony przed hałasem 

Hałas jest elementem wpływającym na jakość życia ludności, zwłaszcza na obszarach zurbanizowanych. Poprawa 
jakości środowiska na tych obszarach musi obejmować, oprócz szeregu działań wyszczególnionych w paragrafach 
dotyczących jakości powietrza i jakości wód, działania ukierunkowane na ochronę przed hałasem, zwłaszcza 
pochodzącym ze środków transportu. 
W pierwszej kolejności rozpoznaniem klimatu akustycznego należy objąć obszar, gdzie skala zagrożenia hałasem 
jest największa ze względu na stopień urbanizacji i istniejącą sieć dróg oraz główne ciągi komunikacyjne (droga 
wojewódzka, drogi powiatowe). Zarządzający drogą zaliczoną do obiektów, których eksploatacja może 
powodować negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach sporządza co pięć lat mapę akustyczną 
terenu, na którym eksploatacja obiektu może powodować przekroczenie dopuszczalnych poziomów hałasu  
w środowisku. 
W harmonogramie realizacji zadań zapisano cele i zadania zmierzające do ograniczenia emisji hałasu poprzez 
modernizację dróg, a także, w razie potrzeby zmniejszenie uciążliwości hałasowych dla mieszkańców przez 
nasadzenia zieleni izolacyjnej.  
Uzupełnieniem tych działań w zakresie ograniczenia emisji hałasu gospodarczego (w razie zgłaszania 
uciążliwości) powinny być kontrole dokonywane przez WIOŚ w Łodzi przedsiębiorstw, z których działalnością 
nierozerwalnie jest związana emisja hałasu oraz na wydawanie decyzji o dopuszczalnej emisji hałasu.  
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Istotnym elementem dla władz gminy Strzelce Wielkie jest zamieszczanie w planach zagospodarowania 
przestrzennego zapisów poświęconych lokalizacji działalności nierozerwalnie związanych z emisja hałasu, gdyż 
działanie zakładów nie powinno powodować przekroczeń standardów, jakości środowiska i dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku poza terenem, do którego prowadzący instalację ma tytuł prawny.  
Harmonogram zadań do realizacji w tym zakresie zawarto w rozdziale 3.2. 
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2.4. Pola elektromagnetyczne 
2.4.1. Efekty realizacji dotychczasowego POŚ 

Cel długoterminowy do 2016 zapisany w dotychczasowym Programie Ochrony Środowiska 
Cel nr 9 Minimalizacja zagrożeń ze strony promieniowania elektromagnetycznego w tym: 

8.1. Ograniczenie skali zagrożeń i uciążliwości ze strony pól elektromagnetycznych 

Planowane zadania Podjęte działania Efekt ze wskaźnikiem 

Sformułowanie wskazań do 
miejscowych planów 

zagospodarowania 
przestrzennego w związku z 

zagrożeniami dla ludzi 

Wskazania do miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego zostały ustalone przez przepisy prawne. Aktualnie  
w obowiązującym planach jest zapis:  
• „budowę linii i urządzeń telekomunikacji na terenach nowego 

zainwestowania w miarę występującego zapotrzebowania na 
usługi telekomunikacyjne, 

• dopuszcza się lokalizację anten radiokomunikacyjnych na 
terenach w granicach planu pod warunkiem nieprzekraczania 
dopuszczalnego promieniowania […]” 

W planach zagospodarowania przestrzennego innych gmin 
umieszczane są zapisy dotyczące ochrony przed promieniowaniem 
elektromagnetycznym. Przykładowe z nich to: 
• w zakresie ochrony przed promieniowaniem niejonizującym 

związanym z obiektami elektroenergetycznymi  
i telekomunikacyjnymi obowiązują̨ zasady dotyczące 
zagospodarowania stref technicznych linii elektroenergetycznych 
�i zasady budowy i lokalizacji urządzeń́ 
 i sieci infrastruktury telekomunikacji  

• stacje transformatorowo rozdzielcze w wykonaniu wnętrzowym, 
wbudowane w obiekty kubaturowe, nie mogą̨ być́ sytuowane w 
bezpośrednim sąsiedztwie pomieszczeń́ przeznaczonych na stały 
pobyt ludzi, � 

• wzdłuż̇ istniejących i projektowanych napowietrznych linii  
i obiektów elektroenergetycznych ustanawia się wolne od 
zabudowy oraz wysokiej roślinności. 

• w przypadku konieczności budowy kontenerowych obiektów 
telekomunikacji, należy je maskować́ wysokimi, gęstymi 
krzewami, aby uniknąć́ niekorzystnego wpływu tych obiektów na 
walory estetyczne przestrzeni. 

w planach zagospodarowania 
przestrzennego dla miejscowości 

należących do gminy Strzelce 
Wielkie nie ma zapisów 

dotyczących ochrony przez 
promieniowaniem 

Przestrzeganie zasad analizy 
wpływu na środowisko nowych 

obiektów emitujących pola 
elektromagnetyczne oraz 

zobowiązywanie inwestorów do 
pomiarów rzeczywistego 
rozkładu promieniowania 

niejonizującego 

Starosta Pajęczański do chwili obecnej (30 stycznia 2018)  
przyjął 3 zgłoszenia instalacji emitujących promieniowanie 
elektromagnetyczne na terenie gminy Strzelce Wielkie.  

3 zgłoszenia instalacji 

Stworzenie systemu 
monitoringu środowiska  

w celu określenia aktualnego 
poziomu elektromagnetycznego 

promieniowania 
niejonizującego 

W ramach monitoringu stanu środowiska Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Środowiska prowadzi w cyklach trzyletnich badania 
promieniowania niejonizującego w 135 punktach na terenie miast, 
terenach małych miejscowości i terenach wiejskich Województwa 
Łódzkiego. 

system monitoringu prowadzony 
jest przez WIOŚ w Łodzi 

Prowadzenie cyklu badań 
kontrolnych poziomu pól 

elektromagnetycznych  
w środowisku 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi  
w ostatnich latach nie przeprowadzał pomiarów promieniowania 
niejonizującego na terenie gminy Strzelce Wielkie  

brak pomiarów na terenie gminy 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych o wykonanych inwestycjach gminnych i działaniach na terenie gminy Strzelce Wielkie 
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2.4.2. Ocena stanu aktualnego 
Pola elektromagnetyczne (PEM) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  
(Dz. U. z 2017 r., poz. 519 z późn. zm.) definiuje jako pola elektryczne, magnetyczne oraz elektromagnetyczne  
o częstotliwościach od 0 Hz do 300 GHz. Ochrona przed polami elektromagnetycznymi polega na zapewnieniu 
jak najlepszego stanu środowiska poprzez: 
• utrzymanie poziomów pól elektromagnetycznych poniżej dopuszczalnych lub co najmniej na tych 

poziomach; 
• zmniejszanie poziomów pól elektromagnetycznych, co najmniej do dopuszczalnych, gdy nie są one 

dotrzymane. 
Minister właściwy do spraw środowiska, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, określa,  
w drodze rozporządzenia, dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposoby 
sprawdzania dotrzymania tych poziomów. 
W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól 
elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. 2003 nr 
192 poz. 1883) są ustalone zróżnicowane poziomy pól elektromagnetycznych dla: 

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

Według ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519 z późn. zm.) prowadzący instalację oraz 
użytkownik urządzenia emitującego pola elektromagnetyczne, które są: 

• stacjami elektroenergetycznymi lub napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi o napięciu 
znamionowym nie niższym niż 110 kV,  

• instalacjami radiokomunikacyjnymi, radionawigacyjnymi lub radiolokacyjnymi, emitującymi pola 
elektromagnetyczne, których równoważna moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, 
emitującymi pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz,  

są obowiązani do wykonania pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku. Pomiary  
te wykonywane są: 

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

Wyniki pomiarów przekazuje się Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska i Państwowemu 
Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu.  
Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska prowadzi okresowe badania poziomów pól elektromagnetycznych  
w środowisku, a także, aktualizowany corocznie, rejestr zawierający informacje o terenach, na których 
stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku,  
z wyszczególnieniem przekroczeń dotyczących: 

• terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, 
• miejsc dostępnych dla ludności. 

Źródła pola elektromagnetycznego można podzielić na naturalne - występujące w przyrodzie - oraz sztuczne, które 
powstają wraz z rozwojem przemysłu, w tym telekomunikacji. Głównymi instalacjami emitującymi pola 
elektromagnetyczne są: 

• linie przesyłowe wysokiego, średniego i niskiego napięcia oraz stacje transformatorowe, 
• instalacje radiokomunikacyjne, takie jak: 

- stacje bazowe telefonii komórkowej,  
- stacje radiowe i telewizyjne. 

Łączna długość napowietrznych i kablowych linii energetycznych na terenie gminy Strzelce Wielkie wynosi 153,7 
km. Sieć elektroenergetyczna obsługiwana jest przez TAURON Dystrybucja S. A. Oddział w Częstochowie oraz 
PGE Dystrybucja S. A. Oddział Łódź-Teren. Źródłem zasilania sieci na terenie gminy są: 

• stacja elektroenergetyczna 110/15 kV „Dworszowice” – w miejscowości Dworszowice Kościelne – 
Kolonia, gm. Nowa Brzeźnica, własność TAURON Dystrybucja S. A., 

• stacja elektroenergetyczna 110/15 kV „Wistka” – w miejscowości Dworszowice Pakoszowe, 
gm. Sulmierzyce, własność PGE Dystrybucja S. A. 

Odbiorcy sieci elektrycznej zasilani są poprzez napowietrzne i kablowe linie 15 kV relacji:  
głównego punktu zasilania Dworszowice – Nowa Brzeźnica, SE Dworszowice – Mleczarnia,  
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stacji elektroenergetycznej Wistka – Wistka, które zasilają 40 stacji transformatorowych 15/0,4 kV, stanowiących 
własność Spółki TAURON Dystrybucja oraz 6 stacji innych odbiorców. 
Zachodni obszar gminy Strzelce Wielkie przecina linia wysokiego napięcia (110 kV) relacji SE Cykarzew – SE 
Wistka. 
Długość linii energetycznych na terenie gminy wynosi: 

• linie napowietrzne 110 kV – ok. 5,9 km, 
• linie napowietrzne 15 kV – ok. 45,5km, 
• linie napowietrzne 0,4 kV – ok. 92,1 km, 
• linie kablowe 15 kV – ok. 2,9 km, 
• linie kablowe 0,4 kV – ok. 7,3 km.  

Zagrożenia promieniowaniem niejonizującym mogą być także spowodowane przez urządzenia 
radiokomunikacyjne, które wytwarzają pola elektromagnetyczne w zakresie częstotliwości od 0,003 do 300 000 
MHz. Do urządzeń takich należą między innymi stacje bazowe telefonii komórkowej. Maszty wsporcze (także 
kominy), u szczytu których montuje się anteny nadawcze cyfrowej telefonii komórkowej, promieniują energię 
elektromagnetyczną o częstotliwościach od 450 do 1800 MHz. Moc anteny jest niewielka, rzędu 40, 60 dBm (120¸ 
180 mW). Z reguły na jednym maszcie umieszcza się kilka takich anten. Uwarunkowanie te powodują,  
że zagrożenie promieniowaniem niejonizującym przy powierzchni ziemi nie występuje, i to zarówno tuż przy 
maszcie, jak i w większych odległościach. 
Na terenie gminy Strzelce Wielkie zlokalizowane są anteny: 

• sieci Plus w Strzelcach Wielkich przy ulicy Częstochowskiej 1, 
• sieci Orange T-Mobile, NetWorkS! na wieży własnej w Strzelcach Wielkich przy ulicy Częstochowskiej 

14. 
Ocenę oddziaływania pól elektromagnetycznych na środowisko przeprowadza się w ramach Państwowego 
Monitoringu Środowiska na podstawie 3 letnich cyków badań monitoringowych oraz informacji o źródłach 
emitujących pola.  

 
Rysunek 17 Lokalizacja punktów monitoringowych w 3 letnim okresie 2014-2016 na tle województwa łódzkiego i gminy Strzelce Wielkie 
Źródło WIOŚ w Łodzi, 2017 
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Gmina Strzelce Wielkie nie jest objęta pomiarami poziomów promieniowana elektromagnetycznego. Pomiary 
wykonywane były na obszarze powiatu pajęczańskiego w wymienionych niżej miejscowościach. Wyniki 
wskazywały na promieniowania: 
w 2013 roku: 

• w miejscowości Niwiska Górne < 0,3 V/m, 
• w miejscowości Glina Duża < 0,3 V/m, 
• na terenie miasta Pajęczno < 0,3 V/m, 
• na terenie miasta Działoszyn < 0,3 V/m. 

w 2016 roku 
• w miejscowości Niwiska Górne < 0,3 V/m, 
• w miejscowości Glina Duża < 0,3 V/m, 
• na terenie miasta Pajęczno 0,5 V/m, 
• na terenie miasta Działoszyn 0,3 V/m. 

Powyższe wyniki badań wskazują na brak przekroczeń dopuszczalnych poziomów promieniowania 
elektromagnetycznego, który wynosi 7 V/m. Analizując poziomy promieniowania, można stwierdzić, iż w ciągu 
trzyletniego okresu monitoringu poziomy promieniowania się zwiększają, dotyczy to głównie większych miast, 
niemniej jednak aktualnie stanowią 7% wartości progowej. 
Pomiary monitoringowe promieniowania elektromagnetycznego kontynuowane będą w cyklach trzyletnich 
w kolejnych latach.  
W latach 2010-2017 Starostwo Powiatowe w Pajęcznie przyjęło 3 zgłoszenia instalacji emitujących 
promieniowanie elektromagnetyczne z terenu gminy Strzelce Wielkie, zgłoszenia dotyczyły przedsiębiorstw: 

• Polkomtel S.A., 
• PTC S.A., 
• PTK " Centertel" Sp. z o.o.5  

W ramach działalności kontrolnej Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi może prowadzić 
kontrole przedsiębiorstw związanych z ponadnormatywnym promieniowaniem elektromagnetycznym, w ostatnich 
latach badania nie były prowadzone na terenie analizowanej gminy. 
 

2.4.3 Analiza SWOT 
Pola elektromagnetyczne 

MOCNE STRONY 
czynniki wewnętrzne 

SŁABE STRONY 
czynniki wewnętrzne 

Brak przekroczeń dopuszczalnych poziomów promieniowania 
elektromagnetycznego na terenie powiatu pajęczańskiego 

Brak badań promieniowania na terenie gminy, co nie daje obrazu 
skali zagrożenia 

SZANSE 
czynniki zewnętrzne 

ZAGROŻENIA 
czynniki zewnętrzne 

Rozwój zakresu monitoringu natężenia pól elektromagnetycznych 
przez WIOŚ 

Brak zapisów w miejscowym Planie zagospodarowania 
przestrzennego dotyczących możliwej lokalizacji źródeł 

promieniowanie elektromagnetycznego 

Źródło: opracowanie własne 

 
2.4.4 Cele i zadania środowiskowe z zakresu ochrony przed promieniowaniem 

Głównym celem w zakresie ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym jest monitoring - prowadzony 
przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi - występujących pól elektromagnetycznych  
w środowisku i utrzymanie promieniowania na bezpiecznym dla zdrowia poziomie.  
Dysponując wynikami przeprowadzonych pomiarów poziomu pól elektromagnetycznych, w sytuacji stwierdzenia 
przekroczenia poziomów dopuszczalnych promieniowania, możliwa będzie zamiana anten na mniej emisyjne  
w celu zmniejszenia oddziaływania na środowisko. Aktualnie badania dotyczą sąsiednich gmin, niemniej jednak 
nie zanotowano żadnych przekroczeń dopuszczalnych poziomów promieniowania. 

                                                
5 dane Powiatu Pajęczańskiego, luty 2018 
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W harmonogramie realizacji zadań, w celu ograniczenia oddziaływania na środowisko i zdrowie ludzi, zapisano,  
iż należy: 

• preferować mało konfliktowe lokalizacje źródeł promieniowania niejonizującego – powinien taki zapis 
umieszczony być w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego,  

• kontynuować i rozwijać badania monitoringowe środowiska pod kątem promieniowana 
elektromagnetycznego - jest to zadanie realizowane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 
w Łodzi. 

W związku z rozwojem systemu usług telekomunikacyjnych potencjalnie wzrośnie poziom promieniowania 
elektromagnetycznego pochodzącego z emisji anten przekaźnikowych telefonii komórkowej, co - w sytuacji 
stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych poziomów promieniowania - będzie wymagało interwencji.  
Natomiast w związku z rozwojem budownictwa mieszkalnego, wzrastać będzie gęstość linii energetycznych, które 
nie powinny być lokalizowane w sąsiedztwie terenów mieszkalnych. Ustalenia przebiegu linii należą do 
przedsiębiorstw energetycznych oraz Gminy Strzelce Wielkie. 
Podstawowym elementem ochrony przed polami elektromagnetycznymi jest jednak informacja o występujących 
poziomach pól. Zniesiony został obowiązek posiadania pozwolenia na emitowanie pól elektromagnetycznych, 
jednocześnie nałożono obowiązek wykonania pomiarów natężenia pól elektromagnetycznych na prowadzących 
instalacje i użytkowników urządzeń emitujących pola elektromagnetyczne. Pomiary należy przeprowadzać 
bezpośrednio po rozpoczęciu użytkowania instalacji lub urządzenia i każdorazowo w przypadku zmiany 
warunków pracy urządzenia. Na poziomie powiatu prowadzony jest, w formie rejestru, wykaz danych dotyczących 
źródeł promieniowania elektromagnetycznego. 
Harmonogram zadań do realizacji w tym zakresie zawarto w rozdziale 3.3. 
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2.5 Gospodarowanie wodami 
2.5.1 Efekty realizacji dotychczasowego POŚ 

Cel długoterminowy zapisany w dotychczasowym Programie Ochrony Środowiska 
Cel 4 Poprawa bilansu hydrologicznego gminy 

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

Planowane zadania Podjęte działania Efekt ze wskaźnikiem 

Pełne rozeznanie potrzeb i 
uzupełnienie dokumentacji w 

zakresie melioracji 

Utrzymaniem i rozpoznaniem potrzeb w zakresie melioracji do 
końca 2017 r. zajmował się Wojewódzki Zarząd Melioracji i 
Urządzeń Wodnych w Łodzi. W latach 2013 -2017 Zarząd 
zrealizował zadania związane z opracowaniem ekspertyzy 
technicznej budowli hydrotechnicznych, a ponadto z 
konserwacją i utrzymaniem rzek oraz budowli 
hydrotechnicznych, w tym: 

• rzeka Pisia – koszt 56 730 ,22 zł, 
• ciek „A” – koszt 102 576,12 zł, 
• rzeka Pichna – koszt 53 401,20 zł. 

ekspertyza techniczna budowli 
hydrotechnicznych dla Cieku „A” 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych o wykonanych inwestycjach gminnych i działaniach na terenie gminy Strzelce Wielkie 

 
2.5.2 Ocena stanu aktualnego 

2.5.2.1 Wody powierzchniowe 
Obszar gminy Strzelce Wielkie jest stosunkowo ubogi w powierzchniowe wody płynące jak i stojące. Przez teren 
gminy przepływają: 

• rzeka Pisia - przez miejscowości Wistka o długości 3,57 km oraz Strzelce Wielkie o długości 4,504 km, 
łączna długość wynosi 8,074 km, rzeka ta poza obszarem gminy stanowi dopływ Warty, 

• rzeka Pichna - przez Dębowiec Mały 1,2 km; Zamoście 2,7 km, która w Strzelcach Wielkich łączy się  
z rzeką Pisią, 

• ciek A - przez Wiewiec 0,59 km, Wolę Wiewiecką 0,09 km; Pomiary 2,18 km stanowiący dopływ rzeki 
Pisi. 

Poziomy wód są niskie, w okresach letnich wody Pichny i cieku A wysychają, jedynie rzeczka Pichna całorocznie 
zachowuje minimalny stan wód. Monitoringu wód płynących nie prowadzi się, stan czystości tych wód nie jest 
zadowalający. Na obszarze gminy znajdują się zbiorniki wód stojących o ogólnej powierzchni 28 ha w tym 18 ha 
znajduje się pod wodą, pozostała powierzchnia jest wyschnięta, a zbiorniki stopniowo zarastające. Największym 
zbiornikiem wodnym jest zespół stawów rybnych w Strzelcach Wielkich o powierzchni 13,97 ha lustra wody, 
które należą do Okręgowego Związku Wędkarskiego Oddział w Częstochowie. 
Wiele stawów obecnie jest wyschniętych, zarastających, bez wody, w tym 1,61 ha w Woli Wiewieckiej. Brak 
wody w tych zbiornikach jest następstwem oddziaływania leja depresji KWB Bełchatów. 
Przewiduje się, iż poziom wód gruntowych będzie się dalej obniżał. Ochrona istniejących obecnie zasobów tych 
wód wymaga, aby ich czystości nie pogarszać, chronić przed wylewaniem nieczystości i spływem zanieczyszczeń 
z wodami. 
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Rysunek 18. Wody powierzchniowe na terenie gminy Strzelce Wielkie 
Źródło: http://geoportal.kzgw.gov.pl/imap/ 

 
2.5.2.2 Monitoring rzek w rejonie gminy Strzelce Wielkie 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu 
jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. 
U. z 2016 r. poz. 1187) oraz rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji 
stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych 
(Dz. U. z 2011 r. Nr 258, poz. 1549), badania wód powierzchniowych prowadzone są w ramach 4 rodzajów 
monitoringu: 

• diagnostycznego, 
• operacyjnego, 
• badawczego, 
• obszarów chronionych. 

Z danych Gospodarstwa Wodnego Polskie Wody wynika, że gmina Strzelce Wielkie położona jest w rejonie 
jednolitej części wód powierzchniowych tj. PLRW600023181589 Pisia. 
Przy sporządzaniu oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych wykorzystano „Ocenę stanu jednolitych 
części wód powierzchniowych województwa łódzkiego badanych w latach 2011 – 2016 oraz ocena spełnienia 
wymagań dodatkowych dla wód stanowiących obszary chronione” prowadzonych w jednolitych częściach wód 
powierzchniowych. Natomiast nie zlokalizowano punktu monitoringowego jcwp na terenie gminy Strzelce 
Wielkie. 
Omówienie wyników oceny – jcwp PLRW600023181589 Pisia: 

• Elementy biologiczne – na podstawie badań fitobentosu (indeks MMI) wody zaliczono do III klasy, 
• Elementy hydromorfologiczne – zmienionej jcw przypisano dobry stan – II klasa. Dla II klasy jakości 

wód, kształt koryta, zmienność szerokości i głębokości, prędkości przepływu, warunki podłoża oraz 
warunki  
i struktura stref nadbrzeżnych muszą odpowiadać całkowicie warunkom niezakłóconym przez człowieka, 
lub muszą być zbliżone do tych warunków, 

• Elementy fizykochemiczne (grupy 3.1-3.5) – nie wystąpiło przekroczenie stężeń średniorocznych  
i maksymalnych– jcwp osiągnęła klasę I, 

• Elementy fizykochemiczne (grupa 3.6) – nie wystąpiło przekroczenie stężeń średniorocznych  
i maksymalnych – jcwp osiągnęła klasę II,  

• Elementy chemiczne (grupa 4.1-4.2) – wystąpiło przekroczenie stężeń średniorocznych  
i maksymalnych związków benzenu i węglowodorów ropopochodnych – jcwp osiągnęła klasę poniżej 
stanu dobrego, 
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• Żylica osiągnęła umiarkowany potencjał/stan ekologiczny oraz spełniła wymagań dodatkowych dla 
obszaru chronionego (obszary wrażliwe na eutrofizację). W efekcie końcowym stan jej wód określono 
jako zły. 

Analiza wyników badań jakości wód powierzchniowych w wybranych punktach monitoringowych wskazuje, iż 
rzeka Pisia przepływająca przez teren gminy Strzelce Wielkie prowadziła w 2016 roku wody umiarkowanej 
jakości (III klasa). Wpływ na przedstawioną ocenę miały głównie wskaźniki fizykochemiczne, takie jak zawiesina, 
barwa, związki organiczne oraz zanieczyszczenia bakteriologiczne, które świadczą o zanieczyszczaniu cieku 
ściekami komunalnymi (przy czym biorąc pod uwagę skalę skanalizowania gminy, można przyjąć, iż główny 
ładunek zanieczyszczeń wód pochodzi z poza omawianego terenu). Jakość wód powierzchniowych prowadzonych 
przez rzekę Pisię w latach 2011-2016, w porównaniu z ich jakością w latach poprzednich, nie uległa zmianie. 
 

2.5.2.3 Wody podziemne 
Na obszarze gminy występują trzy kompleksy wodonośne: czwartorzędowy, trzeciorzędowy i kredowo-jurajski. 
Przeprowadzone badania hydrogeologiczne wskazują, że kompleksy te generalnie połączone są ze sobą 
hydraulicznie tworząc jeden zasadniczy poziom wodonośny. 
Do utworów wodonośnych tego poziomu należą piaski drobne, średnio i gruboziarniste, żwiry oraz niekiedy 
rumosze i otaczaki. Warstwy wodonośne o większym rozprzestrzenieniu tworzą najczęściej piaski różnoziarniste. 
W obrębie osadów wodonośnych zalegają warstwy bądź też soczewki utworów niewodonośnych lub 
słabowodonośnych (gliny, iły i mułki). Miąższość warstw wodonośnych jest zmienna, z reguły występują dwie 
lub trzy warstwy wodonośne drobno- i średnioziarnistych piasków o miąższości z reguły nie przekraczającej kilku 
metrów, oddzielone od siebie warstwami nieprzepuszczalnych glin i mułków. Warstwy wodonośne 
czwartorzędowe są o znacznej przepuszczalności. 
Trzeciorzędowy poziom wodonośny na obszarze gminy występuje podrzędnie. Zasadniczo występuje tu jedna 
warstwa wodonośna na głębokości ok. 30–40 m o miąższości 5–8 m, wykształcona w postaci szarych piasków 
średnio i drobnoziarnistych.  
Strop utworów górnokredowych występujących na głębokości ok. 50 m. tworzą nieprzepuszczalne lub 
półprzepuszczalne utwory wykształcone w postaci iłów marglistych i margli ilastych z na przemianległymi 
przerostami tych warstw. Miąższość ich (otwór P-l i S-l) osiąga ok. 60 m. Na głębokości 100–115 m występuje 
warstwa piasków glankonitowych z kilkumetrowej grubości wkładkami ilastymi. Warstwa ta o miąższości ok.  
25–30 m stanowi podstawowy zbiornik wód podziemnych z którego ujęto wykonanymi otworami zaopatrywany  
w wodę grupowy wodociąg „Dębowiec”. Zwierciadło wód podziemnych jest napięte i stabilizuje się na głębokości 
8–9 m. od powierzchni terenu. Średni współczynnik filtracji tej warstwy wodonośnej wynosi ok. 4,3 m/d - co 
świadczy o dobrej wodoprzepuszczalności. Przeprowadzone próbne pompowanie (w okresie badań) otworów 
wykazały stałość uzyskiwanych wydatków przy ustabilizowanych depresjach. 
Piętro górnojurajskie występuje w stropie wapieni krzemionkowych na głębokości 37–44 m, wydajność tego piętra 
wynosi kilkadziesiąt m3/h. 
Gmina jest położona w obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP), z którego pokładów górnej 
kredy zaopatrywane jest ujęcie wody „Dębowiec" dla odbiorców z terenu gmin Strzelce Wielkie i części Nowa 
Brzeźnica. Złoża tych wód są udokumentowane, zasoby wystarczające. Jednak w wyniku oddziaływania leja 
depresyjnego odkrywki KWB Bełchatów poziom wodonośny ulega obniżeniu (lej depresyjny obejmuje co 
najmniej 50 % obszaru gminy). 
 

2.5.2.4 Monitoring wód podziemnych 
Celem monitoringu jakości wód podziemnych jest dostarczenie informacji o stanie chemicznym wód, śledzenie 
jego zmian oraz sygnalizacja zagrożeń, na potrzeby zarządzania zasobami wód podziemnych i oceny skuteczności 
podejmowanych działań ochronnych związanych z osiągnięciem dobrego stanu ekologicznego, określonego przez 
Ramową Dyrektywę Wodną (RDW). 
Oceny stanu chemicznego w jednolitych częściach wód (JCWPd) i w poszczególnych punktach badawczych 
dokonano w oparciu o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie kryteriów  
i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 85), które wyróżnia pięć klas 
jakości wód: 

• klasa I – wody bardzo dobrej jakości, 
• klasa II – wody dobrej jakości, 
• klasa III – wody zadowalającej jakości, 
• klasa IV – wody niezadowalającej jakości, 
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• klasa V – wody złej jakości 
oraz dwa stany chemiczne wód ocenione na podstawie średniej wartości poszczególnych wskaźników  
ze wszystkich punktów zlokalizowanych w analizowanej JCWPd: 

• stan dobry (klasy I, II i III), 
• stan słaby (klasy IV i V). 

Na terenie gminy Strzelce Wielkie jak i całego powiatu pajęczańskiego nie występują obecnie stałe punkty 
monitoringu jakości wód podziemnych województwa łódzkiego. Ostatnie badania jakości wód podziemnych 
przeprowadzono w 2012 r. w miejscowości Zamoście. Na podstawie badań z 2012 r. można stwierdzić iż wody 
podziemne są zadawalającej jakości, ponieważ wykryto podwyższoną zawartość żelaza w granicach IV klasy. 
 

2.5.3 Ochrona przed powodzią oraz skutkami suszy 
Według Prawa wodnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566) powódź to czasowe pokrycie przez wodę terenu, który  
w normalnych warunkach nie jest pokryty wodą, w szczególności wywołane przez wezbranie wody  
w ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych, kanałach oraz od strony morza, z wyłączeniem pokrycia terenu 
wywołanego przez wezbranie wody w systemach kanalizacyjnych. 
Główne zagrożenie powodziowe jest wywoływane dużą prędkością płynącej wody i jej energią, która powoduje 
niszczenia ciężkiej zabudowy koryt (opaski, mury, progi), a także budowli nad korytem rzek, takich jak kładki, 
przepusty, mosty i in. Przyczyną podtopień i powodzi są na ogół: 

• bardzo intensywne opady burzowe (określane jako oberwanie chmury), obejmujące najczęściej 
niewielkie obszary o dużych nachyleniach zboczy, powodujące gwałtowne i krótkotrwałe (do kilku 
godzin) lokalne wezbrania wód, 

• opady rozlewne tj. trwające kilka dni opady o wysokim natężeniu (od kilkudziesięciu do 100 mm  
w ciągu doby), obejmujące większą część zlewni.  

Na obszarze gminy w rejonie dolin rzek Pichna i Pisia istnieje zagrożenie powodziowe powodowane przez opady 
i rozlewiska. Zagrożenie to może występować głównie w lipcu i sierpniu i jest związane z deszczami o dużej 
intensywności lub o charakterze nawalnym. W gminie Strzelce Wielkie obszary te nie są zabudowane, obejmują 
obszary łąk i pastwisk, na których występuje okresowy zalew wód z powodu niedrożności systemu przepływów.  
Na terenie gminy nie zanotowano zjawisk katastrofalnych. Specyfiką terenu jest to, iż po intensywnych opadach 
woda w szybkim tempie opuszcza podtapiane tereny. Podtapianie, o którym mowa, nie powoduje konieczności 
ewakuacji ludzi ani zwierząt.  
Od 1 stycznia 2018 roku, na podstawie ustawy Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 roku (Dz. U. z 2017 r. poz. 
1566), zostaje utworzona państwowa osoba prawna Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Zgodnie z 
art. 527 ustawy Prawo Wodne, z dniem wejścia w życie ustawy należności, zobowiązania, prawa i obowiązki 
Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz regionalnych zarządów gospodarki wodnej, będących państwowymi 
jednostkami budżetowymi, stają się odpowiednio należnościami, prawami i obowiązkami Wód Polskich. 
Ponadto, jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 
Polskie zostaną przekazane zadania ze starostw powiatowych i urzędów marszałkowskich związane z utrzymanie 
urządzeń melioracji wodnych. 
Za działania związane z ochroną przeciwpowodziową odpowiada, zgodnie z ustawą Prawo wodne, Państwowe 
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, które jest również odpowiedzialne za prowadzenie działań informacyjnych 
i koordynację w razie powodzi lub suszy na podległym terenie. W granicach gminy Strzelce Wielkie Państwowe 
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie administruje ciekami na długości 15, 878 km, w tym: 

• Pisia w km 11+084 – 20+304 (9220 m), 
• Ciek „A” w km 3+415 – 6+241 (2826 m), 
• Pichna w km 0+000 – 3+832 (3832 m). 

Zgodnie z Dyrektywą 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie 
oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim, państwa członkowskie zobligowały się do sporządzenia: 

• wstępnej oceny ryzyka powodziowego do grudnia 2011 r., 
• map zagrożenia i map ryzyka powodziowego do grudnia 2013 r., 
• planów zarzadzania ryzykiem powodziowym do grudnia 2015 r. 

Wstępna ocena ryzyka powodziowego (WORP) jest pierwszym z czterech dokumentów planistycznych 
wymaganych Dyrektywą 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października  
2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim (Dyrektywa Powodziowa). 
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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. Zgodnie z art. 88 c ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity 
Dz. U.  z 2017 r., poz. 1121 z późn. zm.) za przygotowanie wstępnej oceny ryzyka powodziowego odpowiedzialny 
jest Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Wstępna ocena ryzyka powodziowego została opracowana  
w ramach projektu „Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami” (ISOK) 
finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka. Projekt realizowany jest przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy 
Instytut Badawczy (IMGW) w konsorcjum z Krajowym Zarządem Gospodarki Wodnej (KZGW), Głównym 
Urzędem Geodezji i Kartografii (GUGiK), Rządowym Centrum Bezpieczeństwa (RCB) oraz Instytutem 
Łączności. Wstępna ocena ryzyka powodziowego została wykonana przez Instytut Meteorologii i Gospodarki 
Wodnej – Centra Modelowania Powodziowego w Gdyni, w Krakowie, w Poznaniu, we Wrocławiu, w konsultacji 
z Krajowym Zarządem Gospodarki Wodnej. 
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 obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, 
wskazanych we wstępnej ocenie ryzyka powodziowego, zostały wykonane w 2013 r. dokładne mapy zagrożenia 
powodziowego i mapy ryzyka powodziowego. 
Plan zarządzania ryzykiem powodziowym (PZRP) jest końcowym, czwartym dokumentem planistycznym 
wymaganym Dyrektywą 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r.  
w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim (Dyrektywa Powodziowa). 
W grudniu 2016 r. został opracowany Plan Zarządzania Ryzykiem Powodziowym (Rozporządzenie Rady 
Ministrów z dnia 18.10.2016 r. w sprawie przyjęcia Planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru 
dorzecza Odry region wodny Warty), w którym dla gminy Strzelce Wielkie przeanalizowano ryzyko powodziowe 
pochodzące z rzeki Wisły i jej dopływów. W PZRP w ujęciu obszarów gmin w regionie wodnym Środkowej Odry 
(266 analizowanych gmin) wyznaczono obszary, które sklasyfikowano według 5-stopniowej skali ryzyka 
powodziowego. Są to poziomy ryzyka: bardzo wysoki, wysoki, umiarkowany, niski i bardzo niski. Dla obszaru 
gminy Strzelce Wielkie nie zidentyfikowano poziomu ryzyka powodziowego. 
Susza jest zjawiskiem ciągłym o zasięgu regionalnym i oznacza dostępność wody poniżej średniej w określonych 
warunkach naturalnych. Suszą nazywa się nie tylko zjawiska ekstremalne, ale wszystkie, które występują  
w warunkach mniejszej dostępności wody dla danego regionu. Susza jest również naturalnym zagrożeniem,  
o charakterze regionalnym, wywołanym głównie niedoborem opadu w połączeniu z innymi sprzyjającymi 
czynnikami. Skutki wystąpienia suszy odczuwalne są zarówno przez ludność jak i ich środowisko. Mogą osiągać 
różne rozmiary, porównywalne ze skutkami wystąpienia innych zagrożeń jak np. powódź. Jednak skutki suszy 
odczuwalne są zazwyczaj powoli i często objawiają się jako inne zagrożenia, np. pożary lub erozja 
powierzchniowa. 
Sytuacja hydrologiczna na terenie województwa łódzkiego przez cały rok hydrologiczny 2016 trwający od 
listopada 2015 do końca października 2016 była ustabilizowana, pomimo iż przeciętna suma opadów z trzech 
stacji hydrologiczno – meteorologicznych w 2016 roku była nieznacznie większa zarówno od sumy opadów  
w roku 2015, jak również od średniej za okres z wielolecia. Rok hydrologiczny 2015 według dostępnych danych 
należał do bardzo suchych, następstwem czego była susza hydrologiczna, wywołana niewielką ilością opadów 
atmosferycznych w połączeniu z wysoką średnią temperaturą powietrza, przekraczającą normy z wielolecia. 
Hydrologiczna sytuacja w 2016 roku począwszy od niezwykle ciepłego miesiąca listopada 2015, jak na tę porę 
roku do października 2016, gdzie występowały częste opady deszczu była zróżnicowana, zarówno pod względem 
występowania średnich temperatur, jak również opadów atmosferycznych. Na początku roku odnotowano spadki 
temperatury powietrza do minus 20°C, przy braku okrywy śnieżnej, a następnie w drugiej połowie stycznia 
zaobserwowano znaczny wzrost temperatury, utrzymujący się również w zimowym miesiącu lutym. 
Zaobserwowane częste, opady deszczu, miejscami dość obfite najczęściej o charakterze burzowym w połowie 
czerwca wywoływały na ogół lokalne wzrosty stanu wód powierzchniowych i podziemnych, które nie miały 
dużego wpływu na zmianę ogólnej sytuacji hydrologicznej. Podobnie wyglądał letni miesiąc lipiec pomimo dużej 
liczby wysokich opadów. Ciepła i na ogół bezdeszczowa pogoda we wrześniu przyczyniła się równocześnie do 
odnotowania na obszarze całego województwa znacznych niedoborów opadów atmosferycznych. 
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2.5.4 Analiza SWOT 
Gospodarowanie wodami 

MOCNE STRONY 
czynniki wewnętrzne 

SŁABE STRONY 
czynniki wewnętrzne 

Dobra i zadawalająca jakość wód podziemnych 
Brak zagrożenia podtopieniami obszarów zamieszkałych 

Słabe zasoby wód powierzchniowych 
Zaburzenie stosunków wodnych na niektórych obszarach 

Obniżanie się poziomu wód gruntowych 
Niedostateczna jakość wód powierzchniowych 

Wpływ zanieczyszczeń spoza terenu gminy na stan czystości wód 

SZANSE 
czynniki zewnętrzne 

ZAGROŻENIA 
czynniki zewnętrzne 

Określenie map zagrożenia powodziowego (MZP) oraz map 
ryzyka powodziowego (MRP) 

Dobra współpraca administratorami cieków wodnych w zakresie 
ich utrzymania 

Zmiany prawa wodnego, w zakresie własności wód 

Niedostateczne rozpoznanie niekorzystnych oddziaływań 
człowieka na środowisko (np. w zakresie zanieczyszczeń 

obszarowych) 
Zagrożenie powodziowe na terenach położonych wzdłuż cieków 

Brak środków na bieżące utrzymanie cieków wodnych  

Źródło: opracowanie własne  

 
2.5.5 Cele i zadania środowiskowe z zakresu gospodarowania wodami 

Inwestycje w zakresie przeciwdziałania skutkom powodzi wykraczają znacznie poza możliwości gminy Strzelce 
Wielkie, możliwe jest jednak zwiększenie bezpieczeństwa powodziowego mieszkańców poprzez działania 
niezwiązane bezpośrednio z inwestowaniem w urządzenia przeciwpowodziowe. W zasadzie wszystkie 
przedsięwzięcia można podzielić na czynne i bierne. Bardzo często ich rodzaj wymuszony jest własnością.  
Do działań biernych należą: 

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

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

• wyposażenie drużyn ratowniczych w specjalistyczny sprzęt niezbędny do efektywnego prowadzenia akcji 
przeciwpowodziowej, w tym wyposażenie magazynów ochrony przeciwpowodziowej, 

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

Do działań aktywnych należą: 
• bieżące remonty budowli regulacji rzek i potoków, 
• bieżące remonty, stała konserwacja i renowacja przepustów, rowów i innych urządzeń odprowadzających 

wodę lub zabezpieczających odpływ, 
• wycinka drzew i krzewów w korytach cieków, co przeciwdziała podnoszeniu się poziomu zwierciadła 

wód odpływowych oraz niszczeniu mostów i brzegowych ubezpieczeń dróg, 
• systematyczne oczyszczanie z rumowiska koryt powyżej zapór przeciwrumowiskowych i stopni 

wodnych, stabilizujących dno cieków. 
Za działania związane z ochroną przeciwpowodziową odpowiada, zgodnie z ustawą Prawo wodne, Państwowe 
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, które jest również odpowiedzialne za prowadzenie działań informacyjnych 
i koordynację w razie powodzi lub suszy na podległym terenie. 
Ochronę przed powodzią prowadzi się zgodnie z planami ochrony przeciwpowodziowej na obszarze kraju, 
planami ochrony przeciwpowodziowej regionu wodnego, a w szczególności przez: 

• zachowanie i tworzenie wszelkich systemów retencji wód, budowę i rozbudowę zbiorników 
retencyjnych, suchych zbiorników przeciwpowodziowych oraz polderów przeciwpowodziowych, 

• racjonalne retencjonowanie wód oraz użytkowanie budowli przeciwpowodziowych, a także sterowanie 
przepływami wód, 

• funkcjonowanie systemu ostrzegania przed niebezpiecznymi zjawiskami zachodzącymi w atmosferze 
oraz hydrosferze, 
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• kształtowanie zagospodarowania przestrzennego dolin rzecznych lub terenów zalewowych, budowanie 
oraz utrzymywanie wałów przeciwpowodziowych, a także kanałów ulgi. 

Z analizy przeprowadzonej w rozdziale dotyczącym wód można stwierdzić, iż ich stan ulega powolnej poprawie. 
Oceniając te tendencje należy pamiętać, że o stanie wód powierzchniowych decydują nie tylko wskaźniki 
fizykochemiczne, ale i biologiczne czy hydromorfologiczne. Oznacza to, że przywrócenie czystości wodom 
powierzchniowym nie spowoduje automatycznie dobrego stanu wód. Przywrócenie właściwych dla danej części 
wód elementów biologicznych będzie często procesem bardziej długotrwałym. 
W harmonogramie realizacji zadań własnych i monitorowanych zamieszczono zadania dotyczące prowadzenia 
monitoringu wód powierzchniowych i podziemnych, działania edukacyjne, promocyjne, propagujące  
i upowszechniające wiedzę o konieczności, celach, zasadach i sposobach ochrony wód, w szczególności 
skierowane do dzieci i młodzieży, a także budowę, przebudowę, modernizację budowli przeciwpowodziowych 
oraz działania inwestycyjne i utrzymaniowe związane z melioracjami wodnymi szczegółowymi oraz rowami 
odwadniającymi tereny zurbanizowane.  
Harmonogram zadań do realizacji w tym zakresie zawarto w rozdziale 3.4. 
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2.6 Gospodarka wodnościekowa 
2.6.1 Efekty realizacji dotychczasowego POŚ  

Cel długoterminowy zapisany w dotychczasowym Programie Ochrony Środowiska 
Cel 5 Poprawa jakości wód powierzchniowych oraz zachowanie zasobów wód podziemnych 

5.1 Kanalizacja obszarów wiejskich nadążająca z ich wodociągowaniem 
5.2 Ograniczanie powierzchniowego dopływu zanieczyszczeń do rzek, potoków i rowów 

Planowane zadania Podjęte działania Efekt ze wskaźnikiem 

Budowa kanalizacji 
sanitarnej w miejscowości 
Strzelce Wielkie o długości 

4,5 km 

Gmina w 2015 r. wybudowała kanalizacje sanitarną w Strzelcach 
Wielkich o długości 4,0 km ogółem, w tym 2,4 km grawitacyjnej 
oraz 120 szt. przyłączy. 

nowobudowana kanalizacja o 
długości 4 km 

Wspieranie budowy z 
oczyszczalni przydomowych 

na terenach nie 
przewidzianych do 

kanalizacji 

Na koniec 2017 r. na terenie gminy Strzelce Wielkie 
zlokalizowanych było 39 szt. przydomowych oczyszczalni 
ścieków. 

39 szt. przydomowych oczyszczalni 
ścieków 

Propagowanie zasad 
nawożenia gruntów w 

zgodzie z kodeksem dobrych 
praktyk rolniczych 

Za zadanie odpowiedzialny był ŁODR Oddział  
w Bratoszewicach. W latach 2031-2017 przeprowadził szereg 
szkoleń w tematyce: 

• Wymogi obowiązujące na obszarach szczególnie 
narażonych na zanieczyszczenia azotem OSN – 122 
uczestników, 

• Prowadzenie produkcji rolniczej na obszarach 
szczególnie narażonych (OSN) – 109 uczestników, 

• Zasady ochrony wód przed zanieczyszczeniami ze 
źródeł rolniczych związkami azotu pochodzenia 
rolniczego – 119 uczestników. 

kilkanaście szkoleń dla rolników z 
terenu gminy Strzelce Wielkie 

Stopniowa eliminacja 
nieszczelnych zbiorników do 

gromadzenia nieczystości 
(szamb) w miarę rozwoju 

sieci kanalizacyjnych 

Na koniec 2017 r. na terenie gminy Strzelce Wielkie 
zlokalizowanych było 636 szt. bezodpływowych zbiorników. 

636 szt. bezodpływowych 
zbiorników 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych o wykonanych inwestycjach gminnych i działaniach na terenie gminy Strzelce Wielkie 

 
2.6.2 Ocena stanu aktualnego 

2.6.2.1 Zaopatrzenie w wodę 
Gmina Strzelce Wielkie jest zwodociągowana w 100%. Długość sieci wodociągowej w gminie wynosi 111,32 km. 
Źródłem wody pitnej są studnie 4 studnie: S-3A, S-4, P-1 na ujęciu wody w Zamościu oraz S-1 w Dębowcu 
Małym. 
Podstawowym sposobem użytkowania zasobów wodnych jest pobór wód podziemnych na cele gospodarki 
komunalnej, rolnictwa oraz cele usługowo-produkcyjne podmiotów gospodarczych. Do wodociągu aktualnie 
przyłączonych jest 1456 szt. przyłączy wodociągowych.  
Od 2012 r. liczba przyłączy do wodociągu publicznego na terenie gminy Strzelce Wielkie, wzrasta co roku.  
Na koniec 2017 r. liczba przyłączy była wyższa o 46 szt. w porównaniu do stanu z 2012 r. 
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Rysunek 19. Liczba przyłączy do wodociągu w latach 2012-2017 w gminie Strzelce Wielkie 
Źródło: dane z Gminy oraz GUS 
 

Ilość zużytej wody w ostatnich latach wyniosła: 
• 2013 r. – 254 546,5 m3, 
• 2014 r. – 252 866,8 m3, 
• 2015 r. – 282 269,3 m3, 
• 2016 r. – 219 999,5 m3, 
• 2017 r. – 223 208,2 m3, 

W 2016 r. zostały wybudowany wodociąg w m. Strzelce Wielkie, długość 491,5 mb - koszt 277 000,00 zł  
ze środków własnych. 
Jakość wód podawanych sieciami wodociągów w gminie Strzelce Wielkie w aspekcie oznaczanych parametrów 
mikrobiologicznych nie stanowi zagrożenia zdrowotnego dla jego mieszkańców. Okresowo pojawiają się 
niewielkie przekroczenia parametrów fizykochemicznych (mętność, barwa, żelazo i mangan). Często są one 
wynikiem niedopatrzenia ze strony właścicieli wodociągów, w których woda poddawana jest procesom 
uzdatniania (płukanie odżelaziaczy). W takich przypadkach Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Pajęcznie nakłada na właścicieli wodociągów obowiązek podjęcia działań naprawczych, zmierzających do 
zapewnienia konsumentom wody dobrej jakości. 
W latach 2015-2016 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajęcznie nie wydał żadnej decyzji dotyczącej 
złej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Na koniec 2017 roku wszystkie urządzenia służące do 
zaopatrywania ludności powiatu w wodę nie budziły zastrzeżeń pod względem mikrobiologicznej jakości wody. 
 

2.6.2.2 Odbiór ścieków 
Sieć kanalizacji sanitarnej na terenie gminy zlokalizowana jest w części miejscowości Strzelce Wielkie, a jej 
długości to 7,5 km. Odbiór ścieków obejmuję ok. 214 przyłączy, co stanowi 61% nieruchomości w m. Strzelce 
Wielkie, natomiast w całej gminie to jest ok 15%. 
Ścieki z terenów skanalizowanych gminy Strzelce Wielkie kierowane są do rozbudowanej i zmodernizowanej  
w 2010 r. oczyszczalni ścieków mechaniczno – biologicznej o wydajności 313 m3/dobę. Odbiornikiem ścieków 
oczyszczalnych jest rzeka Pisia. 
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Rysunek 20. Liczba przyłączy do kanalizacji sanitarnej w latach 2012-2017 w gminie Strzelce Wielkie 
Źródło: dane z Gminy oraz GUS 

 
Największy przyrost liczby przyłączy do kanalizacji sanitarnej w gminie Strzelce Wielkie odnotowano w 2015 r. 
Według danych na koniec 2017 r. liczba przyłączy wynosiła 214 szt. i była wyższa o 99 szt. w porównaniu do 
2012 r., tj. ok. 86%. 
Ilość ścieków doprowadzanych do oczyszczalni sieci kanalizacyjną wynosiła rocznie 

• 2013 r. – 11.721,140 m3, 
• 2014 r. – 12.616,520 m3, 
• 2015 r. – 13.072,470 m3, 
• 2016 r. – 22.648,480 m3, 
• 2017 r. – 22.327,570 m3, 

ilość dowożonych ścieków do oczyszczalni: 
• 2013 r. – 5.499,83 m3, 
• 2014 r. – 5.160,34 m3, 
• 2015 r – 3.609,07 m3, 
• 2016 r. – 4.821,193 m3 , 
• 2017 r. – 4.716,085 m3. 

Dane te wskazują na zwiększanie się ilości ścieków odprowadzanych siecią a zmniejszanie się ilości ścieków 
przywożonych wozami asenizacyjnymi.  
W 2017 roku przeprowadzono na terenie gminy inwentaryzację zbiorników bezodpływowych i przydomowych 
oczyszczalni ścieków, zewidencjonowano 636 szamb oraz 39 przydomowych oczyszczalni ścieków.  
Dane zamieszczone powyżej wskazują, iż średnio z każdego z 636 zbiorników bezodpływowych w 2017 roku 
wypompowano 7,4 m3 ścieków rocznie, oznacza to że zdecydowana większość zbiorników nie jest opróżniana.  
W latach 2014-2016 WIOŚ w Łodzi przeprowadził kontrolę przestrzegania przepisów prawa w zakresie 
gospodarki wodnościekowej na terenie oczyszczalni ścieków. Podczas czynności kontrolnych nie stwierdzono 
naruszeń przepisów.  
Zadania w gospodarce ściekowej wynikają ze zobowiązań międzynarodowych Polski i zapisów Prawa Wodnego  
oraz aktualnego stanu gospodarki ściekowej. Działania inwestycyjne wyznacza także Krajowy Program 
Oczyszczania Ścieków Komunalnych.  
21 kwietnia 2016 roku Rada Ministrów przyjęła aktualizację Krajowego programu oczyszczania ścieków 
komunalnych 2017 (VAKPOŚK). Przyjęta przez rząd aktualizacja zawiera listę zadań zaplanowanych przez 
samorządy do realizacji w latach 2017-2021. W związku z powyższym opracowana została aktualizacja Master 
Planu dla wdrażania dyrektywy Rady 91/271/EWG, w którym wyodrębniono zbiór podstawowych danych 
dotyczących ilości, wielkości oraz planów inwestycyjnych i potrzeb finansowych aglomeracji Strzelce Wielkie. 
W ramach Master Planu na terenie gminy zgłoszona została rozbudowa kanalizacji sanitarnej. 
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2.6.3 Analiza SWOT 
Gospodarka wodnościekowa 

MOCNE STRONY 
czynniki wewnętrzne 

SŁABE STRONY 
czynniki wewnętrzne 

Nowoczesna oczyszczalnia ścieków usuwająca związki biogenów 
Cały czas prowadzone, na terenach skanalizowanych, działania 

zmierzające do przyłączenia budynków do kanalizacji – procedury 
administracyjne 

Wysokie zainteresowanie mieszkańców korzystaniem z sieci 
kanalizacyjnej 

Niski stopień zaopatrzenia w sieć kanalizacji sanitarnej 
Niedostatecznie rozwinięta sieć wodociągowa oraz małe 

zainteresowanie mieszkańców przyłączaniem budynków do sieci 
wodociągowej 

Brak kanalizacji deszczowej na terenach zabudowanych 

SZANSE 
czynniki zewnętrzne 

ZAGROŻENIA 
czynniki zewnętrzne 

Integracja z UE i wpływ środków pomocowych, 
Regulacje ogólnokrajowe i międzynarodowe zobowiązujące do 

podniesienia jakości środowiska 

Niedostateczne rozpoznanie niekorzystnych oddziaływań 
człowieka na środowisko (np. w zakresie zanieczyszczeń 

obszarowych) 
Niedostateczna pula środków finansowych 

Źródło: opracowanie własne 
 

2.6.4 Cele i zadania środowiskowe z zakresu gospodarki wodnościekowej 
Podstawowym działaniem w zakresie gospodarki wodno-ściekowej jest likwidacja lub ograniczenie 
oddziaływania źródeł zanieczyszczenia wód powierzchniowych – punktowych, obszarowych i liniowych. 
Głównym czynnikiem zagrażającym czystości wód jest nieuporządkowana gospodarka ściekowa, stąd też 
priorytetowym działaniem będą inwestycje z tego zakresu oraz działania racjonalizujące użytkowanie wody.  
W celu poprawy jakości wód powierzchniowych, konieczna będzie likwidacja niekontrolowanych zrzutów 
ścieków bytowych do rzek i potoków płynących przez teren gminy Strzelce Wielkie. W tym celu należy prowadzić 
kontrole punktów zrzutu ścieków oraz systematycznie ją powtarzać. Następnym, niezwykle ważnym zadaniem 
jest inwentaryzacja stanu technicznego zbiorników bezodpływowych (szamb), które obecnie funkcjonują na 
terenach nieskanalizowanych. Bardzo często zbiorniki te są nieszczelne i są źródłem zanieczyszczenia wód. 
Powinna być prowadzona kontrola częstotliwości ich opróżniania, a po przyłączeniu posesji do sieci 
kanalizacyjnej – możliwie szybka ich likwidacja.  
W zakładach produkcyjnych, również w tych małych, należy promować wprowadzanie zamkniętych obiegów 
wody jako elementu pozwalającego na ograniczenie zrzutu zanieczyszczonych wód do środowiska, a także zmiany 
technologii i poprawę stanu zakładowych sieci wodociągowych. 
W zakresie ochrony wód podziemnych jednym ze sposobów ochrony biernej będzie przestrzeganie zasad 
ustalonych dla stref i obszarów ochronnych ujęć wód podziemnych, na których obowiązują zakazy, nakazy 
i ograniczenia w zakresie korzystania z wody i użytkowania gruntów. Strefa ochrony bezpośredniej (grupa 
bezwzględnie obowiązujących nakazów) ma na celu eliminację zagrożenia powstającego w związku z ujęciem 
wody. Ustalenia związane z ochroną wód podziemnych przed zanieczyszczeniem zawarte powinny zostać 
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.  
Zadania w gospodarce ściekowej wynikają ze zobowiązań międzynarodowych Polski (stanowisko negocjacyjne  
w negocjacjach z UE w sprawie wdrażania Dyrektywy 91/271/EWG) i zapisów Prawa Wodnego oraz aktualnego 
stanu gospodarki ściekowej. Działania inwestycyjne wyznacza Krajowy program oczyszczania ścieków 
komunalnych oraz Master Plan - aktualizacja z 2017 roku. 
Harmonogram zadań do realizacji w tym zakresie zawarto w rozdziale 3.5.
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2.7 Zasoby geologiczne 
2.7.1 Efekty realizacji dotychczasowego POŚ 

Cel długoterminowy zapisany w dotychczasowym Programie Ochrony Środowiska 
Cel 3 ochrona powierzchni ziemi i rekultywacja terenów zdegradowanych 
3.2 Bieżąca rekultywacja terenów po eksploatacji surowców mineralnych 

Planowane zadania Podjęte działania Efekt ze wskaźnikiem 

Rekultywacje terenów po 
dzikich składowiskach 

odpadów  
Nie było potrzeby realizacji zadania 

nie prowadzono prac 
rekultywacyjnych Opracowanie programów dla 

rekultywacji wyrobisk po 
eksploatacji złóż surowców 

mineralnych 

Na terenie gminy według informacji Starostwa Powiatowego w 
Pajęcznie nie były prowadzone prace rekultywacyjne, i aktualnie 
nie ma wydanych decyzji ustalających kierunek rekultywacji dla 

żadnego przedsiębiorstwa. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych o wykonanych inwestycjach gminnych i działaniach na terenie gminy Strzelce Wielkie 

 
2.7.2 Ocena stanu aktualnego 

Gmina Strzelce Wielkie położona jest na granicy dwóch dużych jednostek regionalnych Monokliny 
Przedsudeckiej i Niecki Łódzkiej. Zajmuje północno-wschodni skrawek Monokliny Przedsudeckiej i południowo-
wschodni Niecki Łódzkiej. W związku z położeniem gminy na granicy dwóch jednostek regionalnych pod 
nadkładem czwartorzędu w części zachodniej obszaru występują utwory jurajskie, natomiast w części wschodniej 
gminy — osady kredowe.  
Kreda reprezentowana jest przez iły pylaste, margliste, margle szare, zwięzłe, wapienie oraz piaski pylaste. 
Osady czwartorzędowe to głównie piaski i sporadycznie żwiry moreny czołowej i kemów oraz gliny moreny 
dennej.  
Z holocenem związane są mady oraz piaski facji korytowej.  
Obszar gminy jest bardzo łagodnie pofalowany i pocięty dolinkami rzeki Pisi i jej niewielkich dopływów (rzeczka 
Pichna, cieki melioracyjne). Deniwelacje na obszarze gminy wynoszą ok. 20 m.  
 

2.7.2.1 Zasoby naturalne 
W 2017 roku zostały opracowane mapy rozmieszczenia wszystkich surowców na terenie całej Polski pn.: „Bilans 
złóż zasobów kopalin w Polsce według stanu na 31 grudnia 2016 roku”. Według „Bilansu…” w granicach 
administracyjnych gminy Strzelce Wielkie (według danych na koniec 2016 roku) występuje 1 złoże piasków  
i żwirów: 

a) złoże Pomiary – złoże udokumentowane w 2012 roku o powierzchni 17,75 ha aktualnie eksploatowane  
o zasobach geologicznych bilansowych 4981 tys. m3 oraz zasobach przemysłowych 4981 tys. m3 i rocznej 
eksploatacji na poziomie 40 tys. m3. Planowany okres eksploatacji 20-25 lat.6  

Aktualnie eksploatacja prowadzona jest przez Kopalnię Kruszywa Pomiary Sp. z o.o. Marszałek Województwa 
Łódzkiego działając jako organ administracji geologicznej w zakresie ustalonej właściwości w 2014 roku udzielili 
na wydobywanie ze złoża naturalnego „Pomiary” koncesji - decyzja z dn. 21.11.2014, nr RŚV.7422.78.2014.MK  
z terminem ważności do 31 grudnia 2036 roku. Eksploatacja prowadzona jest na terenie górniczym o łącznej 
powierzchni 202.788 m2.  
W 2017 roku zostało udokumentowane złoże piasków budowlanych "Pomiary I" w dwóch polach o łącznej 
powierzchni 13,13 ha. Kopaliną dokumentowanego złoża jest kruszywo naturalne - piasek. Złoże „Pomiary I" 
charakteryzuje się prostą budową geologiczną. Złoże udokumentowane jest w dwóch polach A i B. Wysokości 
bezwzględne w obrębie dokumentowanego złoża kształtują się w przedziale 222,8 - 228,3 m n.p.m., a deniwelacje 
dochodzą do ok. 6,5m. W czerwcu 2017 r. odwiercono łącznie 10 otworów badawczych, o łącznym metrażu 
206,5m, do głębokości śr. 20,7m. Planowany sposób eksploatacji będzie odkrywkowy z systemem ścianowym. 
Aktualnie został złożony wniosek o wydanie decyzji środowiskowej celem rozpoczęcia eksploatcji złóż. 
Według przeprowadzonej w 1981 roku inwentaryzacji na obszarze gminy występują zasoby kopalin użytecznych 
w postaci surowców okruchowych oraz surowców ilastych. Łączne zasoby tych surowców okruchowych w roku 
badań wynosiły 5139 m2. Surowce te w latach minionych były w różnym stopniu eksploatowane na potrzeby 
budownictwa, obecnie ich wydobycia nie prowadzi się i nie przewiduje się ich wznowienia z uwagi na ich jakość, 

                                                
6 Bilans złóż zasobów kopalin w Polsce według stanu na 31 grudnia 2016 roku, PGI-PIB, 2017 
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zasoby i postęp w budownictwie. Również z powodu całkowitego wyczerpania się pokładów gliny zwałowej od 
1994 r. zaprzestano ich wydobycia i sama cegielnia jest wyeksploatowana.  
Na obszarze gminy brak jest udokumentowanych zasobów innych surowców stałych mineralnych, bądź wód 
mineralnych czy termalnych. Obszar gminy objęty jest badaniami geologicznymi poszukiwania, rozpoznawania  
i wydobywania ropy naftowej i gazu ziemnego.  
 

 
Rysunek 21. Lokalizacja złóż piasków i żwirów na tle gminy Strzelce Wielkie 
Źródło: Karta Informacyjna przedsięwzięcia eksploatacja złoża kruszywa naturalnego (piasku) „Pomiary I" w rejonie m. Pomiary, Strzelce 
Wielkie  
 

Na północ od gminy Strzelce Wielkie położone są 
• złoże „Bełchatów” znajduje się w powiecie bełchatowskim w gminie Kleszczów,  
• złoże „Szczerców” obejmujące powiaty bełchatowski (gminy Szczerców i Kleszczów) oraz pajęczański 

(gminy Rząśnia, Sulmierzyce i Kiełczygłów).  
Zakończenie eksploatacji węgla brunatnego w obrębie złoża „Bełchatów” zaplanowano na 2019 r., a złoża 
„Szczer- ców” na 2038 r.  po zakończeniu eksploatacji łącznie rekultywacji zostanie poddany obszar o powierzchni 
7 886 ha – 3 692 ha w obrębie zło- a „Bełchatów” oraz 4 194 ha w obrębie złoża „Szczerców”.  
Prace rekultywacyjne rozpoczną się w 2019 r. po zakończeniu eksploatacji złoża „Bełchatów”. Sugerowane 
kierunki rekultywacji – leśny i rolny – korzystnie wpłyną na gospodarkę, a produkcja roślinna zwiększy 
atrakcyjność terenu dla inwestorów dzięki konieczności budowy zakładów wykorzystujących uzyskane plony, 
skutkując ogólnym rozwojem regionu. Tereny rolnicze przyniosą korzyści na większą skalę niż rekreacyjne, gdyż 
przyczynią się między innymi do stworzenia dodatkowych miejsc pracy.7 

                                                
7 Koncepcja zrównoważonego zagospodarowania terenów po eksploatacji węgla brunatnego w rejonie Bełchatowa, Grzegorz Malina, 
Gabriela Niezgoda, 2017 
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Rysunek 22. Lokalizacja terenów i obszarów górniczych (złoże Bełchatów, złoże Szczerców oraz złoża Pomiary i Pomiary I) względem gminy 
Strzelce Wielkie 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych na stronie http://geoportal.pgi.gov.pl/midas-web/ 

 
Na terenie gminy Strzelce Wielkie w ostatnich latach nie prowadzono prac rekultywacyjnych i nie ma terenów 
wymagających przeprowadzenia działań rekultywacyjnych. 
 

2.7.3 Analiza SWOT 
Zasoby geologiczne 

MOCNE STRONY 
czynniki wewnętrzne 

SŁABE STRONY 
czynniki wewnętrzne 

Występowanie złóż surowców okruchowych 
Brak zagrożeń osuwiskowych 

Położenie na terenie górniczym „Szczerców” 

SZANSE 
czynniki zewnętrzne 

ZAGROŻENIA 
czynniki zewnętrzne 

Możliwość rozwoju terenów mieszkaniowych Możliwe zagrożenia ze strony terenów górniczych 

Źródło: opracowanie własne 

 
2.7.4 Cele i zadania środowiskowe z zakresu zasobów geologicznych 

W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 519 
z późniejszymi zmianami) oraz ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich 
naprawie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1789 z późniejszymi zmianami) a także w ustawie z dnia 9 czerwca 
2011 roku Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2126), dokonano regulacji 
dotyczących ochrony zasobów środowiskowych pod względem szkód i odpowiedzialności za działania naprawcze, 
a także ochrony złóż kopalin, wód podziemnych i innych składników środowiska w związku z wykonywaniem 
prac i robót geologicznych i wydobywaniem kopalin. 
Na obszarze gminy Strzelce Wielkie zlokalizowane są dwa złoża piasków budowalnych, aktualnie jedno z nich 
jest eksploatowane, a dla drugiego trwa procedura wydania decyzji środowiskowej i w kolejnym etapie koncesji 
na eksploatację.  
Aktualnie nie ma wydanych decyzji ustalających kierunek rekultywacji i nie są prowadzone lub planowane tego 
rodzaju prace.  
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W zakresie zasobów surowców zinwentaryzowanych w trakcie prac w 1981 roku istotnym elementem jest ochrona 
tych złóż do przyszłego potencjalnego wykorzystania. Zadanie to może być realizowane jest poprzez odpowiednie 
zapisy w gminnych planach zagospodarowania przestrzennego w trakcie aktualizacji tych planów. Zadanie to 
będzie realizowane w razie potrzeby. 
Gmina Strzelce Wielkie nie ma zagrożeń osuwania się mas ziemnych.  
Harmonogram zadań do realizacji w tym zakresie zawarto w rozdziale 3.6. 
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2.8 Gleby 
2.8.1 Efekty realizacji dotychczasowego POŚ 

Cel długoterminowy zapisany w dotychczasowym Programie Ochrony Środowiska 
Cel 2 Przywrócenie równowagi przyrodniczej na obszarach rolniczych 

2.1. Wdrażanie modelu rolnictwa zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju, w tym rolnictwa integrowanego i ekologicznego 
Cel 3 Ochrona powierzchni ziemi i rekultywacji terenów zdegradowanych 

3.1. Przeciwdziałanie erozji i stepowaniu terenu 
5.2. Ograniczanie powierzchniowego dopływu zanieczyszczeń do rzek, potoków i rowów melioracyjnych 

Planowane zadania Podjęte działania Efekt ze wskaźnikiem 

Zalesianie gruntów rolnych 
najniższych klas bonitacyjnych 

według zasady finansowania 
procesu oraz wypłaty 

ekwiwalentu opracowanie planu 
zalesienia gminy 

W okresie 2000-2016 powierzchnia lasów zwiększyła się o 193,37 ha. 
Część tej powierzchni zwiększyła się w ramach prac zalesieniowych 
zalesiania gruntów rolnych o niskich klasach bonitacyjnych. 
Według danych Nadleśnictwa Radomska w okresie 2013-2017 nie 
dokonywano nowych zalesień.  
W okresie realizacji Programu Ochrony Środowiska nie opracowano 
Programu zalesienia gminy.  

powierzchnia lasów od 2000 
roku zwiększyła się o 193,37 

ha. 

Upowszechnianie społecznej 
wiedzy na temat zawartości i 

celów programu rolno - 
środowiskowego 

W okresie 2013-2017 działania te w szczególności prowadzone były 
przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą  
w Bratoszewicach i Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego  
w Częstochowie we współpracy z gminą Strzelce Wielkie.  
Działania te polegały głównie na akcjach informacyjnych, 
szkoleniach, prelekcjach oraz doradztwie, a dotyczyły szczególnie 
chemizacji  
w rolnictwie, bezpieczeństwa rolników w trakcie prac polowych, 
rejestracji i spisu zwierząt, BHP w gospodarstwach rolniczych, wypłat 
i składania wniosków o wypłaty za zwrot podatku akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego, ostrzeżeń o chorobach świń,  
W ramach promocji rolnictwa organizowane były także wystawy 
promocyjne, targi rolnicze. 

w okresie 2013-2017 
zorganizowanych zostało 

kilkanaście działań 
wspierających 

upowszechniających 
społeczną wiedzę na temat 
celów programów rolno - 

środowiskowych 

Promowanie i dofinansowanie 
zadań mających na celu 

zachowanie bioróżnorodności 
biologicznej siedlisk 

półnaturalnych 
Promowanie dofinansowanie 

zadań mających na celu 
przywracanie stref buforowych 
(ekotonów) na granicy terenów 

użytkowanych rolniczo 

W okresie 2013-2017 działania te w szczególności prowadzone były 
przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą  
w Bratoszewicach. W tym czasie prowadzono głównie szkolenia  
i doradztwo w tematyce: 
• Zintegrowana ochrona w produkcji roślinnej – nowe obowiązki, 
• Wymagania wzajemnej zgodności CC – obowiązująca 

dokumentacja, 
• Minimalne wymagania wzajemnej zgodności (cross-compliance) 

dla gospodarstw rolnych objętych systemem płatności 
bezpośrednich, 

• Zintegrowana ochrona roślin – rośliny sadownicze. 

zorganizowano 4 szkolenia 
dla rolników z terenu gminy 

Strzelce Wielkie 

Wspieranie przedsięwzięć 
mających na celu tworzenie i 

rozwój gospodarstw 
ekologicznych 

W okresie 2013-2017 działania te w szczególności prowadzone były 
przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą  
w Bratoszewicach. W tym czasie prowadzono głównie szkolenia  
i doradztwo w tematyce: 
• Przepisy obowiązujące w zakresie utrzymania zwierząt  

z uwzględnieniem dobrostanu zwierząt, 
• Zintegrowana ochrona roślin nowości w produkcji zbóż, 

kukurydzy i rzepaku, 
• Zintegrowana ochrona roślin w produkcji zbóż i kukurydzy, 
• Restrukturyzacja małych gospodarstw. 
W 2017 roku roku Fundacja Ekoostoja zorganizowała szkolenia dla 
rolników pt.: „Pszczoły i pszczelarstwo szansą na rozwój 
ekologicznego rolnictwa” oraz „Apiterapia – leczenie produktami 
pszczelarskimi Gospodarka pasieczna Wiosną” oraz „Warroza jako 
groźna choroba”.  
Cyklicznie podawane są do publicznej wiadomości informacje  
o obowiązku rejestracji zwierząt. 

w okresie 2013-2017 
zorganizowanych zostało 

kilkanaście działań w zakresie 
promocji gospodarstw 

ekologicznych i 
agroturystycznych 

Promowanie i dofinansowanie 
zadań mających na celu 

zwiększanie udziału trwałych 
użytków zielonych – w tym 

W okresie 2013-2017 działania te w szczególności prowadzone były 
przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą  
w Bratoszewicach. W tym czasie prowadzono głównie szkolenia  
i doradztwo w tym zakresie.  

w okresie 2013-2017 
zorganizowanych zostało 
kilkanaście działań w tym 

zakresie 
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pastwiska i zadrzewień 
śródpolnych 

Główne szkolenia przeprowadzono w tematyce to „Minimalne 
wymagania wzajemnej zgodności (cross-compliance) dla gospodarstw 
rolnych objętych systemem płatności bezpośrednich”. 

Wapnowanie gleb na obszarach 
gminy 

W okresie 2013-2017 nie prowadzono gminnej akcji wapnowania 
gleb kwaśnych. Jeśli te działania były realizowane to przez rolników  
w ramach ich własnych środków finansowych i zasobów pracy. 

Gmina Strzelce Wielkie nie 
prowadziła akcji wapnowania. 

Propagowanie zasad nawożenia 
gruntów w zgodzie z kodeksem 

dobrych praktyk rolniczych 
Promocja agroturystyki i 
rolnictwa ekologicznego 

W okresie 2013-2017 działania te w szczególności prowadzone były 
przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą  
w Bratoszewicach. W tym czasie prowadzono głównie szkolenia  
i doradztwo w tym zakresie. Główne szkolenia przeprowadzono  
w tematyce: 
• Stosowanie środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy 
• Wymogi obowiązujące w obszarach szczególnie narażonych na 

zanieczyszczenia azotem OSN, 
• Zintegrowana ochrona roślin w produkcji zbóż i kukurydzy, 
• Stosowanie środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu 

naziemnego przeznaczonego do stosowania tych środków,  
z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych 
oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie, 

• Dobre praktyki rolnicze w obszarach szczególnie narażonych na 
azotany pochodzenia rolniczego, 

• Zintegrowana ochrona roślin nowości w produkcji zbóż, kukurydzy 
i rzepaku. 

w okresie 2013-2017 
zorganizowanych zostało 

kilkanaście działań w zakresie 
Dobrych Praktyk Rolniczych. 

Promocja poprawy struktury 
gospodarstw rolnych wśród 

rolników  
Organizacja wychowania 
ekologicznego dla dzieci i 

dorosłych w zakresie 
gospodarowania zasobami 

glebowymi 

W latach 2013 – 2017 Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego  
z siedzibą w Bratoszewicach przeprowadził szkolenia: 
• z zakresu cross-compliance, dotyczące dobrej kultury rolnej, 
• uzupełniające w zakresie stosowania środków ochrony roślin 

sprzętem naziemnym przy użyciu opryskiwaczy, 
• w zakresie uzyskiwania dopłat bezpośrednich w ramach działań 

PROW, 
• w zakresie restrukturyzacji małych gospodarstw. 

Agencja Nieruchomości Rolnych w 2016 roku uruchomiła specjalny 
serwis internetowy poświęcony nowym przepisom regulującym obrót 
nieruchomościami rolnymi. Serwis dostępny jest pod 
adresem www.gospodarstwopolska.pl. Informacje zamieszczone na 
portalu kierowane są do rolników oraz osób zainteresowanych 
gruntami rolnymi.  
W całym okresie sprawozdawczym na stronie internetowej gminy 
oraz na tablicach ogłoszeń zamieszczano informacje i planowanych 
szkoleniach, konferencjach, a także ostrzeżeniach o chorobach takich 
jak ASF, czyli afrykański pomór świń, grypy ptasiej (HPAI), czy też 
wścieklizny. Tematem szkoleń organizowanych w Urzędzie Gminy w 
Strzelcach Wielkich były również znowelizowane przepisy prawne 
dotyczące sprzedaży bezpośredniej mięsa pochodzącego z własnego 
uboju gospodarczego. 
W okresie raportowym poprzez szkoły i przedszkola organizowano 
dla dzieci prelekcje, konkursy i pogadanki na temat środowiska, 
rolnictwa oraz otaczającej przyrody wraz z dbaniem o jej zasoby. 
W tym czasie zorganizowano także szkolenie zorganizowane przez 
Fundację EkoRozwoju z którą Gmina Strzelce Wielkie współpracuje 
w ramach realizowanego programu „Drogi dla Natury”. 
Dzięki temu na terenie gminy zostało posadzonych min. kilkadziesiąt 
drzew oraz wykonano zabiegi pielęgnacyjne na dziesięciu wcześniej 
wytypowanych wiekowych, cennych okazach drzew rosnących na 
terenie gminy. W ramach realizacji programu również najmłodsi 
mieszkańcy i młodzież z gimnazjum mogli zapoznać się z tematyką 
drzew.  

w okresie 2013-2017 
zorganizowanych zostało 

kilkanaście działań w zakresie 
poprawy struktury 

gospodarstw rolnych i 
kilkadziesiąt w zakresie 
edukacji ekologicznej  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych o wykonanych inwestycjach gminnych i działaniach na terenie gminy Strzelce Wielkie 
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2.8.2 Ocena stanu aktualnego 
Powierzchnia gminy Strzelce Wielkie wynosi 7766 ha, z czego w użytki rolne zajmują 6400 ha, co stanowi prawie 
82,4 % ogólnej powierzchni, w tym 5055 stanowią grunty orne. 
Szczegółowe zestawienie terenów gminy wg kierunków wykorzystania przedstawia poniża tabela. 
 
Tabela 14. Zestawienie terenów ze względu na wykorzystanie terenu 

L.p. Kierunek wykorzystania Powierzchnia [ha] Udział procentowy [%] 

1. powierzchnia gminy Strzelce Wielkie 7766 100 

2. użytki rolne, w tym: 6400 82,411 

2.1. • grunty orne 5055 78,984 

2.2. • łąki  344 5,375 

2.3 • pastwiska 980 15,313 

2.4. • sady 21 0,3281 

3. grunty pod wodami stojącymi - stawy 23 0,2962 

4. lasy i grunty leśne 908 11,692 

5. Grunty zabudowane 209 2,6912 

6. Pozostałe 226 2,9101 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Strzelce Wielkie, 2018 

 
Zgodnie z podziałem fizjograficznym gmina Strzelce Wielkie zlokalizowana jest na Wyżynie Bełchatowskiej, 
wchodzi w skład Liponieckiego regionu glebowo-rolniczego. Region ten stanowią głównie gleby: 

• gleby brunatne kompleksu żytniego dobrego zaliczane do klas IVa i IVb, 
• pseudobielicowe i brunatne gleby kompleksu żytniego bardzo dobrego zaliczane do klas IIIb, IVa, 
• czarne ziemie kompleksu zbożowo-pastewnego mocnego, 
• rędziny zaliczone do kompleksu pszennego dobrego to gleby klasy IIIa i IIIb, 
• pozostałe obszary gruntów ornych stanowią kompleksy żytni słaby, żytni najsłabszy oraz zbożowo-

pastewny słaby. Gleby te występują w mniejszych i większych kompleksach na obszarze całej gminy.  
Użytki zielone trwałe stanowią gleby organiczne: torfowe, mułowo-torfowe i murszowato- mineralne, zaliczane 
do klasy IV i V i występują głównie w obniżeniach terenu oraz dolinach rzecznych.  
Według danych pochodzących z Powszechnego Spisu Rolnego przeprowadzonego w 2010 roku ilość gospodarstw 
na terenie gminy Strzelce Wielkie wynosiła 898, z tego 13,8% gospodarstw nie prowadziło w tym okresie 
działalności, a 13,5 % stanowiły gospodarstwa rolne o powierzchni do 1 ha włącznie. Struktura wielkościowa 
gospodarstw rolnych przedstawia się jak na wykresie poniżej. 
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Rysunek 23 Struktura ilościowa i wielkościowa gospodarstw rolnych na terenie gminy Strzelce Wielkie 
Źródło Spis Rolny, 2010 

 
Zgodnie z danymi na wykresie największy udział stanowią gospodarstwa o powierzchni większej niż 1 ha  
i mniejszej niż 5 ha. Średnia powierzchnia gospodarstwa wśród tych prowadzących działalność rolniczą to około 
6,7 ha.  
Porównując te dane do poprzedniego Spisu Rolnego z 2002 roku zauważyć można, iż ilość gospodarstw się 
zmniejszyła:  

• w 2002 roku gospodarstw do 1 ha było 185, w 2010 roku 122, 
• w 2002 roku gospodarstw o powierzchni od 1 do 5 ha było 1496, w 2010 roku 430,  
• w 2002 roku gospodarstw o powierzchni od 5 do 10 ha było 354, w 2010 roku 256,  
• w 2002 roku gospodarstw o powierzchni od 10 do 15 ha było 87, w 2010 roku 61,  
• w 2002 roku gospodarstw o powierzchni powyżej 15 ha było 34, w 2010 roku 29.  

Według danych ze Spisu Rolnego 3754 ha powierzchni jest pod zasiewami w tym: 
• zbożami 3319,17 ha – największy areał zajmuje pszenżyto ozime 1039,41 ha, 
• ziemniaki 136,68 ha, 
• buraki cukrowe 1,49 ha, 
• rzepak i rzepik 171,47 ha  
• strączkowe jadalne 5,08 ha, 
• warzywa gruntowe 40,60 ha. 

Wśród gospodarstw rolnych w 541 gospodarstwach hoduje się zwierzęta gospodarskie, w sumie jest ich 5156 
sztuk dużych.  
W 236 gospodarstwach prowadzona jest hodowla bydła – 922 sztuk. 
W 233 gospodarstwach prowadzona jest hodowla trzody chlewnej – 4461 sztuk. 
W 13 gospodarstwach hoduje się konie – 26 sztuk. 
W 493 gospodarstwach prowadzona jest hodowla drobiu – 279 495 sztuk.   
530 gospodarstw prowadzi produkcję wspomagając się pracą ciągników rolniczych, w sumie na terenie gminy 
zarejestrowano 652 sztuki. 
Nawożenie stosowane jest w 691 w gospodarstwach w średniej ilości około 120 kg/ha, najwięcej używanych jest 
nawozów azotowych 74,5 kg/ha orz wapniowych około 40,4 kg/ha. Spośród 898 gospodarstw właściciele 772 
gospodarstw deklarują dochód z działalności rolniczej.  
W porównaniu do lat poprzednich (Spis Rolny 2002) widoczna jest tendencja:  

• zmniejszenia ilości gospodarstw rolnych (aktualnie 898, w 2002 roku 1158), 
• zmniejszenia ilości gospodarstw o powierzchni powyżej 5 ha (aktualnie 346, w 2002 roku 475), 
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• powierzchnia gruntów pod zasiewami (aktualnie 3754 ha, w 2002 roku 4129 ha), 
• zmniejszenia powierzchni gruntów ugorowanych (aktualnie 84 ha, w 2002 roku 150 ha), 
• zmniejszenia ilości gospodarstw prowadzących uprawy (aktualnie 727, w 2002 roku 947), 
• zmniejszenia ilości gospodarstw prowadzących hodowlę (aktualnie 541, w 2002 roku 637 
• zwiększenia ilości ciągników na terenie gminy (aktualnie 652, w 2002 roku 626). 

Według danych udostępnionych przez Starostwo Powiatowe w Pajęcznie corocznie składanych jest kilka 
wniosków o wyłączenie terenów z użytkowania rolniczego w gminie Strzelce Wielkie głównie na cele 
mieszkaniowe oraz związane z budową nowych obiektów produkcyjnych i handlowych. W ciągu ostatnich lat 
2015-2017 wyłączono z użytkowania rolniczego 2,7 ha, w tym: 

• w 2015 r. - 0,4320 ha, 
• w 2016 r. - 2,0338 ha, 
• w 2017 r. - 0,3193 ha.8 

Analiza zamieszczonych powyżej danych wskazuje, iż rolnictwo traci na randze i odgrywa mniejszą rolę niż we 
wcześniejszych latach, niemniej jednak nadal pełni znaczącą rolę w skali gminy Strzelce Wielkie. 
Zgodnie z danymi przedstawionymi przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w latach 2013 – 
2017 z terenu gminy Strzelce Wielkie rolnicy składali wnioski w trzech programach: 

• Rolnictwo Ekologiczne – 14 wniosków, 
• Działanie Rolno – Środowiskowo – Klimatyczne – 28 wniosków, 
• Program Rolno – Środowiskowy – 166 wniosków.  

Największe zainteresowanie programami zarejestrowano w 2014 roku (66 wniosków) szczególnie w zakresie 
wariantu 1.1. Zrównoważonego systemu gospodarowania oraz wariantu 8.2 Międzyplonu ozimego.  
W ciągu ostatnich lat 2013-2017 programy realizowane były na terenie gminy w zakresie 8 wariantów na ogólnej 
powierzchni 1882,39 ha. Największym zainteresowaniem cieszyły się warianty dotyczące Zrównoważonej 
produkcji, Produkcja towarowa lokalnych odmian roślin uprawnych, Międzyplon ozimy oraz Międzyplon 
ścierniskowy.9. 
Monitoring jakości gleb prowadzony jest w ramach oceny jakości gleb użytkowanych rolniczo, która 
przeprowadzana jest w cyklach 5-letnich przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy 
Instytut Badawczy, na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Zadanie to ma na celu śledzenie 
zmian różnych cech gleb użytkowanych rolniczo, szczególnie właściwości chemicznych, zachodzących pod 
wpływem rolniczej i pozarolniczej działalności człowieka w określonych przedziałach czasu. 
Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach przeprowadził na 
terenie Polski badania monitoringowe chemizmu gleb ornych. Badania zostały przeprowadzone m.in.  
w 16 punktach pomiarowych województwa łódzkiego. Na terenie powiatu pajęczańskiego w ramach monitoringu 
nie przeprowadzano badań gleb, z kolei badania takie były przeprowadzone na terenie powiatu bełchatowskiego 
na terenie gminy Kleszczów w miejscowości Łękińsko. 

                                                
8 dane Starostwa Powiatowego w Pajęcznie (mail z dnia 19.02.2018 r.) 
9 Pismo ARiMR w Łodzi  z dnia 26.02.2018 r. 
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Rysunek 24. Punkty poboru próbek do badań gleb prowadzonych w ramach Monitoringu chemizmu gleb ornych Polski, na tle lokalizacji 
gminy Strzelce Wielkie 
Źródło: Raport z III etapu „Monitoringu Chemizmu gleb ornych w Polsce w latach 2015 – 2017” 

 
Wyniki badań gleb użytkowanych rolniczo w 1995, 2000, 2010 i 2015 roku prowadzonych w ramach 
Państwowego Monitoringu Środowiska, wskazują, że badane gleby w rejonie gminy Strzelce Wielkie 
charakteryzują̨ się̨ niską kwasowością, (pH H2O > 5,5), niską zawartością̨ metali ciężkich (1 stopień według 
klasyfikacji IUNG, ), niską zawartością̨ siarki siarczanowej (I stopień według IUNG) i dla większości gleb 
naturalną zawartością̨ wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) - I stopień według IUNG.10 
Systematyczne badanie gleb daje możliwość porównania wyników i określenia, w jakim kierunku zmierza stan 
środowiska. Dlatego ważnym zadaniem do zrealizowania na terenie gminy jest okresowe badanie gleb pod kątem 
zawartości metali ciężkich oraz odczynu pH. 
Corocznie rolnicy przeprowadzają także badania gleb w swoich gospodarstwach na własne potrzeby, badania  
te wykonywane są głównie pod kątem ustalania dawek wapnowania, niemniej jednak gmina Strzelce Wielkie nie 
ma dostępu do tych danych.  
Na terenie gminy według danych z 2015 roku istniało 435 zbiorników bezodpływowych natomiast w ciągu roku 
odebrano ścieki bytowe od 91 właścicieli gospodarstw domowych, wskazuje to na nielegalny sposób pozbywania 
się ścieków przez mieszkańców. 
Według informacji udzielonych przez Urząd Gminy na analizowanym terenie zdarzają się przypadki 
niekontrolowanego pozbywania się ścieków czy odpadów na terenach rolniczych, co negatywnie wpływa na stan 
gleb i wód powierzchniowych. 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi prowadzi corocznie kontrole  
gospodarstw rolnych pod kątem czystości materiału siewnego, gatunków kwarantannowych oraz stosowania 
środków ochrony roślin. W latach 2013 – 2017 przeprowadzono na terenie gminy Strzelce Wielkie następujące 
kontrole: 

• 4 kontrole materiału siewnego – nie stwierdzono nieprawidłowości, 
• w 3 gospodarstwach stwierdzono występowanie gatunków szkodników o charakterze kwarantannowym 

ze względu na wykrycie Clavibacter michiganensis subsp. Sepedonicus w uprawie ziemniaka – nałożono 
kwarantannę 

                                                
10 Raport z III etapu „Monitoringu Chemizmu gleb ornych w Polsce w latach 2015 – 2017” 
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• 99 obserwacji pod kątem występowania organizmów nie kwarantannowych w uprawach: rzepaku 
ozimego, ziemniaków, zbóż, truskawek, chrzanu, materiału rozmnożeniowego roślin ozdobnych. Stopień 
nasilenia agrofagów zróżnicowany w zależności od stanu plantacji, intensywności ochrony oraz 
warunków klimatyczno-uprawowych.11. 

Dane zestawione powyżej wskazują, iż Gmina pod względem rolniczym nadaje się do wszelkich upraw (I stopień 
wg. klasyfikacji IUNG), a rolnicy gospodarujący ziemią i prowadzący uprawy prowadzą działalność zgodnie  
z przepisami prawnymi. 
 

2.8.3 Wpływ zmian klimatu na rolnictwo, wrażliwość i adaptacja do zmian 
W ocenie wpływu zmian klimatu na rolnictwo należy wziąć pod uwagę czynniki bezpośrednie  
i pośrednie. Wpływ bezpośredni wyraża się przez zmianę warunków atmosferycznych dla produktywności upraw, 
między innymi przez zmianę warunków termicznych, sum opadu atmosferycznego, częstości i intensywności 
zjawisk ekstremalnych. Ze zmianami klimatu zmieniają się również czynniki pośrednie decydujące o plonowaniu 
roślin, takie jak wymagania roślin dotyczące uprawy i nawożenia, występowanie i nasilenie chorób oraz 
szkodników roślin uprawnych, zmienia się także oddziaływanie rolnictwa na środowisko (np. czynniki erozyjne, 
degradacja materii organicznej w glebie). 
Przewidywane zmiany klimatyczne oraz związany z nimi wzrost częstotliwości i intensywności susz  
w rolnictwie, spowodują najprawdopodobniej w strefie klimatycznej Polski wzrost zapotrzebowania na wodę 
przez rośliny, a także zwiększenie powierzchni nawadnianej. 
W produkcji roślinnej, w celu efektywnego wykorzystania ocieplania klimatu, powinny być przedsięwzięte 
następujące działania: 

• zmniejszenie areału upraw tych roślin (odmian), które ze względu na częstsze susze zmniejszą 
produktywność, 

• wprowadzenie do uprawy odmian roślin lepiej przystosowanych do zmieniających się warunków 
termicznych; 

• zwiększenie areału uprawy roślin efektywniej wykorzystujących zasoby ciepła (roślin ciepłolubnych); 
• prowadzenie regionizacji upraw w zależności od zasobów klimatyczno-glebowych; 
• wspieranie prac hodowlanych mających na celu opracowanie odmian roślin uprawnych  

o różnych wymaganiach środowiskowych, ze szczególnym uwzględnieniem przystosowania roślin 
uprawnych do zmieniających się warunków klimatycznych. 

Na podstawie oceny dotychczasowego wpływu zmian klimatu na produkcję zwierzęcą niezbędne jest 
wprowadzenie szeregu działań adaptacyjnych w zakresie utrzymania i żywienia oraz samego stanu wiedzy i jego 
upowszechnienia. Działania w tym zakresie powinny dotyczyć: 

• budowy infrastruktury monitoringu oddziaływania klimatu na produkcję zwierzęcą, oceny wrażliwości 
zwierząt na zmiany i skuteczność podejmowanych działań adaptacyjnych; 

• wspierania rozwiązań technicznych budynków oraz budowli dla zwierząt zapewniających ochronę przed 
stresem termicznym; 

• wspierania technologii i rozwiązań racjonalizujących użytkowanie wody technologicznej oraz 
zabezpieczających zapotrzebowanie wody pitnej dla zwierząt, 

• doradztwa technologicznego uwzględniającego aspekty dostosowania produkcji zwierzęcej do 
warunków większego ryzyka klimatycznego; 

• wspierania prac badawczych i programów hodowlanych w celu selekcji zwierząt na większą odporność 
na stres termiczny wysokiej temperatury.12 
 

2.8.4 Analiza SWOT 
Gleby 

MOCNE STRONY 
czynniki wewnętrzne 

SŁABE STRONY 
czynniki wewnętrzne 

Brak zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi w okolicy  
Użytki rolne stanowiące ponad 80 % obszaru gminy 

Brak badań gleb na terenie gminy 
Brak promocji badań zawartości metali i poziomu pH  

                                                
11 Pismo WIORiN w Łodzi Oddział w Pajęcznie z dnia 08.02.2018 r. 
12 Strategiczny Plan Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030 (SPA2020) 
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SZANSE 
czynniki zewnętrzne 

ZAGROŻENIA 
czynniki zewnętrzne 

Możliwość rozwoju rolnictwa ekologicznego i agroturystyki 
Zwiększenie świadomości ekologicznej rolników 

Ograniczenie użycia chemicznych środków ochrony roślin oraz 
nawozów sztucznych 

Zalesianie gleb o niskim potencjale rolnym 
Uprawa roślin energetycznych 

Niewłaściwa gospodarka opadami ściekowymi  
Zanieczyszczenia gleb przy szlakach komunikacyjnych 
Presja obszarów zabudowy na tereny użytków rolnych 

Źródło: opracowanie własne 

 
2.8.5 Cele i zadania środowiskowe z zakresu ochrony gleb 

W celu ekonomicznej i ekologicznej racjonalizacji wykorzystania gleb należy dążyć do ograniczania 
wykorzystania gleb w sposób niezgodny z ich walorami przyrodniczymi, dostosowania formy zagospodarowania 
do naturalnego potencjału gleb, eliminacji produkcji rolniczej lub odpowiedniej zmiany upraw na glebach 
zanieczyszczonych.  
Czynnikami które znacznie różnicują jakość rolniczej przestrzeni produkcyjnej w gminiei sugerują zmianę 
wykorzystania obszarów obecnie rolniczych, są warunki klimatyczne, agroklimat oraz warunki wodne.  
Dotychczasowe użytkowanie terenu związanego z rolnictwem jest zgodne z uwarunkowaniami przyrodniczymi. 
Według skróconej analizy SWOT na nie ma aktualnych badań gleb pod względem zawartości metali ciężkich  
i poziomu pH, fakt traktowany jest jako słaba strona. Jednym z zadań ze względu na obserwowany wzrost 
powierzchni wyłączanej z produkcji rolniczej jest ograniczenie do niezbędnego minimum powierzchni gleby 
objętej zabudową w tym przeznaczania gruntów na cele inne niż rolne i leśne, dotyczy to terenów o dobrych 
jakościowo glebach.  
Na terenie gminy okresowo prowadzone są kontrole dotyczące stanu zanieczyszczenia środkami ochrony roślin 
gleb, materiału siewnego czy szkółkarskiego. Wyniki wskazują na brak zanieczyszczeń środkami ochrony roślin  
i prawidłowy obrót nimi. Niemniej jednak badania wykazały w trzech przypadkach występowanie pierścieniowej 
barkeriozy ziemniaka, co podlega kwarantannie.  
W harmonogramach zadań zapisano, iż Zespół Doradztwa Rolniczego w Pajęcznie będzie kontynuował prace 
związane z promocją rolnictwa ekologicznego i agroturystyki oraz waloryzację terenów pod względem ich 
przydatności do produkcji zdrowej ekologicznej żywności.  
W ramach działalności kontrolnej Główny Inspektorat Ochrony Środowiska prowadził będzie w dalszym ciągu 
badania gleb ornych – być może także na terenie powiatu pajęczańskiego, a Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
Roślin i Nasiennictwa wykonywał będzie kontrole zanieczyszczenia płodów rolnych środkami ochrony roślin. 
Zadania te finansowane będą ze środków własnych GIOŚ oraz WIORIN.  
W harmonogramie realizacji zadań monitorowanych zapisano zadanie dla Powiatu Pajęczańskiego wynikające  
z ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, z późn. zm., art. 101d). Jest to zadanie dotyczące 
identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi i prowadzenie ich rejestru 
realizowane przez Starostę. 
Zadaniem, które zarówno teraz jak i w przyszłości może się przyczynić do poprawy stanu nie tylko gleb, ale  
i całego środowiska jest organizacja w szkołach dla dzieci i młodzieży kilku lekcji o tematyce ochrony środowiska 
i metodach dbania o jego zasoby i naturalny charakter.  
Harmonogram zadań do realizacji w tym zakresie zawarto w rozdziale 3.7. 
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2.9 Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów 
2.9.1 Efekty realizacji dotychczasowego POŚ 

Cel długoterminowy zapisany w dotychczasowym Programie Ochrony Środowiska – nie było celów w zakresie odpadów 
Cel - Ograniczenie uciążliwości odpadów dla środowiska oraz zwiększenie ich gospodarczego wykorzystania 

Planowane zadania Podjęte działania Efekt ze wskaźnikiem 

Rekultywacja terenów po 
dzikich składowiskach 

odpadów 

Na terenie gminy Strzelce Wielkie nie było potrzeby rekultywacji 
terenów po dzikich składowiskach odpadów.  
Na obszarze sąsiedniej gminy Sulmierzyce niedaleko granicy z 
gminą Strzelce Wielkie zlokalizowany jest teren, na którym 
magazynowano odpady. Firma recyklingowa, która dzierżawiła 
teren zaprzestała prowadzenia działalność. Na tym terenie zlega 
kilkaset ton odpadów. 
Mieszkańcy miejscowości Skąpa, (gmina Strzelce Wielkie), która 
graniczy z gminą Sulmierzyce są narażenia na zanieczyszczenie 
wód i gleby oraz w czasie wiatru fruwające folie i kawałki 
styropianu. 
Aktualnie właścicielem terenu jest Gmina Sulmierzyce, która 
planuje uregulowanie stanu gospodarki odpadami na tym terenie. 

na terenie sąsiedniej gminy 
Sulmierzyce zlokalizowany jest 
teren na którym magazynowano 

odpady  

Objęcie 100% mieszkańców 
zorganizowanym wywozem 

odpadów 

Na terenie gminy wszystkie nieruchomości objęte są 
zorganizowanym systemem gospodarki odpadami, w ramach 
którego prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów. System 
został zorganizowany w oparciu o obowiązujące przepisy, z 
uwzględnieniem uwarunkowań lokalnych. Zasady i warunki 
prowadzenia gospodarki odpadami na posesjach określa 
„Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 
Strzelce Wielkie”. 

100% mieszkańców objętych jest 
zorganizowanym wywozem 

odpadów 

Dalsza likwidacja nielegalnych 
tzw. dzikich składowisk 

odpadów 

Dzikie wysypiska pojawiają się na terenie gminy od czasu 
rewolucji śmieciowej w mniejszym stopniu. Pojawiają się one 
głównie rowach  
i zagajnikach. W miarę ich identyfikacji są one niezwłocznie 
usuwane.  

działanie jest realizowane na 
bieżąco  

w miarę potrzeb 

Organizacja i rozwijanie 
systemu selektywnej zbiórki 
odpadów niebezpiecznych 

wytwarzanych przez 
mieszkańców, a wydzielanych 

ze strumienia odpadów 
komunalnych 

Odbiór odpadów komunalnych w tym zarówno zmieszanych jak  
i selektywnie gromadzonych od właścicieli nieruchomości odbywa 
się wg ustalonego harmonogramu. Dwa razy w roku organizowane 
są zbiórki odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego. 
Na terenie starej oczyszczalni ścieków funkcjonuje PSZOK, do 
którego mieszkańcy mogą dostarczać wszystkie rodzaje odpadów 
podzielone w ustalony sposób. Z uwagi na wiejski charakter 
gminy, odpady ulegające biodegradacji zagospodarowywane są w 
80 % przez mieszkańców. 

wzrost ilości zebranych odpadów 
selektywna zbiórka spod posesji 
prowadzona jest z podziałem na 
odpady komunalne zmieszane, 

odpady suche (tworzywa 
sztuczne, papier, metali i odpady 

wielomateriałowe, 
szkło) 

Opracowanie szczegółowej 
inwentaryzacji wyrobów 

zawierających azbest i dalsza 
likwidacja odpadów 
zawierających azbest 

Terenowa inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na 
terenie gminy została przeprowadzona w 2008 roku. Zgodnie z 
posiadaną inwentaryzacją, szacuje się, iż na terenie gminy 
zlokalizowanych jest w chwili obecnej około 2 200 Mg wyrobów 
zawierających azbest. 
Gmina Strzelce Wielkie od 2016 roku, corocznie przeprowadza 
akcję usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu 
nieruchomości prywatnych. W ramach przeprowadzonych 
dotychczas akcji, z terenu gminy zostało usunięte 296,56 Mg 
wyrobów zawierających azbest. 

gmina posiada terenową 
inwentaryzację  

z 2008 roku, która jest na bieżąco 
aktualizowana w Bazie 

Azbestowej 

Działalność edukacyjna w 
zakresie gospodarowania 

odpadami 

Akcje informacyjne prowadzone są cyklicznie na łamach 
informatora gminnego oraz okresowo w szkołach i przedszkolach, 
na zasadzie pogadanek i konkursów. Tematyka ta poruszana jest 
także w trakcie wycieczek szkolnych.  

zadanie realizowane w trybie 
ciągłym 

Opracowanie sprawozdania i 
oceny stopnia wykonania PGO 

oraz w dalszej kolejności 
aktualizacji PGO 

Po zmianie ustawy o odpadach w 2013 roku (Dz. U. 2016 poz. 
1954 z późn. zm.) Gminy nie mają obowiązku sporządzania 
Planów Gospodarki Odpadami na poziomie gminnym. 
Zgodnie z art. 34 ustawy o odpadach „Plany gospodarki odpadami 
są opracowywane na poziomie krajowym i wojewódzkim”.  
Ustawa nie zakłada także wykonywania sprawozdań z realizacji 
Planów Gospodarki Odpadami na poziomie gminnym. 

Gmina od 2013 roku nie 
opracowuje aktualizacji Planu 

Gospodarki Odpadami i 
sprawozdań z realizacji PGO 
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Miejsce sprawozdań z PGO zajęły sprawozdania wójta  
z gospodarowania odpadami, które Gmina opracowuje corocznie 
do 30 marca.  

Opracowanie systemu 
informacji o ilości 

odzyskanych odpadów ze 
strumienia odpadów 

komunalnych 

W corocznie opracowywanych sprawozdaniach  
z gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy 
obliczane są poziomy odzysku odpadów. W ostatnich latach 
osiągnięto zakładane przepisami prawnymi wymagane poziomy 
recyklingu  
i przygotowania do ponownego użycia odpadów.  

system informacji jest stworzony 
dzięki obowiązkowi corocznej 

sprawozdawczości oraz 
opracowywania analizy stanu 

gospodarki odpadami 
komunalnymi 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych o wykonanych inwestycjach gminnych i działaniach na terenie gminy Strzelce Wielkie 
 

2.9.2 Ocena stanu aktualnego 
Na terenie gminy wiejskiej źródłami wytwarzanych odpadów są: 

• gospodarstwa domowe, w których powstają także odpady wielkogabarytowe oraz niebezpieczne, 
• obiekty infrastruktury społecznej i komunalnej, 
• obszary ogrodów, tereny zieleni, cmentarzy, targowisk, 
• ulice i place, 
• przedsiębiorstwa i firmy prowadzące działalność gospodarczą. 

Ilość wytwarzanych odpadów komunalnych, wskaźnik ich nagromadzenia, jak również ich struktura oraz skład są 
uzależnione od różnych uwarunkowań lokalnych. Należy do nich: poziom rozwoju gospodarczego obszaru, 
zamożność społeczeństwa, rodzaj zabudowy mieszkalnej, sposób gospodarowania zasobami, przyzwyczajenia  
w konsumpcji dóbr materialnych, a także cechy charakterologiczne mieszkańców i ich podatność na edukację 
ekologiczną. Największy wpływ na ilość i skład morfologiczny powstających odpadów komunalnych w danej 
społeczności mają pojedyncze decyzje zapadające w trakcie zakupów poszczególnych towarów i wyboru rodzaju 
opakowania. 
Do celów niniejszego opracowania wykorzystano dane pochodzące z Urzędu Gminy Strzelce Wielkie 
zamieszczone w rocznych sprawozdaniach z gospodarowania odpadami za lata 2013-2016 oraz danych GUS. 
Gospodarka odpadami w gminie oparta jest na zasadach Planu gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego 
na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028 (uchwała Nr Nr XL/502/17  z dnia 20.06.2017 r. Zarządu 
Województwa Łódzkiego). Celem obowiązującego Planu jest określenie systemu gospodarki odpadami zgodnego 
z Krajowym planem gospodarki odpadami 2022 oraz wymaganiami aktualnie obowiązujących przepisów prawa.  
Dokument jest zgodny z aktualnymi przepisami prawa oraz z KPGO 2022 i przedstawia podział województwa na 
regiony gospodarowania odpadami. KPGO 2022 formułuje dodatkowe cele szczegółowe dla poszczególnych grup 
odpadów. W przypadku odpadów komunalnych są to:  

• zmniejszenie ilości powstających odpadów, 
• zwiększanie świadomości społeczeństwa na temat właściwego gospodarowania odpadami komunalnymi, 
• osiągnięcie poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji: papieru, metali, tworzyw 

sztucznych i szkła z odpadów komunalnych w wysokości minimum 50% ich masy do 2020 r.,  
• osiągnięcie udziału masy termicznie przekształcanych odpadów komunalnych oraz odpadów 

pochodzących z przetworzenia odpadów komunalnych w stosunku do wytworzonych odpadów 
komunalnych nie więcej niż 30% do 2020 r, 

• do 2025 r. recyklingowi powinno być poddawane 60% odpadów komunalnych, do 2030 r. – 65%, 
• redukcja składowania odpadów komunalnych do max 10% do 2030 r., 
• zmniejszenie udziału zmieszanych odpadów komunalnych w całym strumieniu zbieranych odpadów 

poprzez objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości jednolitym standardem selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych i innych biopaliw do końca 2021 r. 

• zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska 
odpadów do 35% (masy tych odpadów w stosunku do masy odpadów wytworzonych w 1995r.) do 2020r., 

• zaprzestanie składowania odpadów ulegających biodegradacji selektywnie zebranych, 
• zaprzestanie składowania zmieszanych odpadów komunalnych bez przetworzenia, 
• zmniejszenie liczby miejsc nielegalnego składowania odpadów komunalnych, 
• utworzenie systemu monitorowania gospodarki odpadami komunalnymi. 
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Rysunek 25. Mapa Regionów województwa łódzkiego z zaznaczoną lokalizacja w regionie II gminy Strzelce Wielkie 
Źródło: Plan gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028 

 
Zgodnie z podziałem określonym w WPGO gmina Strzelce Wielkie należy do Regionu II. Zgodnie z założeniami 
WPGO niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów 
komunalnych przeznaczonych do składowania z terenu gminy Strzelce Wielkie mogą być kierowane  
do następujących regionalnych instalacji: 

• Instalacja MBP w miejscowości Dylów eksploatowana przez „Eko-Region” Sp. z o.o. w Bełchatowie, 
• Instalacja MBP w miejscowości Ruszczyn, eksploatowana przez FBSerwis Sp. z o.o. w Kamieńsku. 

Instalacje te mają niewystarczające moce do przetworzenia odpadów. W związku z tym, w regionie II konieczna 
jest rozbudowa 2 instalacji MBP (Dylów i Ruszczyn) oraz rozbudowa istniejącej instalacji zastępczej MBP do 
RIPOK (Wieluń), rozbudowa sortowni do instalacji RIPOK MBP (Łódź). Łączna przepustowość tych instalacji  
w regionie w 2022 r. wyniesie 298 000 Mg/rok w części mechanicznej oraz 180 000 Mg/rok w części biologicznej.  
Istniejące regionalne kompostownie to: 

• Kompostownia odpadów zielonych w miejscowości Dylów eksploatowana przez „Eko-Region” Sp. z o.o. 
w Bełchatowie, 

• Kompostownia odpadów zielonych w miejscowości Łódź eksploatowana przez „Zakład Gospodarowania 
Odpadami w Łodzi. 

Przy zakładanym wzroście masy selektywnie zbieranych odpadów zielonych i innych bioodpadów konieczne 
będzie zwiększenie przepustowości kompostowni.  
Regionalne składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne to Składowisko odpadów komunalnych, 
Zakład Zagospodarowania Odpadów zlokalizowane ul. Wieluńska 50, Ruszczyn eksploatowane jest przez 
FBSerwis Sp. z o.o. w Kamieńsku. Według informacji zamieszczonych w PGOWŁ wolna pojemność składowiska 
nie jest wystarczająca do zagospodarowania odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego 
przetwarzania odpadów w okresie planowania, do 2022 r.  
W regionie II planowana jest zatem rozbudowa 1 składowiska RIPOK odpadów innych niż niebezpieczne  
i obojętne (w Ruszczynie) oraz rozbudowa i nadanie statusu RIPOK 2 składowiskom (w Dylowie i Teklinowie).13 

                                                
13 Plan gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028, 2017 
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Od 1 lipca 2013 r. odbiór odpadów komunalnych w gminie odbywa się na podstawie zapisów znowelizowanej 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku. W oparciu o zapisy powyższej ustawy Rada Gminy Strzelce Wielkie 
uchwaliła akt prawa miejscowego regulujący zasady utrzymania czystości i porządku, jak i szczegółowy sposób  
i zakres świadczenia usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.  
Przyjęto zasadę, w której wszystkie nieruchomości, zarówno zamieszkałe i niezamieszkałe, objęte są gminnym 
systemem odbioru i zagospodarowania odpadów. Podmiotem odbierającym (a tym samym wykonawcą usługi) 
jest wyłonione w trybie zamówienia publicznego przedsiębiorstwo: 

• w okresie 1.07.2013 - 1.07.2015 była to firma Remondis Sp. z o.o., 
• w okresie 1.07.2015 – 30.06.2017 i nadal jest to firma Remondis Sp. z o.o. Oddział w Częstochowie. 

Wykonawca realizuje zamówienie publiczne na rzecz gminy stosując zasady określone w Regulaminie utrzymania 
czystości i porządku oraz szczegółowe zasady świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i ich zagospodarowania. Regulamin określa rodzaje odbieranych odpadów, rodzaje pojemników 
na nieruchomościach oraz częstotliwości odbieranych frakcji. W oparciu o ww. zapisy sporządzono Harmonogram 
odbioru odpadów komunalnych precyzujący terminy odbioru poszczególnych odpadów z nieruchomości. 
Jednocześnie także przyjęto stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami, która wynosi 8 złotych za mieszkańca 
w przypadku segregowania odpadów i 16 złotych w przypadku braku segregacji.  
W pierwszym etapie „rewolucji śmieciowej” odbiorem odpadów zostały objęte frakcje: 

• odpady komunalne zmieszane, 
• odpady suche w tym tworzywa sztuczne, papier, metali i odpady wielomateriałowe, 
• szkło, 
• odpady wielkogabarytowe, 
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. 

Odpady komunalne zmieszane odbierane były raz w miesiącu, a szkło raz na kwartał. Jednocześnie dwa razy  
w roku organizowane są zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego  
i elektronicznego. 
Wszystkie pozostałe odpady były przyjmowane w PSZOK-u zlokalizowanym w Strzelcach Wielkich przy ulicy 
Częstochowskiej 24. (na terenie starej oczyszczalni ścieków). 
Odebrane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych odpady komunalne, odpady zielone 
oraz pozostałości po sortowaniu odpadów transportowane były do regionalnej instalacji odpadów komunalnych 
Eko – Region Sp. z o.o.  Bełchatowie – instalacja w Dylowie A.  

 
2.9.2.1 Ilości odebranych odpadów komunalnych  

Na terenie gminy Strzelce Wielkie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na koniec 2016 roku, 
według deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, objętych było 4011 
mieszkańców. Liczba mieszkańców (wg danych z ewidencji ludności) to 4647 osoby. Różnica w liczbie 
mieszkańców zameldowanych, a wykazanych w złożonych deklaracjach wynika głównie z faktu, że część osób 
pracuje i zamieszkuje za granicą albo tez studiuje i mieszka poza terenem gminy (aktualnie objętych zbiórką jest 
4011 mieszkańców, dla porównania na koniec 2009 roku zorganizowany wywóz odpadów obejmował 775 
mieszkańców). Na terenie gminy odebrano i zebrano: 

• w 2009 roku – 369,36 Mg odpadów komunalnych z czego o formie zmieszanej 341,95 Mg, 
• w 2013 r. – 556,1 Mg odpadów komunalnych, z czego w formie zmieszanej 471,7 Mg, 
• w 2014 r. – 705,3 Mg odpadów komunalnych, z czego w formie zmieszanej 519,2 Mg, 
• w 2015 r. – 604,16 Mg odpadów komunalnych, z czego w formie zmieszanej 489,16 Mg, 
• w 2016 r. – 663,64 Mg odpadów komunalnych, z czego w formie zmieszanej 483,86 Mg. 

Liczby te pokazują, iż z roku na roku odbieranych od mieszkańców jest coraz więcej odpadów, zarówno 
selektywnie gromadzonych jak i zmieszanych. Porównując dane do ilości zebranych odpadów na terenie gminy  
w 2009 roku (369,36 Mg, w tym 27,41 Mg odpadów segregowanych) można stwierdzić, iż zwiększyła się ilość 
odpadów selektywnie gromadzonych o około 1765%. 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu 
ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r. poz. 676), określa poziomy ograniczenia masy odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów 
wytworzonych w 1995 r. Poziom, który musiał zostać osiągnięty w roku 2016 wynosi PR=45%. 



PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY STRZELCE WIELKIE  
NA LATA 2018 – 2021 Z PERSPEKTYWĄ DO 2025 ROKU 

 73 

Jeżeli osiągnięty w roku rozliczeniowym poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji przekazywanych do składowania jest równy bądź mniejszy (TR = PR lub TR<PR) niż poziom 
ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania 
wynikający z załącznika do ww. rozporządzenia, to poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji zostanie osiągnięty. Gmina Strzelce Wielkie osiągnęła poziom ograniczenia (TR)  
w wysokości TR = 16,77%, zatem osiągnięty poziom spełnia wymogi rozporządzenia. 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, 
przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych  
(Dz. U. z 2016 r. poz. 2167), poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 
papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła, dla 2016 roku powinien wynosić minimum 18%. Gmina Strzelce 
Wielkie osiągnęła poziom 21,86%. 
 

2.4.2.1. Wyroby zawierające azbest na terenie gminy 
Przeprowadzona 2008 roku inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest wykazała, że na obszarze gminy 
znajduje się 225 856 m2 płyt azbestowych, którymi pokryte są dachy budynków osób fizycznych. Jest to około 
2480 Mg.  
Pokrycia te stanowią potencjalne źródło odpadów niebezpiecznych. Zgłoszone ilości płyt azbestowo-
cementowych nie w pełni odzwierciedlają stan faktyczny, gdyż nie wszyscy informację złożyli. Obserwuje się 
brak zainteresowania właścicieli obiektów budowlanych zdejmowaniem płyt azbestowo-cementowych z dachów  
z przyczyn finansowych.  
Do 2016 roku mieszkańcy usuwani wyroby zawierające azbest w ramach własnych działań bez jakiegokolwiek 
wsparcie ze strony gminy.  
W latach 2016-2017 gmina Strzelce Wielkie pozyskiwała środki finansowe w formie dotacji na usuwanie 
wyrobów zawierających azbest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi. W sumie w wyniku 
tych działań usunięto 296,56 Mg wyrobów zawierających azbest.  
Koszty wydatkowane na ten cel to: 

• w 2016 roku 47 471,96 zł, w tym WFOSiGW 46 997,00 zł, 
• w 2017 roku 28.121,04 w całości sfinansowany ze środków WFOŚiGW. 

W związku z tym szacuje się iż na terenie gminy aktualnie jest około 2200 Mg wyrobów zawierających azbest.  
 

2.9.3 Analiza SWOT 
Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów 

MOCNE STRONY 
czynniki wewnętrzne 

SŁABE STRONY 
czynniki wewnętrzne 

Wszyscy mieszkańcy gospodarują odpadami zgodnie z przepisami,  
Gmina corocznie osiąga zakładane poziomy odzysku  

Gmina od 2 lat finansuje mieszkańcom transport i 
unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest 

Bardzo wolno zmniejszająca się ilość wyrobów zawierających 
azbest na terenie gminy 

SZANSE 
czynniki zewnętrzne 

ZAGROŻENIA 
czynniki zewnętrzne 

Uszczelnienie systemu gospodarki odpadami 
Akcje edukacyjne w zakresie gospodarowania odpadami 

Niebezpieczeństwo pozbywania się odpadów w sposób 
niekontrolowany 

Źródło: opracowanie własne 

 
2.9.4 Cele i zadania środowiskowe z zakresu gospodarowania odpadami 

Gmina Strzelce Wielkie prowadzi gospodarkę odpadami zgodnie z założeniami nowelizacji ustawy o odpadach, 
posiada Regulamin utrzymania czystości i porządku oraz prowadzi coroczną sprawozdawczość.  
Głównymi celami do realizacji przez w zakresie gospodarki odpadami jest doskonalenie systemu selektywnej 
zbiórki odpadów komunalnych oraz redukcja strumienia odpadów komunalnych zmieszanych kierowanych na 
składowisko. Dla realizacji tego celu do harmonogramu realizacji zadań wpisano działania polegające na 
doskonaleniu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, w oparciu o zbieranie selektywne oraz poprawie 
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skuteczności zbiórek odpadów wielkogabarytowych, biodegradowalnych, odpadów niebezpiecznych oraz 
intensyfikacja działań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy. 
Ważnym elementem jest świadomość ekologiczna społeczeństwa, biorącego aktywny udział w procesie 
zagospodarowania odpadów. Edukacja ekologiczna jest procesem, którego głównym celem jest ukształtowanie 
aktywnej i odpowiedzialnej postawy mieszkańców w sferze konsumpcji, a także postępowania z odpadami.  
W zakresie gospodarki odpadami świadomość ekologiczna społeczeństwa jest nadal niewystarczająca, dlatego też 
konieczna jest kontynuacja edukacji ekologicznej.  
Właściwie ukierunkowana edukacja ekologiczna mieszkańców przyczyni się do zwiększenia efektywności 
prowadzonej selektywnej zbiórki odpadów, co zapewni pozyskanie surowców wtórnych, zmniejszenie ilości 
odpadów trafiających na składowiska oraz zmniejszenie szkodliwości tych odpadów. 
Harmonogram zadań do realizacji w tym zakresie zawarto w rozdziale 3.8. 
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2.10 Zasoby przyrodnicze i ochrona lasów 
2.10.1 Efekty realizacji dotychczasowego POŚ 

Cel długoterminowy zapisany w dotychczasowym Programie Ochrony Środowiska 
Cel 1 Zachowanie i wzbogacenie walorów przyrodniczo-krajobrazowych gminy 

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

Planowane zadania Podjęte działania Efekt ze wskaźnikiem 

Wspieranie działań mających 
na celu odtwarzanie 

buforowych stref roślinnych 
wzdłuż cieków wodnych 

Wspieranie Gminy Strzelce Wielkie działań z zakresu ochrony 
przyrody i krajobrazu w latach 2013-2017 dotyczyły głównie: 

• zagospodarowania terenu jako miejsca rekreacji, 
wypoczynku i sport w miejscowości Strzelce 
Wielkie”, 

• budowy ogródka dydaktycznego ,,Zielony Zakątek’’ 
w Przedszkolu w Woli Wiewieckiej, 

• przygotowania „Ekopracownii dbamy o środowisko - 
Nasza Ekopracownia 2016 r. w Szkole Podstawowej 
w Strzelcach Wielkich. 

• Projektu „Eksperymentujemy z Przyrodą – Nasza 
Eko- pracownia 2016 w Szkole Podstawowej w 
Wiewcu”, 

• realizacji zadania „Przeciwdziałanie degradacji 
środowiska naturalnego w dolinie rzeki Pisi w gminie 
Strzelce Wielkie”. 

Łącznie na w/w zadania poniesiono koszty w wysokości  
7 98 479,29 zł. 
Na terenie gminy przeprowadzono szkolenie zorganizowane 
przez Fundację EkoRozwoju z którą Gmina Strzelce Wielkie 
współpracuje w ramach realizowanego programu „Drogi dla 
Natury”. 
Dzięki temu gmina zostało posadzone min. kilkadziesiąt 
pięknych drzew posadzonych oraz wykonano zabiegi 
pielęgnacyjne na dziesięciu wcześniej wytypowanych 
wiekowych, cennych okazach drzew rosnących na terenie 
gminy. W ramach realizacji programu również najmłodsi 
mieszkańcy i młodzież z gimnazjum mogli zapoznać się 
z tematyką drzew. 

realizacja 5 projektów związanych 
z zachowaniem walorów 

przyrodniczo-krajobrazowych 
gminy 

Wspieranie działań mających 
na celu restytucję siedlisk 

mokradłowych i 
renaturyzację dolin 
niewielkich cieków 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych o wykonanych inwestycjach gminnych i działaniach na terenie gminy Strzelce Wielkie 

 
2.10.2 Ocena stanu aktualnego 

2.10.2.1 Siedliska przyrodnicze mające znaczenie dla ochrony środowiska 
Obszar gminy położony jest na granicy dwóch dużych jednostek regionalnych i zajmuje północno-wschodni 
skrawek Monokliny Przedsudeckiej oraz południowo-wschodni Niecki Łódzkiej. 
Gmina Strzelce Wielkie nie wyróżnia się specyficznymi cechami florystycznymi. Najbardziej naturalną formacją 
roślinną są lasy, które zajmują powierzchnię 741 ha. Na obszarach położonych niżej poszycie leśne występuje 
obficie, zaś na połaciach położonych wyżej, gdzie dominuje sosna, poszycie leśne stanowi uboga roślinność typu 
stepowego. Z runa leśnego największe znaczenie ma czarna jagoda.  
W dolinach rzek Pisia i Pichna, cieków jako naturalnych obniżeniach terenu występuje zespół roślinności łąkowej 
i torfowiskowej. W zbiorowiskach lasów występuje wiele gatunków płazów, można napotkać również gady 
żmijowate i całą gamę ptactwa z bażantem. Ze zwierzyny łownej występuje dzik, sarna, jeleń w niewielkiej ilości 
zając, inne. Obszar gminy na cele polowań zajęty jest przez 6 kół łowieckich co świadczy, że fauna na obszarze 
gminy jest stosunkowo bogata. Fauna ta występuje zarówno na obszarach leśnych jak i terenach rolniczych. 

 
2.10.2.2 Formy ochrony przyrody na terenie gminy  

Obszar gminy Strzelce Wielkie jest stosunkowo ubogi w przyrodnicze obszary i obiekty objęte ochroną prawną. 
Ochroną taką objęte są: „Wolskie Bagno" o powierzchni 0,79 ha jako użytek ekologiczny usytuowane w Wiewcu 
w zespole leśnym oddział 74f dz. 74M755 będącym w administracji Nadleśnictwa Państwowego w Radomsku 
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oraz zniesiona ze statusu pomnika przyrody grupa 2 drzew (wiąz szypułkowy) stanowiące do 2015 roku pomnik 
przyrody, usytuowanych w Wiewcu przy drodze powiatowej Strzelce Wielkie - Radomsko.14  
W „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Wielkie przyjętym 
uchwałą Nr 134/2002 z dnia 27 lutego 2002 r. Rady Gminy określono w granicach gminy strefy ochrony 
konserwatorskiej oraz obowiązujące w nich rygory i postulaty konserwatorskie. 
 

 
Rysunek 26 Lokalizacja obszarów przyrodniczych na tle gminy Strzelce Wielkie  
Źródło opracowanie własne na podstawie mapy zamieszczonej na stronie http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/ 

 
2.10.2.3 Ochrona i zrównoważony rozwój lasów 

Lasy w gminie Strzelce Wielkie zajmują powierzchnię 741 ha, w tym 171 ha należące do osób prywatnych,  
600 ha stanowią lasy państwowe, które nadzorowane są przez Nadleśnictwo Radomsko.  
Największe zalesienie (270 ha) występuje na terenie sołectw: 

• Górki, Wiewiec (229,19 ha),  
• Strzelce Wielkie (146,86 ha),  

zaś najmniejsze w sołectwach:  
• Dębowiec Mały (0,24 ha),  
• Pomiarach (1,41 ha),  
• Woli Jankowskiej (0,41 ha).  

Wśród zadrzewienia dominuje sosna zwyczajna, brzoza, buk, osika, świerk, olcha, występuje również dąb, 
modrzew. Lasy gminy Strzelce Wielkie znajdują się w II strefie zagrożenia przemysłowego, a stan ich ocenia się 
od dobrego do zadowalającego.  
Lesistość gminy jest bardzo niska (9,54%). Na obszarach położonych niżej poszycie leśne występuje obficie, zaś 
na połaciach położonych wyżej, gdzie dominuje sosna, poszycie leśne stanowi uboga roślinność typu stepowego. 
Obecnie dla terenu gminy Strzelce Wielkie na terenie Nadleśnictwa Radomsko obowiązuje Plan Urządzenia Lasu 
na lata 2017 – 2026. 

                                                
14 ochrona zniesiona Uchwałą Nr X/55/15 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 9 września 2015 r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika 
przyrody (Dz. Urz. Woj. Łódz. poz. 3870) 
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Do 31.12.2017 roku obowiązywały Plany Urządzania Lasu dla lasów niepaństwowych w obrębach geodezyjnych 
Antonina, Dębowiec Mały, Dębowiec Wielki, Górki, Marzęcice, Pomiary, Skąpa, Strzelce Wielkie, Wiewiec, 
Wola Wiewiecka, Wistka, Wola Jankowska, Zamościce i Zamoście Kolonia. Aktualnie Starostwo Powiatowe w 
Pajęcznie nie posiada aktualnych Planów Urządzania Lasu dla terenów położonych w gminie Strzelce Wielkie.15  
 

2.10.3 Analiza SWOT 
Zasoby przyrodnicze 

MOCNE STRONY 
czynniki wewnętrzne 

SŁABE STRONY 
czynniki wewnętrzne 

Występowanie potencjalnie cennych obszarów przyrodniczo-
krajobrazowych na terenach leśnych i wzdłuż dolin rzek Pisi i 

Pichna 

Niewielkie kompleksy leśne na terenie gminy 
Brak wystarczającej liczby form ochrony przyrody 

Wypalanie traw 

SZANSE 
czynniki zewnętrzne 

ZAGROŻENIA 
czynniki zewnętrzne 

Ograniczanie lokalnych źródeł zanieczyszczeń  
Właściwa pielęgnacja szaty roślinnej 

Zalesianie nieużytków 
Przebudowa drzewostanów leśnych w kierunku bardziej 

odpornych na zanieczyszczenia gatunków oraz uzupełnienia 
gatunkami rodzimymi 

Zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa 
pożarowego obszarów leśnych 

Rozprzestrzenianie się obcych gatunków fauny i flory 
Niezgodny z siedliskiem skład gatunkowy drzewostanów oraz 

niewłaściwa ich struktura 
Zarastanie małych zbiorników, oczek wodnych – biotopów 

rzadkich gatunków płazów 
Zagrożenia biotyczne (szkodniki), abiotyczne (susze, wiatry), 

zagrożenia antropogeniczne (zła jakość powietrza) 

Źródło: opracowanie własne 

 
2.10.4 Cele i zadania środowiskowe z zakresu ochrony przyrody i lasu 

Istotnym działaniem w kierunku ochrony przyrody i krajobrazu są przedsięwzięcia Gminy w kierunku rozwoju 
terenów zielonych oraz utrzymania i pielęgnacji założeń parkowych. W budżecie Gminy, kwoty przeznaczane na 
utrzymanie terenów zieleni stanowią istotny wydatek. Ilość proponowanych do objęcia ochroną prawną obiektów  
i obszarów o znaczących, ponadlokalnych walorach przyrodniczych, świadczy o konieczności podjęcia 
skutecznych działań dla ich ochrony zarówno przez władze samorządowe Gminy, jak i administrację Lasów 
Państwowych oraz właścicieli gruntów, na których powyższe proponowane obiekty i obszary się znajdują. 
Formy ochrony przyrody przewidziane w ustawie o ochronie przyrody pełnią przede wszystkim rolę lokalnych 
węzłów i korytarzy ekologicznych. Winny one być powiązane przestrzennie z podobnymi strukturami na terenie 
sąsiadujących terenów. W stosunku do niektórych ekosystemów warunkiem zachowania wysokich walorów jest 
wprowadzenie ochrony czynnej (dotyczy cennych zbiorowisk nieleśnych), w sytuacji bowiem zaniechania 
tradycyjnego użytkowania niektórych typów zbiorowisk, bardzo szybko dochodzi do wycofywania się np. 
gatunków słabych konkurencyjnie, a często należących jednocześnie do grupy gatunków ginących. 
Dla ochrony całości dziedzictwa przyrodniczego gminy oraz kształtowania systemu terenów zieleni należy podjąć 
następujące zadania: 

• wdrożenie proponowanych obiektów i obszarów chronionych na mocy przepisów ustawy  
o ochronie przyrody – w ramach Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych (ESOCh), poprzez 
utworzenie zespołów przyrodniczo - krajobrazowych, stanowiska dokumentacyjnego, pomników 
przyrody bieżące zgłaszanie uwag i wniosków, udział w konsultacjach, 

• uwzględnienie zachowania terenów zielonych w nowych lub zmienianych dokumentach planistycznych; 
• kreowanie wspólnej polityki ochrony przyrody dolin rzecznych oraz ich dopływów, korytarzy 

ekologicznych o randze regionalnej, terenów zieleni łęgowej, 
• koordynacja rozwoju sieci tras i ścieżek rowerowych, 
• promocja rozwoju rolnictwa ekologicznego, agroturystyki: programy rolnośrodowiskowe jako formy 

zmiany wizerunku nieefektywnej gospodarki rolnej, 
• wsparcie działań organizacji ekologicznych, instytucji naukowych w zakresie ochrony czynnej 

wybranych gatunków fauny i flory.  
Harmonogram zadań do realizacji w tym zakresie zawarto w rozdziale 3.9. 

                                                
15 pismo Starostwa Powiatowego z dnia 20 lutego 2018 roku 
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2.11 Zagrożenia poważnymi awariami 
2.11.1 Efekty realizacji dotychczasowego POŚ  

Cel długoterminowy zapisany w dotychczasowym Programie Ochrony Środowiska – brak celów w tym zakresie  
Cel - Zmniejszenie zagrożenia poważna awarią 

Cele krótkoterminowe  Podjęte działania Efekt ze wskaźnikiem 

Ewidencja źródeł poważnych 
awarii przemysłowych 

W ostatnich latach na terenie gminy Strzelce Wielkie nie zdarzyła się 
żadna poważna awaria.  

brak potrzeby realizacji 
zadania 

Doposażenie jednostek 
Ochotniczych Straży 

Pożarnych  

Władze Gminy Strzelce Wielkie pozyskały środki  
z Wojewódzkiego Funduszu i Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Łodzi na zakup sprzętu dla dwóch jednostek OSP Strzelce Wielkie oraz 
OSP Wistka: 
• dla OSP Wistka zakupiono Motopompę pożarniczą o wartości 

31 212,00 PLN,  (12  484,80 PLN WFOŚ i GW w Łodzi, 10 000,00 
PLN ZOW ZOSP RP w Łodzi,8 727,20 PLN Gmina Strzelce 
Wielkie). Sprzęt podniesie gotowość bojową jednostki OSP Wistka 
w tym możliwość reagowania w przypadku zagrożenia terenów 
leśnych wokół miejscowości Wistka i Marzęcice oraz rezerwatu 
„Murowaniec”. 

• dla OSP Strzelce Wielkie zakupiono sprzęt do ratownictwa 
technicznego (pompa, rozpieracz, nożyce) o wartości 46 440,00 PLN 
(18 576,00 PLN WFOŚ i GW w Łodzi, 20 000,00 PLN ZOW ZOSP 
RP w Łodzi, 7 864,00 PLN Gmina Strzelce Wielkie). Dzięki 
posiadaniu tego rodzaju sprzętu jednostka weszła w skład Krajowego 
Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.  

doposażono dwie 
jednostki OSP 

Niedopuszczenie do 
wprowadzenia nowej 

zabudowy mieszkaniowej i 
gospodarczej w obrębie 
terenów podtapianych 

Na obszarze gminy w rejonie dolin rzek Pichna i Pisia istnieje zagrożenie 
powodziowe powodowane przez opady i rozlewiska. Zagrożenie to może 
występować głównie w lipcu i sierpniu i jest związane z deszczami o dużej 
intensywności lub o charakterze nawalnym. W gminie Strzelce Wielkie 
obszary te nie są zabudowane, obejmują obszary łąk i pastwisk, na których 
występuje okresowy zalew wód z powodu niedrożności systemu 
przepływów.  
Na terenie gminy nie zanotowano zjawisk katastrofalnych. Specyfiką 
terenu jest to, iż po intensywnych opadach woda w szybkim tempie 
opuszcza podtapiane tereny. Podtapianie, o którym mowa, nie powoduje 
konieczności ewakuacji ludzi ani zwierząt.  

Pozwolenia na budowę 
nowych budynków 
wydawane są przez 

Starostwo Powiatowe w 
Pajęcznie.  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych o wykonanych inwestycjach gminnych i działaniach na terenie gminy Strzelce Wielkie 

 
2.11.2 Ocena stanu aktualnego 

Pojęcie „poważne awarie” – określa art. 3 pkt 23. ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 21 kwietnia 2001 r. 
Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519 z późn. zm.). Rozumie się przez to zdarzenie,  
w szczególności emisję, pożar lub eksplozję, powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub 
transportu, w którym występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego 
powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska, lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem. 
Organem właściwym do realizacji zadań Ministra Środowiska w sprawach: przeciwdziałania poważnym awariom, 
transgranicznych skutków awarii przemysłowych oraz awaryjnego zanieczyszczenia wód granicznych jest 
Główny Inspektor Ochrony Środowiska. Ponadto Inspekcja Ochrony Środowiska współdziała w akcji zwalczania 
poważnej awarii z organami właściwymi do jej prowadzenia oraz sprawuje nadzór nad usuwaniem skutków tej 
awarii. 
Obowiązki związane z awariami przemysłowymi spoczywają głównie na prowadzącym zakład o zwiększonym 
ryzyku lub o dużym ryzyku wystąpienia awarii oraz na organach Państwowej Straży Pożarnej, a także wojewodzie. 
Zakłady takie zazwyczaj przynoszą wiele korzyści dla lokalnej społeczności, zapewniają zatrudnienie, utrzymanie, 
są motorem rozwoju i wspierają inicjatywy społeczne. Jednakże z uwagi na charakter prowadzonej działalności, 
są także źródłem potencjalnego zagrożenia.  
Według rejestru prowadzonego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi oraz Państwową 
Straż Pożarną, na terenie gminy Strzelce Wielkie nie funkcjonują zakłady przemysłowe, w których występowałyby 
rodzaje i ilości substancji niebezpiecznych pozwalające zakwalifikować je do zakładów o zwiększonym ryzyku 
wystąpienia awarii przemysłowej lub zakładów o dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej. Nie istnieje 
zatem ze strony istniejących zakładów zwiększone bądź duże ryzyko zagrożenia awarią przemysłową. Nie 
zachodzi również konieczność sporządzania zewnętrznego planu ratowniczo-gaśniczego. 
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Na terenie gminy zarejestrowano natomiast zakłady przemysłowe i obiekty, w których występują substancje 
niebezpieczne w mniejszych ilościach i stwarzają potencjalne zagrożenia dla środowiska. Są to przede wszystkim 
zakłady magazynujące materiały niebezpieczne (olej opałowy i napędowy, paliwa płynne, gazy techniczne i inne 
chemikalia).  
Nadzór nad ładunkami przewożonymi pojazdami samochodowymi sprawuje Policja, realizując kontrole ładunków 
w trakcie rutynowych kontroli drogowych. 
W Starostwie Powiatowym w Pajęcznie funkcjonuje Biuro Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego  
i Spraw Obronnych wykonujące zadania w zakresie ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej, a także 
zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia oraz środowiska.  
W Pajęcznie funkcjonuje także Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego  to miejsce, w którym świadczone 
są kompleksowe usługi wchodzące w zakres działalności centrum interwencyjno-kryzysowego. 
Powstałe zagrożenia w transporcie drogowym a także w wypadku wystąpienia pożarów, zalań czy podtopień 
zwalczane są przez odpowiednie jednostki straży pożarnej.  
Na terenie gminy funkcjonuje 8 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej: 

• OSP Dębowiec, 
• OSP Marzęcice, 
• OSP Strzelce Wielkie, 
• OSP Wiewiec, 
• OSP Wistka, 
• OSP Wola Jankowska, 
• OSP Wola Wiewiecka, 
• OSP Zamościce, 

Na terenie gminy nie ma ujawnionych i zewidencjonowanych mogilników, które mogłyby być znaczącym źródłem 
zanieczyszczeń dla chemizmu wód i gleb.  
W ostatnich latach na terenie gminy miało miejsce zatrucie wody w stawach, co spowodowało śnięcie ryb, spalanie 
płyt meblowych, co wiązało się z zanieczyszczeniem powietrza oraz niewłaściwa hodowla drobiu, co powodowało 
uciążliwości odorowe dla okolicznych mieszkańców. 
W okresie 2013 -107 Wojewódzki Inspektorat ochrony Środowiska w Łodzi Delegatura w Sieradzu przeprowadził 
na obszarze gminy Strzelce Wielkie w związku ze zgłoszeniami następujące kontrole: 

• PPHU Piomar w zakresie gospodarki ściekowej i ustawy o odpadach – gdzie stwierdzono naruszenia 
obowiązujących przepisów i udzielono pouczenia. 

• Oczyszczalni w Strzelcach Wielkich w zakresie przestrzegania prawa i decyzji administracyjnych – 
stwierdzono nieprawidłowości w terminach przekazywania wyników jakości ścieków oczyszczonych do 
WIOŚ. W związku z tym udzielono pouczenia. 

• Zakład Mięsny „WOLA” w zakresie przestrzegania przepisów w zakresie gospodarki wodnej, zgodności 
postępowania z ustawą o odpadach, oraz w zakresie emisji substancji do powietrza. W trakcie kontroli 
stwierdzono naruszenia w zakresie gospodarki ściekami, które wywożone były na pola własne bez 
stosowanego zezwolenia. W związku z tym udzielono pouczenia. 

• PPHU ŁUK-POL w zakresie wprowadzania ścieków do wód lub ziemi , przestrzegania przepisów  
w zakresie emisji gazów i pyłów oraz ustawy o odpadach. W trakcie kontroli stwierdzono między innymi 
brak zgłoszenia instalacji eksploatowanej kotłowni. W związku z tym w 2016 roku udzielono pouczenia, 
natomiast w trakcie kontroli w 2017 roku stwierdzono te same naruszenia i w związku z tym nałożono 
mandat karny. 

• Hydro Max Polska Sp. z o.o. w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o odpadach. W trakcie kontroli 
stwierdzono iż brakuje ewidencji odpadów a odpady o kodzie 070299 został przekazany podmiotowi nie 
posiadającemu odpowiedniego zezwolenia w tym zakresie. W związku z tym udzielono pouczenia. 

Na terenach rolniczych przyczyną zanieczyszczeń wód i gleb może być niewłaściwe pozbywanie się obornika czy 
ścieków, a także niewłaściwe magazynowanie i stosowanie nawozów i środków ochrony roślin. Zagrożenie dla 
środowiska w tym przypadku zależy od rozpuszczalności środków w wodzie i stopnia ich toksyczności.  
Według informacji zamieszczonych w prowadzonym przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin  
w Łodzi „Rejestrze przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin 
do obrotu lub ich konfekcjonowania” na terenie gminy Strzelce Wielkie zlokalizowanych jest kilka punktów 
obrotu środkami ochrony roślin, w tym prowadzone przez : 
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• Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „EKSPERT” przy ul. Częstochowskiej 8 w Strzelcach Wielkich, 
• Hurtownia Ogrodnicza Com przy ul. Częstochowskiej 8 w Strzelcach Wielkich, 
• Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowo – Produkcyjne AGROS-WROŃSCY Sp. z o. o. przy ul. 

Częstochowskiej 3 w Strzelcach Wielkich. 
Niemniej jednak środki ochrony roślin bez klas toksyczności można zakupić w większości sklepów ogrodniczych 
i kwiaciarskich. 
Według Łódzkiego Oddziału WIORIN Delegatury w Pajęcznie w okresie 2013-2017 przeprowadzono  

• 16 kontroli obrotu środków ochrony roślin –nie stwierdzono nieprawidłowości, 
• 17 kontroli stosowania środków ochrony roślin – stwierdzone nieprawidłowości: 4 gospodarstwa  

z nieaktualnym przeglądem opryskiwacza, 1 gospodarstwo brak szkolenia dla stosujących środków 
ochrony roślin, 

• 17 kontroli pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych –nie stwierdzono nieprawidłowości.16 
Na podstawie powyższych informacji można stwierdzić, iż zagrożenie związane w poważnymi awariami, 
skażeniem chemicznym, awarią obejmującą ludzi i środowisko jest niewielkie, nie mniej jednak w związku  
z charakterem rolniczym gminy istnieją zagrożenia związane ze środkami ochrony roślin, obornikiem, a także 
odciekami z hodowli zwierząt. W tej kwestii niezbędne są informacje sąsiedzkie, kontrole oraz edukacja 
mieszkańców.  
 

2.11.3 Analiza SWOT 
Zagrożenia poważnymi awariami 

MOCNE STRONY 
czynniki wewnętrzne 

SŁABE STRONY 
czynniki wewnętrzne 

Brak zakładów pracy z ryzykiem poważnej awarii  
Lokalizacja wystarczającej ilości jednostek OSP  

Prawidłowe funkcjonowanie jednostek OSP będących w razie 
potrzeby w stałej gotowości 

Kontrole WIOŚ 
Powstanie Ekopracowni 

Pojawiające się naruszenia w obowiązujących przepisach w 
zakresie odpadów, powietrza i wód 

SZANSE 
czynniki zewnętrzne 

ZAGROŻENIA 
czynniki zewnętrzne 

 Remonty i modernizacje dróg zmniejszające ryzyko wypadków 
Edukacja społeczeństwa na bazie Ekopracowni. 

Zagrożenia wypadkowe związane ze złym stanem niektórych dróg  
Wylewnie ścieków na pola  

Źródło: opracowanie własne 

 
2.11.4 Cele i zadania środowiskowe z zakresu zagrożeń poważnymi awariami 

Głównymi zagrożeniami na terenie gminy, jakie mogą wystąpić w toku zwykłego funkcjonowania są wypadki  
i zdarzenia drogowe, pożary, powodzie i zalania. Zagrożenia chemiczne i pożarowe wynikają głównie z gęstości 
zaludnienia, charakteru zabudowy i stopnia uprzemysłowienia – takiego zagrożenia w gminy Strzelce Wielkie nie 
ma. Na zagrożenia pożarowe wpływa sąsiedztwo lokalizacji budynków i występowanie w nich palnych elementów 
konstrukcyjnych oraz magazynowane środki i materiały łatwopalne. 
Najważniejszymi jednostkami zajmującymi się w pierwszej kolejności minimalizacją skutków zdarzeń są Straże 
Pożarne. Analiza SWOT jako mocną stronę gminy wskazała na fakt, iż na terenie gminy zlokalizowanych jest  
8 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. W związku z tym jednym z zadań własnych gminy jest wsparcie 
straży pożarnej w sprzęt do ratownictwa techniczno-chemiczno-ekologicznego oraz edukacja społeczeństwa na 
rzecz kreowania prawidłowych zachowań w sytuacji wystąpienia zagrożeń środowiska i życia ludzi. Zadanie  
to finansowane będzie ze środków własnych Gminy oraz środków zewnętrznych, takich jak Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.  
W celu minimalizacji takich zagrożeń w harmonogramie zapisano, iż ważne są kontrole większych 
przedsiębiorstw prowadzone przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi Delegaturę w Sieradzu, 
który bada w jaki sposób są przestrzegane przepisy ochrony środowiska w tym emisji gazów i pyłów, gospodarki 

                                                
16 na podstawie danych WIORIN w Łodzi, Oddział w Sieradzu, pismo z dnia 8 lutego 2018 r.  
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wodnej oraz gospodarowania odpadami. Podobne wewnętrzne kontrole prowadzą sami przedsiębiorcy w celu 
ochrony pracowników, środowiska, mienia i okolicznych terenów.  
Zapobieganie awariom drogowym prowadzone jest poprzez stałe remonty i modernizacje dróg oraz doraźne 
kontrole przez Policję transportów z ładunkami niebezpiecznymi. Istotne jest kierowanie transportów  
z substancjami niebezpiecznymi wyznaczonymi trasami (jeśli takie są), a także prawidłowe oznakowanie 
pojazdów przewożących niebezpieczne ładunki. W sytuacji, kiedy dochodzi do zanieczyszczenia środowiska 
podmiotem odpowiedzialnym za usunięcie skutków awarii w środowisku jest sprawca awarii. 
Ważkim zadaniem realizowanym przez samorząd jest kontynuacja działań edukacyjnych społeczeństwa w celu 
wyrobienia w ludności nawyków prawidłowych zachowań w sytuacji wystąpienia zagrożeń środowiska i życia 
ludzi. Działania te realizowane są poprzez akcje edukacyjno-szkoleniowe, a dla dzieci poprzez zabawę.  
W 2016 roku w ramach dofinansowania udzielonego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Łodzi w dwóch szkołach w Strzelcach Wielkich i w Wiewcu w ramach projektów pn.:  

• „Eksperymentujemy z Przyrodą – Nasza Eko – pracownia 2016 w Szkole Podstawowej w Wiewcu” 
• „Ekopracownię mamy o środowisko dbamy - Nasza Eko – pracownia w Szkole Podstawowej 

w Strzelcach Wielkich” 
utworzono Ekopracownie. 
Na bazie pracowni prowadzone są zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży szkolnej. Gmina Strzelce Wielkie 
takie zadania realizuje także poprzez zamieszczanie na stronach internetowych, tablicach ogłoszeń czy na łamach 
lokalnej prasy poradników jak mieszkańcy powinni zachować się w sytuacji zagrożenia czy katastrofy. 
Harmonogram zadań do realizacji w tym zakresie zawarto w rozdziale 3.10. 
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3 Harmonogramy realizacji zadań Programu na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025 
3.1 Cele i harmonogramy z zakresu ochrony powietrza i klimatu 

Tabela 15. Cele z zakresu ochrony klimatu i jakości powietrza 

L.p. Obszar 
interwencji Cel 

Wskaźnik 
Kierunek interwencji Zadania Podmiot 

odpowiedzialny Ryzyka Nazwa  
(+ źródło danych) 

Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

A B C D E F G H I J 

1. 

O
ch

ro
na

 p
ow

ie
trz

a 
i k

lim
at

u  

Znacząca 
poprawa 
jakości 

powietrza na 
obszarze 
gminy 

Strzelce 
Wielkie 

związana  
z realizacją 
kierunków 

działań 
naprawczych 

Liczba aktualizacji 
PGN oraz Założeń… 
źródło danych: 

Gmina Strzelce Wielkie 

1 2 

Skuteczne wdrażanie 
planów i programów 
służących ochronie 
powietrza w skali 

lokalnej i wojewódzkiej 
poprzez osiągnięcie 

zakładanych efektów 
ekologicznych 

Aktualizacja "Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej dla Gminy Strzelce 

Wielkie" oraz opracowanie „Założeń 
do planu zaopatrzenia w ciepło, 

energię elektryczną i paliwa gazowe 
dla Gminy Strzelce Wielkie” 

Zadanie własne: 
Gmina Strzelce 

Wielkie 

zmiana  
w przepisach 

prawnych 
dotyczących 
dokumentów 

Roczne zużycie energii 
przez oświetlenie 

uliczne (MWh/rok) 
źródło danych: 

Gmina Strzelce Wielkie 

217 181 Modernizacja i budowa oświetlenia 
ulicznego Gminy Strzelce Wielkie 

Zadanie własne: 
Gmina Strzelce 

Wielkie 
Zadanie 

monitorowane: 
pozostali właściciele 

oświetlenia 
niekomunalnego 

brak środków 
finansowych 

Roczne zużycie energii 
cieplnej 

(MWh/rok)  
źródło danych: 

Gmina Strzelce Wielkie 

1 146 2 534 
Poprawa efektywności energetycznej 
budynków użyteczności publicznej  

(5 obiektów) 

Zadanie własne: 
Gmina Strzelce 

Wielkie 

brak środków 
finansowych 

Roczne zużycie energii 
cieplnej 

(MWh/rok)  
źródło danych: 

Gmina Strzelce Wielkie 

38 517 32 097 

Ograniczenie niskiej emisji w 
budynkach mieszkalnych  

Zadanie 
monitorowane: 

mieszkańcy Gminy 

brak środków 
finansowych 

Systematyczna termomodernizacja 
budynków stanowiących własność 

osób fizycznych 

Zadanie 
monitorowane: 

mieszkańcy Gminy 

brak środków 
finansowych 

Roczne zużycie energii 
cieplnej 

(MWh/rok)  
źródło danych: 
przedsiębiorstwa 

4 398 3 665 
Systematyczna termomodernizacja 
budynków będących w zasobach 

przedsiębiorstw 

Zadanie 
monitorowane: 

przedsiębiorstwa 

brak 
zaangażowania 
przedsiębiorców 
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Ilość budynków 
objętych monitoringiem 

źródło danych: 
Gmina Strzelce Wielkie 

0% 100% 

Monitoring zużycia paliw i nośników 
energii w budynkach użyteczności 

publicznej, system zarządzania energią 
w budynkach użyteczności publicznej 

Zadanie własne: 
Gmina Strzelce 

Wielkie 

brak środków 
finansowych 

Liczba akcji na rok 
źródło danych: 

Gmina Strzelce Wielkie 
5-10 10-15 

Organizacja akcji społecznych 
związanych z ograniczeniem emisji, 

efektywnością energetyczną oraz 
wykorzystaniem odnawialnych źródeł 

energii 

Zadanie własne: 
Gmina Strzelce 

Wielkie 

brak środków 
finansowych 

Czy funkcjonuje system 
informacyjny dla 

mieszkańców 
źródło danych: 
WIOŚ w Łodzi 

tak tak 

Rozwój systemu informacyjnego 
dotyczącego monitoringu jakości 

powietrza i stanu jakości powietrza  
w skali lokalnej 

Zadanie 
monitorowane: WIOŚ 

w Łodzi 

brak środków 
finansowych 

Liczba kontroli 
zakładów w ciągu roku 
źródło danych: 
WIOŚ w Łodzi 

4 5 

Wdrożenie 
mechanizmów 

ograniczających 
negatywny wpływ 

transportu na jakość 
powietrza poprzez 
efektywną politykę 

transportową do poziomu 
niepowodującego 

negatywnego 
oddziaływania na jakość 

powietrza 

Sukcesywna kontrola uciążliwych 
źródeł zanieczyszczeń 

Zadanie 
monitorowane: WIOŚ 

w Łodzi 

brak środków 
finansowych 

Długość dróg 
rowerowych (km) 
źródło danych: 

Gmina Strzelce Wielkie 

5,5 8 Budowa ścieżki rowerowo-pieszej  
Zadanie własne: 
Gmina Strzelce 

Wielkie 

brak środków 
finansowych 

brak 
porozumienia  

z właścicielami  

Długość odcinków dróg 
budowanych 

 i przebudowywanych 
źródło danych: 
Gmina Strzelce 
Wielkie, PZD w 

Pajęcznie, ZDW w 
Łodzi 

4,56 km dróg 
gminnych 

8,56 km dróg 
powiatowych 

5 km dróg 
gminnych 
5 km dróg 

powiatowych 

Budowa, modernizacja i przebudowa 
dróg publicznych 

Zadanie własne: 
Gmina Strzelce 

Wielkie 
 

Zadanie 
monitorowane: PZD w 

Pajęcznie, ZDW w 
Łodzi 

brak środków 
finansowych 

Liczba ekologicznych 
jednostek napędowych 

w komunikacji 
publicznej 

źródło danych: 
przedsiębiorstwa 

prywatne 

0 5 
Wybór przewoźnika dla transportu, 

którego tabor wyposażony jest  
w ekologiczne jednostki napędowe 

Zadanie 
monitorowane:  

przedsiębiorstwa 
prywatne 

brak środków 
finansowych 

 
 



PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY STRZELCE WIELKIE  
NA LATA 2018 – 2021 Z PERSPEKTYWĄ DO 2025 ROKU 

 85 

Tabela 16. Harmonogram zadań własnych w zakresie ochrony klimatu i jakości powietrza 

L.p. Obszar 
interwencji Zadanie 

Podmiot 
odpowiedzialny 

za realizację 
(+ jednostki włączone) 

Szacunkowe koszty realizacji zadania 
(w tys. zł) Źródła finansowania 

Dodatkowe 
informacje  
o zadaniu rok 2018 rok 2019 rok 2020 rok 2021 do 2025 

A B C D E F G H I J K 

1. 

O
ch

ro
na

 p
ow

ie
trz

a 
 

i k
lim

at
u  

Aktualizacja "Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej dla Gminy Strzelce 
Wielkie " oraz „Założeń do planu 

zaopatrzenia  
w ciepło, energię elektryczną i paliwa 
gazowe dla Gminy Strzelce Wielkie” 

Zadanie własne: Gmina 
Strzelce Wielkie  80   80 

środki Gminy Strzelce Wielkie, 
możliwe dofinansowanie ze środków 

WFOŚiGW/NFOŚiGW 

aktualizacja 
co 3 lata 

Modernizacja i budowa oświetlenia 
ulicznego Gminy Strzelce Wielkie 

Zadanie własne: Gmina 
Strzelce Wielkie 150 b.d. środki Gminy Strzelce Wielkie, 

POIiŚ/RPO 2014-2020  

Poprawa efektywności energetycznej 
budynków użyteczności publicznej  

(5 budynków) 

Zadanie własne: Gmina 
Strzelce Wielkie 3000 b.d. 

środki Gminy Strzelce Wielkie, 
POiŚ/RPO 2014-2020, 
WFOŚiGW/NFOŚiGW 

 

Monitoring zużycia paliw i nośników 
energii w budynkach użyteczności 

publicznej, system zarządzania energią  
w budynkach użyteczności publicznej 

Zadanie własne: Gmina 
Strzelce Wielkie 10 10 10 10 40 środki Gminy Strzelce Wielkie  

Organizacja akcji społecznych 
związanych z ograniczeniem emisji, 

efektywnością energetyczną oraz 
wykorzystaniem odnawialnych źródeł 

energii 

Zadanie własne: Gmina 
Strzelce Wielkie 5 5 5 5 50 

środki Gminy Strzelce Wielkie 
(możliwe dofinansowanie ze 

środków WFOŚiGW/NFOŚiGW)  
 

Wsparcie mobilności rowerowej Zadanie własne: Gmina 
Strzelce Wielkie 150 150 

środki Gminy Strzelce Wielkie, 
POiŚ/RPO 2014-2020, 
NFOŚiGW/WFOŚiGW  

 

Modernizacja dróg gminnych ok. 7 
odcinków 

Zadanie własne: Gmina 
Strzelce Wielkie 4500 4500 

środki Gminy Strzelce Wielkie, 
POiŚ/RPO 2014-2020, 
NFOŚiGW/WFOŚiGW  

 

Źródło: koszty zamieszczone w tabeli pochodzą z danych udostępnionych przez instytucje realizujące zadania, WPF Gminy Strzelce Wielkie , a także szacunków własnych autorów POŚ, w niektórych przypadkach nie 
było możliwości oszacowania kosztów ze względu na brak informacji o szczegółowym zakresie zadania 
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Tabela 17. Harmonogram zadań monitorowanych w zakresie ochrony klimatu i jakości powietrza 

L.p. Obszar 
interwencji Zadanie 

Podmiot odpowiedzialny 
za realizację 

(+ jednostki włączone) 

Szacunkowe koszty 
realizacji zadania 

(w tys. zł) 
Źródła finansowania 

Dodatkowe 
informacje  
o zadaniu 

A B C D E F G 

1. 
Ochrona 

powietrza i 
klimatu 

Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego Gminy 
Strzelce Wielkie 

Zadanie monitorowane: pozostali 
właściciele oświetlenia 

niekomunalnego 
200 

środki właścicieli oświetlenia ulicznego, 
POiŚ/RPO 2014-2020, 
NFOŚiGW/WFOŚiGW  

 

Ograniczenie niskiej emisji w budynkach mieszkalnych  Zadanie monitorowane: mieszkańcy  50 000 środki mieszkańców, POiŚ/RPO 2014-
2020, NFOŚiGW/WFOŚiGW 

zakres ustalany 
na bieżąco 

Systematyczna termomodernizacja budynków będących 
w zasobach przedsiębiorstw 

Zadanie monitorowane: 
przedsiębiorstwa wg potrzeb 

środki własne przedsiębiorstwa, 
POiS/RPO 2014-2020 

 

Rozwój systemu informacyjnego dotyczącego 
monitoringu jakości powietrza i stanu jakości powietrza  

w skali lokalnej 

Zadanie monitorowane: WIOŚ w 
Łodzi 30 środki WIOŚ, POiŚ/RPO 2014-2020, 

NFOŚiGW/WFOŚiGW 

działanie 
aktualnie jest 
realizowane i 

będzie 
kontynuowane 

Sukcesywna kontrola uciążliwych źródeł zanieczyszczeń Zadanie monitorowane: WIOŚ w 
Łodzi Koszty administracyjne bezkosztowo  

Rozbudowa drogi powiatowej nr 3515E na odcinku 
Strzelce Wielkie – Wiewiec, długości 3,875 km 

Zadanie monitorowane: Powiat 
Pajęczański 5 471,116 środki powiatu pajęczańskiego, 

POiŚ/RPO 2014-2020    

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 483 na odcinku 
Bogumiłowice – Strzelce Wielkie 

Zadanie monitorowane: ZDW w 
Łodzi 25 212,5 środki województwa, POiŚ/RPO 2014-

2020    

Wybór przewoźnika dla transportu, którego tabor 
wyposażony jest w ekologiczne jednostki napędowe 

Zadanie monitorowane:  
przedsiębiorstwa prywatne 

wg potrzeb środki przedsiębiorstw  

Źródło: koszty zamieszczone w tabeli pochodzą z danych udostępnionych przez instytucje realizujące zadania, WPF Gminy Strzelce Wielkie , a także szacunków własnych autorów POŚ, w niektórych przypadkach nie 
było możliwości oszacowania kosztów ze względu na brak informacji o szczegółowym zakresie zadania. 
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3.2 Cele i harmonogramy w zakresie ochrony przed hałasem 
Tabela 18. Cele w zakresie ochrony przed hałasem 

L.p. Obszar 
interwencji Cel 

Wskaźnik 
Kierunek interwencji Zadania Podmiot 

odpowiedzialny Ryzyka Nazwa  
(+ źródło danych) 

Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

A B C D E F G H I J 

1. 

O
ch

ro
na

 p
rz

ed
 h

ał
as

em
 

Poprawa i 
utrzymanie 

dobrego 
stanu 

akustycznego 
środowiska 

Liczba przedsiębiorstw 
badanych pod kątem 

emisji hałasu 
źródło danych: 
WIOŚ w Łodzi 

0 wg potrzeb 

Zmniejszenie liczby 
mieszkańców 
narażonych na 

ponadnormatywny hałas  

Ograniczenie hałasu przemysłowego 
na skutek zwiększenia działalności 

kontrolnej i inspekcyjnej oraz 
wdrażania zaleceń́ pokontrolnych 

Zadanie 
monitorowane: WIOŚ 

w Łodzi 

zmiana w 
przepisach 
prawnych 

dotyczących 
kompetencji 

Przekroczenia 
dopuszczalnych 

poziomów dźwięku na 
drogach 

źródło danych: 
WIOŚ w Łodzi 

brak badań brak 
przekroczeń 

Stosowanie zabezpieczeń 
akustycznych na wymagających tego 

odcinkach dróg  

Zadanie 
monitorowane: 

Zarządzający drogami  

brak 
wystarczającej 
opłacalności 
modernizacji 

Czy wprowadzono do 
PZP zapisy dot. 

ograniczenia emisji 
hałasu 

źródło danych: 
Gmina Strzelce Wielkie  

nie tak 

Stosowanie odpowiednich zapisów w 
planach zagospodarowania 

przestrzennego, umożliwiających 
ograniczenie emisji hałasu do 

środowiska 

Zadanie własne: 
Gmina Strzelce 

Wielkie  

brak 
możliwości 

zmian w 
planach w tym 

zakresie 

Ilość akcji edukacyjnych 
dotyczących hałasu 
źródło danych: 

Gmina Strzelce Wielkie  

2 2 Edukacja ekologiczna w zakresie 
zapobiegania nadmiernej emisji hałasu  

Zadanie własne: 
Gmina Strzelce 

Wielkie  

brak 
zainteresowania 

mieszkańców 

Ilość punktów pomiaru 
hałasu drogowego na 

terenie Gminy 
źródło danych: 
WIOŚ w Łodzi 

0 co najmniej 
1 Rozwój sieci 

monitoringu poziomu 
emisji hałasu do 
środowiska oraz 

narażenia mieszkańców 
na ponadnormatywny 

hałas  

Bieżący monitoring poziomów hałasu 
w ramach Państwowego Monitoringu 

Środowiska 

Zadanie 
monitorowane: WIOŚ 

w Łodzi 

brak środków 
finansowych na 

realizacje 
zadania 

Ilość wydawanych 
rocznie decyzji 

administracyjnych 
źródło danych: 

Powiat Pajęczański 

0 wg potrzeb Działania administracyjne mające na 
celu ograniczenia hałasu z zakładów 

Zadanie 
monitorowane: Powiat 

Pajęczański 
brak 
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Tabela 19. Harmonogram zadań własnych w zakresie ochrony przed hałasem 

L.p. Obszar 
interwencji Zadanie 

Podmiot odpowiedzialny 
za realizację 

(+ jednostki włączone) 

Szacunkowe koszty realizacji zadania 
(w tys. zł) Źródła finansowania Dodatkowe informacje  

o zadaniu 
rok 2018 rok 2019 rok 2020 rok 2021 do 2025 

A B C D E F G H I J K 

1. 

O
ch

ro
na

 p
rz

ed
 h

ał
as

em
 Stosowanie odpowiednich 

zapisów w planach 
zagospodarowania przestrzennego, 

umożliwiających ograniczenie 
emisji hałasu do środowiska 

Zadanie własne: Gmina 
Strzelce Wielkie  Koszty administracyjne środki Gminy Strzelce 

Wielkie  
w ramach aktualizacji 

PZP 

Edukacja ekologiczna w zakresie 
zapobiegania nadmiernej emisji 

hałasu  

Zadanie własne: Gmina 
Strzelce Wielkie  3 3 3 3 12 

środki Gminy Strzelce 
Wielkie , środki 

zewnętrzne WFOSiGW  

możliwość szukania 
sponsorów 

Źródło: koszty zamieszczone w tabeli pochodzą z danych udostępnionych przez instytucje realizujące zadania, WPF Gminy Strzelce Wielkie , a także szacunków własnych autorów POŚ, w niektórych przypadkach nie 
było możliwości oszacowania kosztów ze względu na brak informacji o szczegółowym zakresie zadania 

 
Tabela 20. Harmonogram zadań monitorowanych w zakresie ochrony przed hałasem 

L.p. Obszar 
interwencji Zadanie 

Podmiot odpowiedzialny 
za realizację 

(+ jednostki włączone) 

Szacunkowe koszty 
realizacji zadania 

(w tys. zł) 
Źródła finansowania Dodatkowe informacje  

o zadaniu 

A B C D E F G 

1. 

O
ch

ro
na

 p
rz

ed
 h

ał
as

em
 

Ograniczenie hałasu przemysłowego na skutek 
zwiększenia działalności kontrolnej i inspekcyjnej oraz 

wdrażania zaleceń́ pokontrolnych 

Zadanie monitorowane: WIOŚ w 
Łodzi koszty administracyjne środki WIOŚ w Łodzi 

ilość przedsiębiorstw 
do kontroli ustalana 
jest przez WIOŚ w 

Łodzi 

Działania administracyjne mające na celu ograniczenie 
hałasu z zakładów 

Zadanie monitorowane: Powiat 
Pajęczański koszty administracyjne środki Powiatu Pajęczańskiego poprzez wydawanie 

decyzji 

Stosowanie zabezpieczeń akustycznych na 
wymagających tego odcinkach dróg  

Zadanie monitorowane: Zarządzający 
drogami 

aktualnie nie ma planów 
lokalizacyjnych i kosztów 

zadania 

środki administratorów dróg, 
fundusze unijne w tym RPO, 

PROW 

zakres zadań 
drogowych zapisano w 

części dotyczącej 
powietrza 

Bieżący monitoring poziomów hałasu w ramach 
Państwowego Monitoringu Środowiska 

Zadanie monitorowane: WIOŚ w 
Łodzi 

w zależności od ilości 
pomiarów środki WIOŚ w Łodzi  

Źródło: koszty zamieszczone w tabeli pochodzą z danych udostępnionych przez instytucje realizujące zadania, WPF Gminy Strzelce Wielkie , a także szacunków własnych autorów POŚ, w niektórych przypadkach nie 
było możliwości oszacowania kosztów ze względu na brak informacji o szczegółowym zakresie zadania. 
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3.3 Cele i harmonogramy z zakresu ochrony przed oddziaływaniem pól elektromagnetycznych 
Tabela 21. Cele z zakresu ochrony przed oddziaływaniem pól elektromagnetycznych 

L.p. Obszar 
interwencji Cel 

Wskaźnik 
Kierunek interwencji Zadania Podmiot 

odpowiedzialny Ryzyka Nazwa  
(+ źródło danych) 

Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

A B C D E F G H I J 

1. 

O
ch

ro
na

 p
rz

ed
 p

ro
m

ie
ni

ow
an

ie
m

 
 e

le
kt

ro
m

ag
ne

ty
cz

ny
m

 

Utrzymanie wartości 
natężenia 

promieniowania 
elektromagnetycznego 
na dotychczasowych, 

niskich poziomach 

Liczba punktów z 
przekroczeniami 
dopuszczalnych 

poziomów 
promieniowania 

elektromagnetycznego 
 

źródło danych: 
WIOŚ w Łodzi 

0 0 
Monitoring poziomów 

pól 
elektromagnetycznych 

Ograniczanie oddziaływania pól 
elektromagnetycznych m.in. poprzez 

preferowanie niekonfliktowych 
lokalizacji źródeł promieniowania 

elektromagnetycznego 

Zadanie własne: 
Gmina Strzelce 

Wielkie  

zmiana w 
przepisach 

dotyczących 
praw 

właścicielskich, 
ryzyko 

sprzeciwu 
mieszkańców 

Gromadzenie danych nt. instalacji 
emitujących pola elektromagnetyczne 

wymagających zgłoszeń 

Zadanie 
monitorowane: 

Powiat Pajęczański 

zmiana w 
przepisach 
prawnych 

dotyczących 
kompetencji 

Kontynuacja monitoringu pól 
elektromagnetycznych 

Zadanie 
monitorowane: 
WIOŚ w Łodzi  

wzrost liczby 
źródeł 

promieniowania 

 
Tabela 22. Harmonogram zadań własnych w zakresie ochrony przed oddziaływaniem pól elektromagnetycznych 

L.p. Obszar 
interwencji Zadanie 

Podmiot odpowiedzialny 
za realizację 

(+ jednostki włączone) 

Szacunkowe koszty realizacji zadania 
(w tys. zł) Źródła finansowania Dodatkowe informacje  

o zadaniu 
rok 2018 rok 2019 rok 2020 rok 2021 do 2025 

A B C D E F G H I J K 

1. 

O
ch

ro
na

 p
rz

ed
 

pr
om

ie
ni

ow
an

ie
m

 
el

ek
tro

 
m

ag
ne

ty
cz

ny
m

 Ograniczanie oddziaływania pól 
elektromagnetycznych m.in. 

poprzez preferowanie 
niekonfliktowych lokalizacji 
źródeł promieniowania 
elektromagnetycznego 

Zadanie własne: Gmina 
Strzelce Wielkie  

koszty administracyjne 
(uzgodnienia realizowane w ramach obowiązków służbowych) 

środki Gminy Strzelce 
Wielkie  

zadanie realizowane w 
trakcie planowania 
lokalizacji instalacji 

Źródło: koszty zamieszczone w tabeli pochodzą z danych udostępnionych przez instytucje realizujące zadania, WPF Gminy Strzelce Wielkie , a także szacunków własnych autorów POŚ, w niektórych przypadkach nie 
było możliwości oszacowania kosztów ze względu na brak informacji o szczegółowym zakresie zadania 
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Tabela 23. Harmonogram zadań monitorowanych w zakresie ochrony przed oddziaływaniem pól elektromagnetycznych 

L.p. Obszar 
interwencji Zadanie 

Podmiot odpowiedzialny 
za realizację 

(+ jednostki włączone) 

Szacunkowe koszty 
realizacji zadania 

(w tys. zł) 
Źródła finansowania Dodatkowe informacje  

o zadaniu 

A B C D E F G 

1. 

O
ch

ro
na

 p
rz

ed
 

pr
om

ie
ni

ow
an

ie
m

 
el

ek
tro

m
ag

ne
ty

cz
ny

m
 

Kontynuacja monitoringu pól elektromagnetycznych Zadanie monitorowane: WIOŚ w 
Łodzi 

w zależności od lokalizacji 
punktów środki WIOŚ w Łodzi 

realizacja w sytuacji 
rozwoju ilości punktów 

monitoringowych 

Gromadzenie danych nt. instalacji emitujących pola 
elektromagnetyczne wymagających zgłoszeń 

Zadanie monitorowane: Powiat 
Pajęczański 

koszty administracyjne 
wynikające z prowadzenia 

ewidencji 
(w ramach obowiązków 

służbowych) 

środki Powiatu 
Pajęczańskiego 

działanie będzie 
kontynuacją realizowanego 

już działania 

Źródło: koszty zamieszczone w tabeli pochodzą z danych udostępnionych przez instytucje realizujące zadania, WPF Gminy Strzelce Wielkie , a także szacunków własnych autorów POŚ, w niektórych przypadkach nie 
było możliwości oszacowania kosztów ze względu na brak informacji o szczegółowym zakresie zadania 
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3.4 Cele i harmonogramy z zakresu gospodarowania wodami 
Tabela 24. Cele z zakresu gospodarowania wodami 

L.p. Obszar 
interwencji Cel 

Wskaźnik 
Kierunek 

interwencji Zadania Podmiot 
odpowiedzialny Ryzyka Nazwa  

(+ źródło danych) 
Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

A B C D E F G H I J 

1. 

G
os

po
da

ro
w

an
ie

 w
od

am
i System 

zrównoważonego 
gospodarowania 

wodami 
powierzchniowymi 

i podziemnymi, 
umożliwiający 
zaspokojenie 

uzasadnionych 
potrzeb wodnych 

regionu  

Ocena JCWP  
źródło danych: 
WIOŚ w Łodzi  

wody 
powierzchniowe 

stan 
umiarkowany 

wody 
powierzchniowe 

stan dobry 

Osiągnięcie  
i utrzymanie  
co najmniej 

dobrego stanu 
jednolitych części 

wód 
powierzchniowych 

i podziemnych, 
zgodnie  

z obowiązującymi 
Planami 

gospodarowania 
wodami dla 

dorzeczy Wisły 

Prowadzenie monitoringu wód 
powierzchniowych i podziemnych  

w ramach Państwowego Monitoringu 
Środowiska oraz udostępnianie 

wyników tego monitoringu, w tym 
wzmocnienie monitoringu wód  

Zadanie 
monitorowane: 
WIOŚ w Łodzi, 

PIG 

brak  

Ilość 
przeprowadzonych 

działań edukacyjnych 
w Gminie  

źródło danych: 
Gmina Strzelce 

Wielkie 

2-3 rocznie 2-3 rocznie 

Działania edukacyjne, promocyjne, 
propagujące i upowszechniające 
wiedzę o konieczności, celach, 

zasadach i sposobach ochrony wód, 
sposobach ochrony przed powodzią i 
suszą, w szczególności skierowane do 

dzieci i młodzieży  

Zadanie własne: 
Gmina Strzelce 

Wielkie 
Zadanie 

monitorowane: 
Gospodarstwo 
Wodne Wody 

Polskie 

brak 
zainteresowania 

mieszkańców 
Gminy 

Długość poddanych 
konserwacji koryt 

cieków oraz usuwanie 
szkód powodziowych 
źródło danych: 

Gospodarstwo Wodne 
Wody Polskie 

utrzymanie i 
konserwacja 
cieków na 

długości ok. 10 
km 

dalsza 
konserwacja i 

utrzymanie 
cieków 

Utrzymanie i bieżące remonty cieków  
i urządzeń ochrony 

przeciwpowodziowej  

Zadanie własne: 
Gmina Strzelce 
Wielkie tylko 

jako współpraca z 
administratorami 

cieków 
Zadanie 

monitorowane: 
Gospodarstwo 
Wodne Wody 

Polskie 

niewystarczające 
środki 

finansowe 

Liczba magazynów 
przeciwpowodziowych 

na terenie Gminy 
źródło danych: 
Gmina Strzelce 

Wielkie 

0 1 
Utrzymywanie, doposażenie  

i optymalizacja wykorzystania 
magazynów przeciwpowodziowych 

Zadanie 
monitorowane: 
Gospodarstwo 
Wodne Wody 

Polskie 

niewystarczające 
środki 

finansowe 
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Liczba zmian mpzp 
uwzględniających 

zarządzanie ryzykiem 
powodziowym 
źródło danych: 
Gmina Strzelce 

Wielkie 

100% 100% 

Wyznaczanie i uwzględnianie  
w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego 
ustaleń planów zarządzania ryzykiem 
powodziowym oraz granic obszarów 

zalewowych, w tym obszarów 
szczególnego zagrożenia powodzią,  

na których obowiązują zakazy 
wynikające z ustawy Prawo wodne 

Zadanie własne: 
Gmina Strzelce 

Wielkie 

przedłużający 
się etap 

opiniowania  
i uzgadniania 

 
Tabela 25. Harmonogram zadań własnych w zakresie gospodarowania wodami 

L.p. Obszar 
interwencji Zadanie 

Podmiot 
odpowiedzialny 

za realizację 
(+ jednostki 
włączone) 

Szacunkowe koszty realizacji zadania 
(w tys. zł) 

Źródła finansowania 
Dodatkowe 
informacje  
o zadaniu rok 2018 rok 2019 rok 2020 rok 2021 do 2025 

A B C D E F G H I J K 

1 

G
os

po
da

ro
w

an
ie

 w
od

am
i  

Utrzymanie i bieżące remonty cieków  
i urządzeń ochrony przeciwpowodziowej 

Zadanie własne: 
Gmina Strzelce 

Wielkie tylko jako 
współpraca z 

administratorami 
cieków wodnych 

30 30 30 30 240 środki Gminy Strzelce Wielkie 

zadanie 
realizowane 

jako 
kontynuacja 

Wyznaczanie i uwzględnianie  
w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego 
ustaleń planów zarządzania ryzykiem 
powodziowym oraz granic obszarów 

zalewowych, w tym obszarów 
szczególnego zagrożenia powodzią,  

na których obowiązują zakazy 
wynikające z ustawy Prawo wodne 

Zadanie własne: 
Gmina Strzelce 

Wielkie 
realizacja wg potrzeb środki Gminy Strzelce Wielkie 

w trakcie 
aktualizacji 

PZP 

Działania edukacyjne, promocyjne, 
propagujące i upowszechniające wiedzę o 

konieczności, celach, zasadach i 
sposobach ochrony wód, sposobach 
ochrony przed powodzią i suszą, w 

szczególności skierowane do dzieci i 
młodzieży 

Zadanie własne: 
Gmina Strzelce 

Wielkie 
realizacja wg potrzeb środki Gminy Strzelce Wielkie  

Źródło: koszty zamieszczone w tabeli pochodzą z danych udostępnionych przez instytucje realizujące zadania, WPF Gminy Strzelce Wielkie , a także szacunków własnych autorów POŚ, w niektórych przypadkach nie 
było możliwości oszacowania kosztów ze względu na brak informacji o szczegółowym zakresie zadania 
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Tabela 26. Harmonogram zadań monitorowanych w zakresie gospodarowania wodami 

L.p. Obszar 
interwencji Zadanie 

Podmiot odpowiedzialny 
za realizację 

(+ jednostki włączone) 

Szacunkowe koszty 
realizacji zadania 

(w tys. zł) 
Źródła finansowania 

Dodatkowe 
informacje  
o zadaniu 

A B C D E F G 

1. 

G
os

po
da

ro
w

an
ie

 w
od

am
i 

Prowadzenie monitoringu wód powierzchniowych 
 i podziemnych w ramach Państwowego Monitoringu 
Środowiska oraz udostępnianie wyników tego 

monitoringu w tym wzmocnienie monitoringu wód 

Zadanie monitorowane:  WIOŚ w 
Łodzi, PIG 20 środki WIOŚ w Łodzi  realizacja jako 

kontynuacja 

Działania edukacyjne, promocyjne, propagujące  
i upowszechniające wiedzę o konieczności, celach, 

zasadach i sposobach ochrony wód, sposobach ochrony 
przed powodzią i suszą, w szczególności skierowane do 

dzieci i młodzieży 

Zadanie monitorowane: 
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 30 środki Gospodarstwa Wodnego Wody 

Polskie zadanie ciągłe 

Utrzymanie i bieżące remonty cieków i urządzeń 
ochrony przeciwpowodziowej 

Zadanie monitorowane: 
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 200 środki Gospodarstwa Wodnego Wody 

Polskie  

Utrzymywanie, doposażenie i optymalizacja 
wykorzystania magazynów przeciwpowodziowych 

Zadanie monitorowane: 
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 20 środki Gospodarstwa Wodnego Wody 

Polskie 
w razie 

potrzeby 

Źródło: koszty zamieszczone w tabeli pochodzą z danych udostępnionych przez instytucje realizujące zadania, WPF Gminy Strzelce Wielkie , a także szacunków własnych autorów POŚ, w niektórych przypadkach nie 
było możliwości oszacowania kosztów ze względu na brak informacji o szczegółowym zakresie zadania 
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3.5 Cele i harmonogramy z zakresu gospodarki wodnościekowej 
Tabela 27. Cele z zakresu gospodarki wodnościekowej 

L.p. Obszar 
interwencji Cel 

Wskaźnik 
Kierunek 

interwencji Zadania Podmiot 
odpowiedzialny Ryzyka Nazwa  

(+ źródło danych) 
Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

A B C D E F G H I J 

1. 

G
os

po
da

rk
a 

w
od

no
śc

ie
ko

w
a 

System 
zrównoważonego 
gospodarowania 

wodami 
powierzchniowymi  

i podziemnymi, 
umożliwiający 
zaspokojenie 

uzasadnionych 
potrzeb wodnych 

regionu przy 
osiągnięciu i 

utrzymaniu co 
najmniej dobrego 

stanu wód 

Długość kanalizacji 
sanitarnej 

źródło danych: 
Gmina Strzelce 

Wielkie 

7,5 km 10 km 

Rozwój  
i dostosowanie 

instalacji i urządzeń 
służących 

zrównoważonej  
i racjonalnej 
gospodarce 

wodnościekowej 
dla potrzeb 

ludności 
 i przemysłu 

Budowa, rozbudowa i modernizacja 
sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej  

Zadanie 
monitorowane: 
Gmina Strzelce 

Wielkie 

brak środków 
finansowych Skanalizowanie 

Gminy  
źródło danych: 
Gmina Strzelce 

Wielkie 

15% 20% 

Zwodociągowanie 
Gminy 

źródło danych: 
 Gmina Strzelce 

Wielkie 

100% 100% 

Modernizacja ujęć wody, stacji 
uzdatniania wody oraz infrastruktury 

służącej do zbiorowego zaopatrzenia w 
wodę  

Zadanie własne: 
Gmina Strzelce 

Wielkie 

brak środków 
finansowych 

brak 
zainteresowania 

mieszkańców 
Gminy  

Długość sieci 
wodociągowej 
źródło danych: 
 Gmina Strzelce 

Wielkie 

111 km 111 km 

Ilość zrealizowanych 
akcji edukacyjnych 

/rocznie/ 
źródło danych: 
Gmina Strzelce 

Wielkie 

5 10 

Działania edukacyjne, promocyjne, 
propagujące i upowszechniające wiedzę  

o konieczności, celach, zasadach  
i sposobach oszczędnego użytkowania 
wody oraz najważniejszych sprawach 

związanych z odprowadzaniem  
i oczyszczaniem ścieków, w 

szczególności skierowane do dzieci 
 i młodzieży  

Zadanie własne: 
Gmina Strzelce 

Wielkie 

brak 
zainteresowania 

mieszkańców 
Gminy 

Liczba przydomowych 
oczyszczalni 

źródło danych: Gmina 
Strzelce Wielkie 

39 
50 

(poza 
aglomeracją) 

Osiągnięcie  
i utrzymanie  
co najmniej 

dobrego stanu 

Prowadzenie ewidencji zbiorników 
bezodpływowych oraz przydomowych 

oczyszczalni ścieków 

Zadanie własne: 
Gmina Strzelce 

Wielkie 

brak kadr  
i przeszkolonych 

pracowników  
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Liczba kontroli na 
posesjach 

źródło danych: Gmina 
Strzelce Wielkie 

25/rok 25/rok 

jednolitych części 
wód 

powierzchniowych 
i podziemnych, 

zgodnie  
z obowiązującymi 

Planami 
gospodarowania 

wodami dla 
dorzeczy Wisły 

Prowadzenie kontroli gospodarki 
ściekowej na posesjach prywatnych 

Zadanie własne: 
Gmina Strzelce 

Wielkie 

brak kadr  
i przeszkolonych 

pracowników  

Liczba kontroli 
podmiotów 

wprowadzających 
ścieki do wód lub 

ziemi    
 źródło danych: 
WIOŚ w Łodzi  

1/rok 1/rok 

Prowadzenie kontroli przestrzegania 
przez podmioty warunków 

wprowadzania ścieków do wód lub do 
ziemi  

Zadanie 
monitorowane: 

WIOŚ Łódź 

brak środków 
finansowych 

 
Tabela 28. Harmonogram zadań własnych w zakresie gospodarki wodnościekowej 

L.p. Obszar 
interwencji Zadanie 

Podmiot 
odpowiedzialny 

za realizację 
(+ jednostki 
włączone) 

Szacunkowe koszty realizacji zadania 
(w tys. zł) 

Źródła finansowania 
Dodatkowe 
informacje  
o zadaniu rok 2018 rok 2019 rok 2020 rok 2021 do 2025 

A B C D E F G H I J K 

1. 

G
os

po
da

rk
a 

w
od

no
śc

ie
ko

w
a  

Modernizacja ujęć wody, stacji 
uzdatniania wody oraz infrastruktury 

służącej do zbiorowego zaopatrzenia w 
wodę 

Zadanie własne: 
Gmina Strzelce 

Wielkie 
    500 

środki Gminy Strzelce Wielkie, 
POiŚ/RPO 2014-2020, 
NFOŚiGW/WFOŚiGW 

 

Działania edukacyjne, promocyjne, 
propagujące i upowszechniające wiedzę  

o konieczności, celach, zasadach  
i sposobach oszczędnego użytkowania 
wody oraz najważniejszych sprawach 

związanych z odprowadzaniem  
i oczyszczaniem ścieków, w 

szczególności skierowane do dzieci i 
młodzieży 

Zadanie własne: 
Gmina Strzelce 

Wielkie 
2 2 2 2 20 

środki Gminy Strzelce Wielkie 
ew. dofinansowanie ze środków 

WFOŚiGW/NFOŚiGW 
 

Prowadzenie ewidencji zbiorników 
bezodpływowych oraz przydomowych 

oczyszczalni ścieków 

Zadanie własne: 
Gmina Strzelce 

Wielkie 
25 25 środki Gminy Strzelce Wielkie  

Prowadzenie kontroli gospodarki 
ściekowej na posesjach prywatnych 

Zadanie własne: 
Gmina Strzelce 

Wielkie 
25 25 środki Gminy Strzelce Wielkie  
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Budowa, rozbudowa i modernizacja sieci 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej 

Zadanie własne: 
Gmina Strzelce 

Wielkie 
500 500 

środki Gminy Strzelce Wielkie, 
POiŚ/RPO 2014-2020, 
NFOŚiGW/WFOŚiGW 

 

Źródło: koszty zamieszczone w tabeli pochodzą z danych udostępnionych przez instytucje realizujące zadania, WPF Gminy Strzelce Wielkie , a także szacunków własnych autorów POŚ, w niektórych przypadkach nie 
było możliwości oszacowania kosztów ze względu na brak informacji o szczegółowym zakresie zadania. 

 
Tabela 29. Harmonogram zadań monitorowanych w zakresie gospodarki wodnościekowej 

L.p. Obszar 
interwencji Zadanie 

Podmiot odpowiedzialny 
za realizację 

(+ jednostki włączone) 

Szacunkowe koszty 
realizacji zadania 

(w tys. zł) 
Źródła finansowania 

Dodatkowe 
informacje  
o zadaniu 

A B C D E F G 

1. 

G
os

po
da

rk
a 

w
od

no
śc

ie
ko

w
a 

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

Zadanie monitorowane: WIOŚ w 
Łodzi koszty administracyjne środki WIOŚ w Łodzi  

Źródło: koszty zamieszczone w tabeli pochodzą z danych udostępnionych przez instytucje realizujące zadania, WPF Gminy Strzelce Wielkie , a także szacunków własnych autorów POŚ, w niektórych przypadkach nie 
było możliwości oszacowania kosztów ze względu na brak informacji o szczegółowym zakresie zadania. 
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3.6 Cele i harmonogramy w zakresie gospodarowania zasobami geologicznymi 
Tabela 30. Cele w zakresie gospodarowania zasobami geologicznymi 

L.p. Obszar 
interwencji Cel 

Wskaźnik 
Kierunek interwencji Zadania Podmiot odpowiedzialny Ryzyka Nazwa  

(+ źródło danych) 
Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

A B C D E F G H I J 

1. 

G
os

po
da

ro
w

an
ie

 z
as

ob
am

i g
eo

lo
gi

cz
ny

m
i  

Racjonale i 
efektywne 

gospodarowanie 
zasobami ze 

złóż  

Liczba złóż 
surowców 

naturalnych 
źródło danych: 
Gmina Strzelce 

Wielkie  

2 2 

Ochrona i zrównoważone 
wykorzystanie zasobów 

kopalin oraz ograniczanie 
presji na środowisko, 

związanej z eksploatacją 
kopalin i prowadzeniem prac 

poszukiwawczych  

Współdziałanie organów 
koncesyjnych w celu ochrony 

rejonów występowania 
udokumentowanych złóż̇ objętych 

koncesją oraz eliminacja 
nielegalnego wydobycia poprzez 

system kontroli 

Zadanie monitorowane: 
Organy administracji 
geologicznej szczebla 

wojewódzkiego, 
Marszałek, administracja 

szczebla centralnego, 
organy nadzoru 

górniczego, Starosta 

zmiana w 
przepisach 
prawnych 

dotyczących 
kompetencji 

Ujęcie występowania złóż kopalin 
w wojewódzkim planie 

zagospodarowania przestrzennego, 
a następnie w planach 

zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Strzelce Wielkie  

(Pomiary I) 

Zadanie własne: Gmina 
Strzelce Wielkie  

Zadanie monitorowane: 
Zarząd Województwa 

Łódzkiego 

brak 
strategicznych 

złóż 

 
Tabela 31. Harmonogram zadań własnych w zakresie gospodarowania zasobami geologicznymi 

L.p. Obszar 
interwencji Zadanie 

Podmiot odpowiedzialny 
za realizację 

(+ jednostki włączone) 

Szacunkowe koszty realizacji zadania 
(w tys. zł) Źródła finansowania 

Dodatkowe 
informacje  
o zadaniu rok 2018 rok 2019 rok 2020 rok 2021 do 2025 

A B C D E F G H I J K 

1. 

G
os

po
da

ro
w

an
ie

 
za

so
ba

m
i 

ge
ol

og
ic

zn
ym

i Ujęcie występowania złóż kopalin 
w wojewódzkim planie 

zagospodarowania przestrzennego, 
a następnie w planach 

zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Strzelce Wielkie   

(Pomiary I) 

Zadanie własne: Gmina 
Strzelce Wielkie  koszty administracyjne (uzgodnienie zapisów w PZP) środki Gminy Strzelce Wielkie  

w razie 
potrzeby w 

trakcie 
aktualizacji 

PZP 

Źródło: koszty zamieszczone w tabeli pochodzą z danych udostępnionych przez instytucje realizujące zadania, WPF Gminy Strzelce Wielkie , a także szacunków własnych autorów POŚ, w niektórych przypadkach nie 
było możliwości oszacowania kosztów ze względu na brak informacji o szczegółowym zakresie zadania. 
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Tabela 32. Harmonogram zadań monitorowanych w zakresie gospodarowania zasobami geologicznymi 

L.p. Obszar 
interwencji Zadanie 

Podmiot odpowiedzialny 
za realizację 

(+ jednostki włączone) 

Szacunkowe koszty 
realizacji zadania 

(w tys. zł) 
Źródła finansowania 

Dodatkowe 
informacje  
o zadaniu 

A B C D E F G 

1. 

G
os

po
da

ro
w

an
ie

 
 z

as
ob

am
i  

ge
ol

og
ic

zn
ym

i 

Współdziałanie organów koncesyjnych w celu ochrony 
rejonów występowania udokumentowanych złóż̇ 

Zadanie monitorowane: Organy 
administracji geologicznej szczebla 

wojewódzkiego, Marszałek, 
administracja szczebla centralnego, 
organy nadzoru górniczego, Starosta  

koszty administracyjne środki budżetu Państwa  realizacja w 
razie potrzeby 

Ujęcie występowania złóż̇ w wojewódzkim planie 
zagospodarowania przestrzennego, a następnie w 
planach zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Strzelce Wielkie  
(Pomiary I) 

Zadanie monitorowane: Zarząd 
Województwa Łódzkiego 

koszty administracyjne 
(uzgodnienie zapisów w 

MPZP) 
środki Województwa Łódzkiego realizacja w 

razie potrzeby 

Źródło: koszty zamieszczone w tabeli pochodzą z danych udostępnionych przez instytucje realizujące zadania, WPF Gminy Strzelce Wielkie , a także szacunków własnych autorów POŚ, w niektórych przypadkach nie 
było możliwości oszacowania kosztów ze względu na brak informacji o szczegółowym zakresie zadania. 
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3.7 Cele i harmonogramy w zakresie ochrony gleb 
Tabela 33. Cele w zakresie ochrony gleb 

L.p. Obszar 
interwencji Cel 

Wskaźnik 
Kierunek interwencji Zadania Podmiot odpowiedzialny Ryzyka Nazwa  

(+ źródło danych) 
Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

A B C D E F G H I J 

1. 

O
ch

ro
na

 g
le

b 

Ochrona i 
zapewnienie 
właściwego 

sposobu 
użytkowania 
powierzchni 

ziemi 

Ilość działań 
promocyjnych 
źródło danych: 

ODR  

5/rok 5/rok 

Zachowanie funkcji 
środowiskowych, 
gospodarczych, 
społecznych i 

kulturowych gleb 

Organizacja porad i szkoleń dla 
rolników z zakresu Kodeksu Dobrej 

Praktyki Rolniczej 

Zadanie monitorowane: 
Łódzki Ośrodek 

Doradztwa Rolniczego 
Oddział w Bratoszewicach 

małe 
zainteresowanie 

rolników 

Ilość kontroli obrotu 
środkami ochrony roślin 

źródło danych: 
WIORiN 

4/rok 4/rok 

Zachowanie możliwie 
dobrego stanu gleb 

rolniczych 

Prowadzenie kontroli obrotu i 
stosowania nawozów i środków ochrony 

roślin 

Zadanie monitorowane: 
WIORiN  

Ilość punktów 
pomiarowych  
źródło danych: 

GIOŚ 

brak 
pomiarów 

w 
ostatnich 

latach  

wg potrzeb Kontrola poziomu zanieczyszczeń gleb - 
rozwój sieci monitoringu gleb 

Zadanie monitorowane: 
Powiat Pajęczański, 
Główny Inspektorat 

Ochrony Środowiska, 
INUG w Puławach 

brak punktów 
pomiarowych 
na terenach 
rolniczych 

gminy  

Powierzchnia terenu 
wyłączonego z 

użytkowania rolniczego  
źródło danych: Gmina 
Strzelce Wielkie , GUS 

2,7 ha/rok wg potrzeb 
Ograniczenie włączeń z produkcji 

rolniczej najlepszych klas gleb 
uprawnych 

Zadanie monitorowane: 
Powiat Pajęczański, 

rolnicy 

presja na nowe 
tereny pod 

budownictwo 
mieszkaniowe 

Powierzchnia terenów 
przeznaczonych na 

uprawy energetyczne 
(nieużytki) 

źródło danych: 
Gmina Strzelce Wielkie , 

GUS 

0 ha wg potrzeb Minimalizacja 
odłogowania gleb  

Wykorzystanie nieużytków na uprawy 
energetyczne 

Zadanie monitorowane: 
rolnicy, właściciele 

terenów 
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Tabela 34. Harmonogram zadań monitorowanych w zakresie ochrony gleb 

Lp. Obszar 
interwencji Zadanie 

Podmiot odpowiedzialny 
za realizację 

(+ jednostki włączone) 

Szacunkowe koszty 
realizacji zadania 

(w tys. zł) 
Źródła finansowania 

Dodatkowe 
informacje  
o zadaniu 

A B C D E F G 

1. 

O
ch

ro
na

 g
le

b 

Wykorzystanie nieużytków na uprawy energetyczne Zadanie monitorowane: rolnicy, 
właściciele terenów 

w zależności od 
powierzchni 

środki własne właścicieli terenów, ew. 
dofinansowanie ze środków ARiMR  

Organizacja porad i szkoleń dla rolników z zakresu 
Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej 

Zadanie monitorowane: Łódzki 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego 

Oddział w Bratoszewicach 
100 środki Łódzkiego Ośrodka Doradztwa 

Rolniczego   

Prowadzenie kontroli obrotu i stosowania nawozów i 
środków ochrony roślin Zadanie monitorowane: WIORiN Koszty administracyjne środki własne WIORiN  

Kontrola poziomu zanieczyszczeń gleb - rozwój sieci 
monitoringu gleb 

Zadanie monitorowane: Powiat 
Pajęczański, Główny Inspektorat 
Ochrony Środowiska, INUG w 

Puławach 

100 środki GIOŚ w zależności od 
potrzeb 

Ograniczenie włączeń z produkcji rolniczej najlepszych 
klas gleb uprawnych 

Zadanie monitorowane: Powiat 
Pajęczański, rolnicy Koszty administracyjne środki Powiat Pajęczański, w zależności od 

zainteresowania 

Źródło: koszty zamieszczone w tabeli pochodzą z danych udostępnionych przez instytucje realizujące zadania, WPF Gminy Strzelce Wielkie , a także szacunków własnych autorów POŚ, w niektórych przypadkach nie 
było możliwości oszacowania kosztów ze względu na brak informacji o szczegółowym zakresie zadania. 
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3.8 Cele i harmonogram w zakresie gospodarowania odpadami 
Tabela 35. Cele w zakresie gospodarowania odpadami 

L.p. Obszar 
interwencji Cel 

Wskaźnik 
Kierunek 

interwencji Zadania Podmiot odpowiedzialny Ryzyka Nazwa  
(+ źródło danych) 

Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

A B C D E F G H I J 

1. 

G
os

po
da

rk
a 

od
pa

da
m

i i
 z

ap
ob

ie
ga

ni
e 

po
w

st
aw

an
iu

 o
dp

ad
ów

 

Racjonalna 
gospodarka 
odpadami 

Ilość rocznie 
wykonywanych 

sprawozdań 
źródło danych: 

Gmina Strzelce Wielkie  

1 1 

Pr
aw

id
ło

w
e 

fu
nk

cj
on

ow
an

ie
 i 

ro
zw

ój
 g

os
po

da
ro

w
an

ia
  

od
pa

da
m

i o
ra

z 
zg

od
na

 z
 p

rz
ep

is
am

i p
ra

w
a 

sp
ra

w
oz

da
w

cz
oś
ć 

Opracowywanie sprawozdań z 
funkcjonowania systemu gospodarki 
odpadami komunalnymi oraz analiz 

gospodarowania odpadami 

Zadanie własne: Gmina 
Strzelce Wielkie  brak 

Osiągnięcie wskaźników 
dotyczących poziomy 

odzysku, papieru, szkła i 
tworzyw sztucznych 
źródło danych: 

Gmina Strzelce Wielkie  

tak tak 
Doskonalenie i rozwijanie systemu 

selektywnej zbiórki wszystkich 
rodzajów odpadów komunalnych 

Zadanie własne: Gmina 
Strzelce Wielkie   

Ilość usuniętych dzikich 
wysypisk rocznie  
źródło danych: 

Gmina Strzelce Wielkie  

b.d. wg potrzeb Sukcesywne zapobieganie i 
usuwania dzikich wysypisk odpadów 

Zadanie własne: Gmina 
Strzelce Wielkie   

Ilość działań rocznie w 
tym zakresie  
źródło danych: 

Gmina Strzelce Wielkie  

kilkanaście kilkanaście 

Kontynuacja edukacji ekologicznej 
w zakresie prawidłowej gospodarki 

odpadami na obszarze Gminy 
Strzelce Wielkie  

Zadanie własne: Gmina 
Strzelce Wielkie   

Gospodarowanie 
odpadami innymi 

niż komunalne 

Ilości usuniętych wyrobów 
zawierających azbest 
źródło danych: 

Gmina Strzelce Wielkie  

ok. 296 Mg  
od 2016 r. 

ok. 2200 
Mg  

Realizacja programu usuwania 
wyrobów zawierających azbest na 

terenie gminy Strzelce Wielkie 

Zadanie własne: Gmina 
Strzelce Wielkie  

brak środków 
finansowych 
na usuwanie 

azbestu 

Czy Gmina aktualizuje 
okresowo PUA 
źródło danych: 

Gmina Strzelce Wielkie  

nie 
 (2008) tak 

Aktualizacja inwentaryzacji i 
programu usuwania azbestu i 

wyrobów zawierających azbest 

Zadanie własne: Gmina 
Strzelce Wielkie  

realizowane w 
miarę 

posiadania 
środków 

finansowych 
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Tabela 36. Harmonogram zadań własnych w zakresie gospodarowania odpadami  

L.p. Obszar 
interwencji Zadanie 

Podmiot odpowiedzialny 
za realizację 

(+ jednostki włączone) 

Szacunkowe koszty realizacji zadania 
(w tys. zł) 

Źródła finansowania 
Dodatkowe 
informacje  
o zadaniu rok 2018 rok 2019 rok 2020 rok 2021 do 2025 

A B C D E F G H I J K 

1. 

G
os

po
da

rk
a 

od
pa

da
m

i i
 z

ap
ob

ie
ga

ni
e 

po
w

st
aw

an
ia

 o
dp

ad
ów

 

Opracowywanie sprawozdań z 
funkcjonowania systemu 

gospodarki odpadami 
komunalnymi oraz analiz 

gospodarowania odpadami 

Zadanie własne: Gmina 
Strzelce Wielkie  koszty administracyjne środki własne Gminy Strzelce 

Wielkie  

jako działania 
doskonalące 

istniejący 
system 

Doskonalenie i rozwijanie 
systemu selektywnej zbiórki 

wszystkich rodzajów odpadów 
komunalnych 

Zadanie własne: Gmina 
Strzelce Wielkie  50 50 50 50 200 środki własne Gminy Strzelce 

Wielkie  

Sukcesywne zapobieganie i 
usuwanie dzikich wysypisk 

odpadów 

Zadanie własne: Gmina 
Strzelce Wielkie  2 2 2 2 10 środki własne Gminy Strzelce 

Wielkie  

Kontynuacja edukacji 
ekologicznej w zakresie 

prawidłowej gospodarki odpadami  

Zadanie własne: Gmina 
Strzelce Wielkie  1 1 1 1 5 środki własne Gminy Strzelce 

Wielkie  

Realizacja programu usuwania 
wyrobów zawierających azbest na 

terenie gminy Strzelce Wielkie 

Zadanie własne: Gmina 
Strzelce Wielkie  40 60 40 60 160 środki własne Gminy Strzelce 

Wielkie , WFOŚiGW  
w zależności od 
zainteresowania 

mieszkańców 

Aktualizacja inwentaryzacji i 
programu usuwania azbestu i 

wyrobów zawierających azbest 

Zadanie własne: Gmina 
Strzelce Wielkie  15 - - 15 20 środki własne Gminy Strzelce 

Wielkie  

Źródło: koszty zamieszczone w tabeli pochodzą z danych udostępnionych przez instytucje realizujące zadania, WPF Gminy Strzelce Wielkie , a także szacunków własnych autorów POŚ, w niektórych przypadkach nie 
było możliwości oszacowania kosztów ze względu na brak informacji o szczegółowym zakresie zadania. 
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3.9 Cele i harmonogramy w zakresie ochrony zasobów przyrodniczych, w tym leśnych 
Tabela 37. Cele w zakresie ochrony zasobów przyrodniczych, w tym leśnych 

L.p. Obszar 
interwencji Cel 

Wskaźnik 
Kierunek interwencji Zadania Podmiot 

odpowiedzialny Ryzyka Nazwa  
(+ źródło danych) 

Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

A B C D E F G H I J 

1. 

O
ch

ro
na

 p
rz

yr
od

y 
i k

ra
jo

br
az

u 

Zachowanie, 
odtworzenie  

i zrównoważone 
użytkowanie 

bioróżnorodności  
i georóżnorodności 

oraz ochrona 
krajobrazu 

Liczba działań/akcji 
edukacyjnych 
źródło danych: 

Gmina Strzelce Wielkie, 
Nadleśnictwo Radomsko, 

Powiat Pajęczański 

10/rok 10/rok 

Podejmowanie działań  
z zakresu pogłębiania  

i udostępniania wiedzy  
o zasobach 

przyrodniczych 
 i walorach 

krajobrazowych 
Gminy, w tym 

prowadzenie badań 
naukowych, 

inwentaryzacji 
przyrodniczej  

i monitoringu oraz 
działania z zakresu 

edukacji ekologicznej. 

Edukacja dzieci, młodzieży  
i dorosłych w zakresie ochrony i 

zachowania walorów krajobrazu i 
przyrody oraz promocja tych 

walorów 

Zadanie własne: 
Gmina Strzelce 

Wielkie 
Zadanie 

monitorowane: 
Nadleśnictwo 

Radomsko, Powiat 
Pajęczański 

brak 
zainteresowania 

mieszkańców 

Liczba nasadzeń/wycinka 
drzew 

źródło danych: 
Gmina Strzelce Wielkie, 

PZD w Pajęcznie, ZDW w 
Łodzi 

50/60 50/50 

Przebudowa i częściowa 
wymiana składu gatunkowego 

zadrzewień przydrożnych wzdłuż 
odcinków dróg, nowe nasadzenia 

zieleni wysokiej, prace 
pielęgnacyjno-konserwacyjne 

zieleni przydrożnej 

Zadanie własne: 
Gmina Strzelce 

Wielkie 
Zadanie 

monitorowane: PZD w 
Pajęcznie, ZDW w 

Łodzi 

brak środków 
finansowych 

Liczba działań 
promocyjnych 
źródło danych:  

Łódzki Zespół Doradztwa 
Rolniczego  

w Bratoszewicach  

ok. 20 
zgodnie  

z planami 
działalności 

Promocja działań 
proekologicznych dla rolników 

Zadanie 
monitorowane: Łódzki 

Zespół Doradztwa 
Rolniczego  

w Bratoszewicach 

brak 
zainteresowania 

rolników 

Liczba korytarzy 
ekologicznych w planach 

zagospodarowania 
źródło danych:  

Gmina Strzelce Wielkie 

1 1 

Wyznaczenie i ochrona korytarzy 
ekologicznych w planach 

zagospodarowania 
przestrzennego 

Zadanie własne: 
Gmina Strzelce 

Wielkie 

przedłużający się 
okres uchwalenia 

planów 

Liczba parków i skwerów 
wybudowanych/ 

zmodernizowanych 
źródło danych:  

Gmina Strzelce Wielkie 

4 2 Budowa, modernizacja oraz 
pielęgnacja parków i skwerów 

Zadanie własne: 
Gmina Strzelce 

Wielkie 

brak środków 
finansowych 
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Liczba nowych ścieżek  
i szlaków pieszych 
źródło danych:  

Gmina Strzelce Wielkie 

0 3-4 

Zrównoważony rozwój 
infrastruktury turystycznej na 

obszarach przyrodniczo cennych, 
w tym: rozbudowa sieci ścieżek 
rowerowych i szlaków pieszych, 

zagospodarowanie terenów 
rekreacyjnych 

Zadanie własne: 
Gmina Strzelce 

Wielkie, Lokalna 
Grupa Działania 

"Kraina Wielkiego 
Łuku Warty" 

brak środków 
finansowych 

Zwiększenie 
lesistości 

Liczba nowych 
uproszczonych 

planów/inwentaryzacji 
źródło danych:  

Powiat Pajęczański 

0/0 1/0 

Zrównoważony rozwój 
lasów 

Uporządkowanie ewidencji 
gruntów zalesionych poprzez 
inwentaryzację i sporządzanie 

uproszczonych planów 
urządzania lasów prywatnych 

oraz zwiększenie lesistości 
poprzez zalesienia 

Zadania 
monitorowane: Powiat 

Pajęczański 

brak środków 
finansowych 

Powierzchnia odnowienia 
lasów państwowych (ha) 

źródło danych: 
Nadleśnictwo Radomsko 

0 0 

Realizacja zadań: gospodarczych, 
hodowlanych i ochronnych – 
zgodnie z planami urządzania 

lasów państwowych 

Zadanie 
monitorowane: 
Nadleśnictwo 

Radomsko 

brak środków 
finansowych 

Powierzchnia odnowienia 
lasów prywatnych (ha) 
źródło danych: Powiat 

Pajęczański 

0 2 

Realizacja zadań: gospodarczych, 
hodowlanych i ochronnych – 

zgodnie z uproszczonymi 
planami urządzania lasów 

prywatnych 

Zadanie 
monitorowane: Powiat 

Pajęczański 

brak środków 
finansowych 

Powierzchnia lasów objęta 
uproszczonymi planami 
urządzania lasów (%) 
źródło danych: 

Powiat Pajęczański 

100 100 
Wzmocnienie kontroli gospodarki 

leśnej na obszarach nowych 
nasadzeń i w lasach prywatnych 

Zadanie 
monitorowane: Powiat 

Pajęczański 

brak środków 
finansowych 

Powierzchnia zalesień  
na rok (ha) 

źródło danych: 
Nadleśnictwo Radomsko, 

Powiat Pajęczański 

0 1,5 
Zalesianie terenów o niskich 
klasach bonitacyjnych gleb  

i gruntów porolnych 

Zadanie 
monitorowane: 

właściciele gruntów 

brak 
zainteresowania 

zalesieniami 

 
 
 
 
 



PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY STRZELCE WIELKIE  
NA LATA 2018 – 2021 Z PERSPEKTYWĄ DO 2025 ROKU 

105 
 

Tabela 38. Harmonogram zadań własnych w zakresie ochrony zasobów przyrodniczych, w tym leśnych 

Lp. Obszar 
interwencji Zadanie 

Podmiot 
odpowiedzialny 

za realizację 
(+ jednostki 
włączone) 

Szacunkowe koszty realizacji zadania 
(w tys. zł) 

Źródła finansowania 
Dodatkowe 
informacje  
o zadaniu rok 2018 rok 2019 rok 2020 rok 2021 do 2025 

A B C D E F G H I J K 

1. 

O
ch

ro
na

 p
rz

yr
od

y 
i k

ra
jo

br
az

u 

Edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych  
w zakresie ochrony i zachowania 

walorów krajobrazu i przyrody oraz 
promocja tych walorów 

Zadanie własne: 
Gmina Strzelce 

Wielkie 
2 2 2 2 20 

środki Gminy Strzelce Wielkie (ew. 
dofinansowanie ze środków 

WFOŚiGW/NFOŚiGW)  
 

Przebudowa i częściowa wymiana składu 
gatunkowego zadrzewień przydrożnych 

wzdłuż odcinków dróg, nowe nasadzenia 
zieleni wysokiej, prace pielęgnacyjno - 

konserwacyjne zieleni przydrożnej 

Zadanie własne: 
Gmina Strzelce 

Wielkie 
10 10 12 12 120 środki Gminy Strzelce Wielkie  

Wyznaczenie i ochrona korytarzy 
ekologicznych w planach 

zagospodarowania przestrzennego 

Zadanie własne: 
Gmina Strzelce 

Wielkie 
    wg 

potrzeb środki Gminy Strzelce Wielkie  

Budowa, modernizacja oraz pielęgnacja 
parków i skwerów 

Zadanie własne: 
Gmina Strzelce 

Wielkie (współpraca 
Lokalna Grupa 

Działania "Kraina 
Wielkiego Łuku 

Warty") 

 100  100 500 
środki Gminy Strzelce Wielkie (ew. 

dofinansowanie ze środków 
WFOŚiGW/NFOŚiGW) 

 

Zrównoważony rozwój infrastruktury 
turystycznej na obszarach przyrodniczo 

cennych, w tym: rozbudowa sieci ścieżek 
rowerowych i szlaków pieszych, 

zagospodarowanie terenów rekreacyjnych 

Zadanie własne: 
Gmina Strzelce 

Wielkie (współpraca 
Lokalna Grupa 

Działania "Kraina 
Wielkiego Łuku 

Warty") 

 100  100 500 

środki Gminy Strzelce Wielkie (ew. 
dofinansowanie ze środków 

WFOŚiGW/NFOŚiGW), POIiŚ/RPO 
2014-2020  

 

Źródło: koszty zamieszczone w tabeli pochodzą z danych udostępnionych przez instytucje realizujące zadania, WPF Gminy Strzelce Wielkie , a także szacunków własnych autorów POŚ, w niektórych przypadkach nie 
było możliwości oszacowania kosztów ze względu na brak informacji o szczegółowym zakresie zadania. 
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Tabela 39. Harmonogram zadań monitorowanych w zakresie ochrony zasobów przyrodniczych, w tym leśnych 

Lp. Obszar 
interwencji Zadanie 

Podmiot odpowiedzialny 
za realizację 

(+ jednostki włączone) 

Szacunkowe koszty 
realizacji zadania 

(w tys. zł) 
Źródła finansowania 

Dodatkowe 
informacje  
o zadaniu 

A B C D E F G 

1. 

O
ch

ro
na

 p
rz

yr
od

y 
i k

ra
jo

br
az

u 

Edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie 
ochrony i zachowania walorów krajobrazu i przyrody 

oraz promocja tych walorów 

Zadanie monitorowane: 
Nadleśnictwo Radomsko, Powiat 

Pajęczański 
20/rok środki Nadleśnictwa, Powiatu 

Pajęczańskiego, NFOŚiGW/WFOŚiGW   

Przebudowa i częściowa wymiana składu gatunkowego 
zadrzewień przydrożnych wzdłuż odcinków dróg, nowe 

nasadzenia zieleni wysokiej, prace pielęgnacyjno-
konserwacyjne zieleni przydrożnej 

Zadanie monitorowane: PZD w 
Pajęcznie, ZDW w Łodzi 50/rok środki Powiatu Pajęczańskiego, 

Województwa Łódzkiego  

Promocja działań proekologicznych dla rolników 
Zadanie monitorowane: Łódzki 

Zespół Doradztwa Rolniczego w 
Bratoszewicach 

25/rok środki ŁZDR w Bratoszewicach   

Uporządkowanie ewidencji gruntów zalesionych poprzez 
inwentaryzację i sporządzanie uproszczonych planów 

urządzania lasów prywatnych oraz zwiększenie lesistości 
poprzez zalesienia 

Zadanie monitorowane: Powiat 
Pajęczański 10/rok środki Powiatu Pajęczańskiego w razie 

potrzeby 

Realizacja zadań: gospodarczych, hodowlanych  
i ochronnych – zgodnie z planami urządzania lasów 

państwowych 

Zadanie monitorowane: 
Nadleśnictwo Radomsko 10/rok środki Nadleśnictwa Radomsko   

Realizacja zadań: gospodarczych, hodowlanych  
i ochronnych – zgodnie z uproszczonymi planami 

urządzania lasów prywatnych 

Zadanie monitorowane: Powiat 
Pajęczański 10/rok środki Powiatu Pajęczańskiego  

Wzmocnienie kontroli gospodarki leśnej na obszarach 
nowych nasadzeń i w lasach prywatnych 

Zadanie monitorowane: Powiat 
Pajęczański koszty administracyjne środki Powiatu Pajęczańskiego w razie 

potrzeby 

Zalesianie terenów o niskich klasach bonitacyjnych gleb  
i gruntów porolnych 

Zadanie monitorowane: właściciele 
gruntów 15/rok środki właścicieli terenów  w razie 

potrzeby 

Źródło: koszty zamieszczone w tabeli pochodzą z danych udostępnionych przez instytucje realizujące zadania, WPF Gminy Strzelce Wielkie , a także szacunków własnych autorów POŚ, w niektórych przypadkach nie 
było możliwości oszacowania kosztów ze względu na brak informacji o szczegółowym zakresie zadania. 
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3.10 Cele i harmonogramy z zakresu zagrożeń poważnymi awariami 
Tabela 40. Cele z zakresu zagrożeń poważnymi awariami 

L.p. Obszar 
interwencji Cel 

Wskaźnik 
Kierunek interwencji Zadania Podmiot odpowiedzialny Ryzyka Nazwa  

(+ źródło danych) 
Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

A B C D E F G H I J 

1. 

Za
gr

oż
en

ia
 p

ow
aż

ny
m

i  
aw

ar
ia

m
i 

Pr
ze

ci
w

dz
ia
ła

ni
e 

aw
ar

io
m

 
in

st
al

ac
ji 

pr
ze

m
ys
ło

w
yc

h Ilość kontroli i naruszeń 
źródło danych: 
WIOŚ w Łodzi 

0/0 3/0 

Zmniejszenie zagrożenia 
oraz minimalizacja skutków 

w przypadku wystąpienia 
awarii 

Przeciwdziałanie poważnym awariom 
(prowadzenie kontroli 

przedsiębiorców oraz szkoleń, tak aby 
zmniejszy ryzyko wystąpienia awarii) 

Zadanie monitorowane: 
WIOŚ, przedsiębiorstwa  

Ilość jednostek 
otrzymujących wsparcie 

źródło danych: 
Gmina Strzelce Wielkie  

2 8 
Wsparcie OSP w sprzęt do 

ratownictwa techniczno-chemiczno-
ekologicznego 

Zadanie własne: Gmina 
Strzelce Wielkie  

brak środków 
finansowych 

M
in

im
al

iz
ac

ja
 sk

ut
kó

w
 a

w
ar

ii 
dl

a 
lu

dz
i i

 śr
od

ow
is

ka
 

Ilość PA na terenie 
gminy Strzelce Wielkie 
źródło danych: 
WIOŚ w Łodzi 

0 0 

Usuwanie skutków poważnych awarii 
w środowisku 

Zadanie monitorowane: 
sprawcy awarii realizacja w 

razie 
konieczności Zapobieganie lub usuwanie skutków 

zanieczyszczenia środowiska  

Zadanie monitorowane: 
organy ochrony 
środowiska 

Ilość akcji edukacyjnych 
źródło danych: 

Gmina Strzelce Wielkie  
2/rok 2/rok 

Kreowanie właściwych 
zachowań społeczeństwa w 

sytuacji wystąpienia 
zagrożeń środowiska i życia 
ludzi z tytułu wystąpienia 

awarii przemysłowych 

Edukacja społeczeństwa na rzecz 
kreowania prawidłowych zachowań 

w sytuacji wystąpienia zagrożeń 
środowiska i życia ludzi z tytułu 

poważnych awarii 

Zadanie własne: Gmina 
Strzelce Wielkie   

Zadanie monitorowane: 
Policja, KP PSP, WIOŚ w 

Łodzi 

brak 
zaangażowania 
mieszkańców 
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Tabela 41. Harmonogram zadań własnych w zakresie zagrożeń poważnymi awariami 

L.p. Obszar 
interwencji Zadanie 

Podmiot 
odpowiedzialny 

za realizację 
(+ jednostki włączone) 

Szacunkowe koszty realizacji zadania (w tys. zł) 

Źródła finansowania 
Dodatkowe 
informacje  
o zadaniu rok 2017 rok 2018 rok 2019 rok 2020 do 2024 

A B C D E F G H I J K 

1. 

Za
gr

oż
en

ia
 p

ow
aż

ny
m

i  
aw

ar
ia

m
i 

Wsparcie OSP w sprzęt do ratownictwa 
techniczno-chemiczno-ekologicznego 

Zadanie własne: Gmina 
Strzelce Wielkie  30 30 30 30 300 środki Gminy Strzelce 

Wielkie  

w ramach 
posiadanych 
środków 

wsparcie może 
być większe 

Edukacja społeczeństwa na rzecz kreowania 
prawidłowych zachowań w sytuacji 

wystąpienia zagrożeń środowiska i życia ludzi 
z tytułu poważnych awarii 

Zadanie własne: Gmina 
Strzelce Wielkie  1 1 1 1 8 środki Gminy Strzelce 

Wielkie   

Źródło: koszty zamieszczone w tabeli pochodzą z danych udostępnionych przez instytucje realizujące zadania, WPF Gminy Strzelce Wielkie , a także szacunków własnych autorów POŚ, w niektórych przypadkach nie 
było możliwości oszacowania kosztów ze względu na brak informacji o szczegółowym zakresie zadania 
 
Tabela 42. Harmonogram zadań monitorowanych w zakresie zagrożeń poważnymi awariami 

Lp. Obszar 
interwencji Zadanie 

Podmiot odpowiedzialny 
za realizację 

(+ jednostki włączone) 

Szacunkowe koszty 
realizacji zadania 

(w tys. zł) 
Źródła finansowania 

Dodatkowe 
informacje  
o zadaniu 

A B C D E F G 

1. 

Za
gr

oż
en

ia
 p

ow
aż

ny
m

i  
aw

ar
ia

m
i 

Przeciwdziałanie poważnym awariom (prowadzenie kontroli 
przedsiebiorców, szkoleń, badanie przyczyn, tak aby zmniejszyć 

ryzyko wystąpienia poważnych awarii) 

Zadanie monitorowane: WIOŚ, 
przedsiębiorstwa 50 środki własne przedsiębiorstw, środki 

WIOŚ w Łodzi  
działanie jako 
kontynuacja 

Usuwanie skutków poważnych awarii w środowisku Zadanie monitorowane: sprawcy 
awarii 

w zależności od 
skali awarii środki sprawcy awarii  

w razie potrzeb 
Zapobieganie lub usuwanie skutków zanieczyszczenia środowiska  Zadanie monitorowane: organy 

ochrony środowiska 
w zależności od 

skali awarii 
środki własne organów ochrony 

środowiska  

Edukacja społeczeństwa na rzecz kreowania prawidłowych 
zachowań w sytuacji wystąpienia zagrożeń środowiska i życia 

ludzi z tytułu poważnych awarii 

Zadanie monitorowane: Policja, 
KPPSP, WIOŚ w Łodzi  20 środki Policji, Policji, KPPSP, WIOŚ 

w Łodzi  

zadanie 
realizowane w 

szkołach i 
przedszkolach 

Źródło: koszty zamieszczone w tabeli pochodzą z danych udostępnionych przez instytucje realizujące zadania, WPF Gminy Strzelce Wielkie , a także szacunków własnych autorów POŚ, w niektórych przypadkach nie 
było możliwości oszacowania kosztów ze względu na brak informacji o szczegółowym zakresie zadania 
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4 System realizacji Programu Ochrony Środowiska 
Ustawy określają narzędzia prawne wykorzystywane dla realizacji zadań w dziedzinie ochrony środowiska, jak 
również nakładają na organy administracji samorządowej obowiązki w tym zakresie. Organami ochrony 
środowiska w myśl art. 376 ustawy Prawo ochrony środowiska są: 
• wójt, burmistrz lub prezydent miasta, 
• starosta, 
• sejmik województwa, 
• marszałek województwa, 
• minister właściwy do spraw środowiska. 

Na poziomie Gminy Strzelce Wielkie organem administracji samorządowej jest Wójt. Po opracowaniu projektu 
„Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Strzelce Wielkie na lata 2018-2021 z perspektywą do 2025 roku” 
dokumentacja ta została przekazana do konsultacji do Urzędu Gminy w Strzelcach Wielkich. Grupa robocza 
Urzędu przenalizowała projekt dokumentu pod kątem zgodności z wstępnymi założeniami. W razie potrzeby 
zostały wprowadzone niezbędne poprawki i uzupełnienia.  
Według ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1405 
z późn. zm.) w toku opracowania dokumentacji dotyczącej mieszkańców należy przeprowadzić konsultacje 
społeczne. Na 21 dni projekt „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Strzelce Wielkie na lata 2018-2021  
z perspektywą do 2025 roku” został zamieszczony jako projekt na stronie internetowej oraz był do wglądu  
w Urzędzie Gminy Strzelce Wielkie 
Jednocześnie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  
z 2017 roku, poz. 1405 z późn. zm) w trakcie prac została wystosowana prośba do Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska i Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o uzgodnienie 
odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko postanowień projektu 
„Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Strzelce Wielkie na lata 2018-2021 z perspektywą do 2025 roku”. 
Jednocześnie projekt „Programu …” został skierowany do opiniowania przez Zarząd Powiatu Pajęczańskiego. 
Po uzyskaniu wymaganych opinii projekt „Programu …” zostanie przyjęty uchwałą Rady Gminy Strzelce 
Wielkie.  
Gmina zakłada rozpowszechnianie informacji o konsultacjach społecznych dotyczących „Programu …” w sposób 
zwyczajowo przyjęty - poprzez Biuletyn Informacji Publicznej, na stronę internetową i tablicę ogłoszeń Gminy.  
Według ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1405 
z późn. zm.) organy administracji są obowiązane udostępniać każdemu informacje o środowisku i jego ochronie, 
znajdujące się w ich posiadaniu, lub które są dla nich przeznaczone. 
Wśród opracowań, stanowiących dokumenty jawne, które powinny zostać udostępnione przez Gminę Strzelce 
Wielkie znajduje się zarówno projekt Programu Ochrony Środowiska jak i również po przyjęciu uchwałą Rady 
Gminy Strzelce Wielkie - Program Ochrony Środowiska.  
Dlatego też na podstawie art. 21. ust. 2 pkt. 23 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1405 z późn. zm.) Gmina Strzelce Wielkie udostępni w Biuletynie Informacji 
Publicznej w/w dokument. 
Elementem polityki ekologicznej Gminy Strzelce Wielkie jest współpraca z instytucjami zajmującymi się 
badaniem stanu środowiska, przetwarzaniem uzyskanych danych oraz ich upowszechnianiem. Bezpośrednim 
wskaźnikiem zaawansowania realizacji zadań objętych Programem Ochrony Środowiska będzie ciągły monitoring 
oraz kontrola podejmowanych działań. 
Dla prawidłowej oceny realizacji „Programu …” należy określić wskaźniki będące miernikami stopnia realizacji 
„Programu...”.  
W rozdziale dotyczącym celów i kierunków interwencji „Programu…” przedstawiono w każdej z dziesięciu 
dziedzin środowiskowych wskaźniki określające stan środowiska i stopień zmian zachodzących w nim. 
Należy pamiętać, iż organ wykonawczy Gminy (Wójt) co dwa lata sporządza i przedstawia Radzie Gminy Raporty 
z wykonania POŚ. Organ wykonawczy przedkłada także Raport do wiadomości zarządu powiatu.  
W wykonywanych co dwa latach raportach z realizacji „Programu…” będzie można wykorzystać przedstawione  
w rozdziale 3 wskaźniki w celu oceny postępów w realizacji „Programu…”.  
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W raportach tych zostanie dokonana ewaluacja realizowanych zadań i poziomu osiągnięcia zakładanych 
wskaźników. 

 

5 Streszczenie w języku niespecjalistycznym 
„Program Ochrony Środowiska dla Gminy Strzelce Wielkie na lata 2018-2021 z perspektywą do 2025 roku” 
(zwany dalej Programem) został opracowany zgodnie z zapisami ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska (Dz. U. z 2017, poz. 519 z późn. zm.), jako narzędzie prowadzenia polityki ochrony środowiska w 
Gminie. Poprzedni dokument opracowany został w 2011 r. i obowiązuje w perspektywie do 2018 r. 
Przesłanką do opracowania Programu są zmiany, jakie zaszły w środowisku, które powodują, iż poprzedni 
dokument stał się niezgodny ze stanem faktycznym. W niniejszym opracowaniu autorzy starali się dokonać 
porównania stanu środowiska z roku 2008 i 2010 z obecnym, według informacji z 2017 roku (natomiast jeśli 
brakowało takich informacji posłużono się danymi z 2016 roku). 
Ustawa – Prawo ochrony środowiska nie określa sztywnych ram Programu Ochrony Środowiska, zwraca 
natomiast uwagę (art. 17), by opracowanie uwzględniało pewne dokumenty określone w art. 14 tj. strategie 
rozwoju, programy i dokumenty programowe, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 
prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2017 r. poz. 1376 z późn. zm). 
Nawiązując do struktury określonej w „Wytycznych do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych 
programów ochrony środowiska” Ministerstwa Środowiska (z dnia 2 września 2015 r.) niniejszy dokument 
zawiera takie elementy jak: 

• SPIS TREŚCI 
• WYKAZ SKRÓTÓW 
• WSTĘP 
• INFORMACJE O METODOLOGII OPRACOWANIA 
• INFORMACJE O SPÓJNOŚCI PROGRAMU Z DOKUEMNTAMI WYŻSZEGO SZCZEBLA 
• CHARAKTERYSTYKĘ GMINY STRZELCE WIELKIE 
• OCENĘ STANU ŚRODOWISKA W ZAKRESIE: 

o Ochrony klimatu i jakości powietrza, 
o Zagrożenia hałasem, 
o Pól elektromagnetycznych, 
o Gospodarowania wodami, 
o Gospodarki wodnościekowej, 
o Zasobów geologicznych, 
o Gleby, 
o Gospodarki odpadami i zapobiegania powstawaniu odpadów, 
o Zasobów przyrodniczych, w tym leśnych, 
o Zagrożeń poważnymi awariami. 

• ZAGADNIENIA HORYZONTALNE  
• CELE PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ KIERUNKI DZIAŁAŃ I INTERWENCJI 

PROEKOLOGICZNYCH 
• HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ GMINNYCH I MONITOROWANYCH WRAZ  

Z ICH FINANSOWANIEM 
• SYSTEM REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA  
• STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 

Struktura każdego z rozdziałów dotyczących poszczególnych obszarów interwencji obejmuje: 
• ocenę stanu aktualnego, 
• efekty realizacji dotychczasowego POŚ, 
• analizę SWOT. 

Wymienione powyżej obszary interwencji uwzględniają zagadnienia horyzontalne (przekrojowe dla wszystkich 
dziedzin), takie jak adaptację do zmian klimatu, nadzwyczajne zagrożenia środowiska, działania edukacyjne oraz 
monitoring. 
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W ramach oceny wyszczególniono stan realizacji najważniejszych zadań we wszystkich dziedzinach 
środowiskowych, przytoczono wyniki badań środowiska i porównano je z wynikami z lat poprzednich, wskazując 
na trend poprawy lub pogorszenia stanu środowiska. W każdej z dziedzin środowiskowych stworzono analizę 
SWOT oceniającą szanse, zagrożenia oraz mocne i słabe strony Gminy Strzelce Wielkie .  
Ocenę stanu powietrza atmosferycznego przeprowadzono w oparciu o dane pochodzące z Systemu monitoringu 
jakości powietrza województwa łódzkiego oraz opracowania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska 
w Łodzi pt.: „Roczna ocena jakości powietrza w województwie łódzkim w 2016 roku”. 
Stężenie dwutlenku siarki w latach 2014-2016. Maksymalne stężenie wyniosło 16,0 µg/m3 w styczniu 2016 r., 
natomiast średnio roczne stężenie nie przekroczyło normy 20 µg/m3 i wyniosło 8,3 µg/m3 (średnioroczne stężenie 
w 2015 r. 9,8 µg/m3). 
Na żadnym stanowisku nie została przekroczona dopuszczalna częstość przekraczania poziomu dopuszczalnego, 
wynosząca 3 dni w roku. Strefa łódzka w której zlokalizowana jest Gmina otrzymała klasę  
A dla dwutlenku siarki. 
Stężenie dwutlenku azotu w latach 2014-2016. Maksymalne stężenie wyniosło 33 µg/m3 w lutym 2015 r., 
natomiast średnio roczne stężenie w 2016 r. nie przekroczyło normy 40 µg/m3 i wyniosło 20 µg/m3 (21 µg/m3  
w 2015 r.), wynosząc od 24% do ok. 75%. 
Strefa łódzka w której zlokalizowana jest Gmina Strzelce Wielkie otrzymała klasę A dla dwutlenku azotu. 
Na stacji w Radomsku stwierdzono przekroczenia dopuszczalnej częstości przekroczeń́ dopuszczalnego poziomu 
w roku kalendarzowym dla 24 -godzin. Stężenia średnie dla roku wynosiło 42,6 µg/m3 (przy normie 40 µg/m3). 
Strefa łódzka w której zlokalizowana jest Gmina Strzelce Wielkie otrzymała klasę C dla pyłu PM10. 
Strefa łódzka w której zlokalizowana jest Gmina Strzelce Wielkie, otrzymała klasę C dla benzo(a)pirenu   
ze względu na przekroczenia poziomu docelowego. Dla pozostałych zanieczyszczeń arsenu, kadmu, niklu, ołowiu 
strefa łódzka otrzymała klasę A. 
System drogowy Gminy Strzelce Wielkie obejmuje drogi gminne (45,66 km), powiatowe (37,893 km), w tym: 
Pajęczno - Radomsko, Strzelce Wielkie – Janki, Strzelce Wielkie – Sulmierzyce, Wistka – Ładzin oraz odcinek 
drogi wojewódzkiej nr 483 (6,1 km) relacji Łask – Częstochowa. Łączna długość dróg publicznych na koniec 2017 
r. wynosiła 89,653 km. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi w latach 2013-2017 na odcinku drogi wojewódzkiej 
nr 483 na terenie gminy Strzelce Wielkie prowadzone były remonty cząstkowe masą na gorąco (2110 m2), emulsją 
i grysami (2560 m2). 
W latach 2013-2017 Powiatowy Zarząd Dróg w Pajęczynie przeprowadził inwestycje na drogach powiatowych  
o długości 8,565 km, w tym drogi nr 3515E w miejscowości Wistka oraz na odcinku Pomiary - Wiewiec, nr 3516W 
w m. Wola Jankowska, nr 1901E i 3519E na odcinku Dębowiec Wielki – Dębowiec Mały, nr 3522E w m. Wola 
Wiewiecka, nr 3519E na odcinku Zamoście-Kolonia – Dębowiec Mały. 
Gmina Strzelce Wielkie również co roku przeprowadza inwestycje na drogach gminnych. W latach 2013-2017 
przebudowano i zmodernizowano 11 odcinków dróg na długości 4,86 km. 
W skali gminy Strzelce Wielkie transport samochodowy odpowiada za ok. 5 % wszystkich zanieczyszczeń. 
Pojazdy są głównym źródłem emisji tlenku węgla (53%) i tlenków azotu (32%), odpowiadają również za emisję 
węglowodorów alifatycznych i aromatycznych (ok. 10%), benzenu, pyłów oraz dwutlenku siarki niecałe 5%. 
Udział samochodów w emisji zanieczyszczeń jest o wiele większy na obszarach o dużym natężeniu ruchu. 
Głównym nośnikiem energii wykorzystywanym w przedsiębiorstwach jest energia elektryczna (ok. 70,6% zużycia 
energii) oraz drewno (ok. 10,1%) i węgiel (ok. 7,6%). 
Głównym nośnikiem energii wykorzystywanym w obiektach mieszkalnych jest węgiel kamienny 
wykorzystywany w celach ogrzewania i przygotowywania ciepłej wody użytkowej stanowiąc ok. 74% potrzeb 
energetycznych w tej grupie odbiorców. Głównym nośnikiem energii wykorzystywanym w obiektach 
użyteczności jest węgiel wykorzystywany w celach ogrzewania i przygotowywania ciepłej wody użytkowej (ok. 
51,3%). Pozostałymi nośnikami energii są: energia elektryczna (ok. 42,8%) oraz drewno (ok. 5,8%).  
Najwyższą wartością emisji CO2 charakteryzuje się sektor mieszkalnictwa, stanowiący ok. 44,3% całkowitej 
emisji. 43,2% emisji powodowane jest działalnością transportu, a z kolei sektor handel, usługi, przedsiębiorstwa 
odpowiada za ok. 9,7% wartości emisji CO2. 
Na obszarze gminy w ostatnich latach nie wykonywano badan natężenia hałasu drogowego. Najbliżej gminy 
zlokalizowano punkty pomiarowe monitoringu hałasu w Pajęcznie. Badania przeprowadzone zostały w 2016 roku 
w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska w pięciu punktach na terenie miasta, przy drodze krajowej, 
powiatowej i gminnej. Wyniki badań nie wskazywały na przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w porze 
dziennej, natomiast w porze nocnej przekroczenia wyniosły 1,9 - 3,2 dB.17 

                                                
17 Na podstawie danych zamieszczonych w Raporcie o stanie środowiska w Województwie Łódzkim w 2016 roku, WIOS 2017 
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Corocznie Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi, w oparciu o zgłoszenia uciążliwości 
przekazywane przez mieszkańców, dokonuje kontroli emisji hałasu. W latach 2013-2017 WIOŚ w Łodzi nie 
odnotował zgłoszeń uciążliwości akustycznej, w związku z tym nie kontrolował zakładów na terenie gminy pod 
względem dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku.  
Aktualnie dla żadnego przedsiębiorstwa zarejestrowanego na obszarze gminy Strzelce Wielkie nie ma wydanej 
decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu. 
Gmina Strzelce Wielkie nie jest objęta pomiarami poziomów promieniowana elektromagnetycznego. Badania 
przeprowadzone w okolicznych miejscowościach wskazują na brak przekroczeń dopuszczalnych poziomów 
promieniowania elektromagnetycznego, który wynosi 7 V/m. W latach 2010-2017 Starostwo Powiatowe  
w Pajęcznie przyjęło 3 zgłoszenia instalacji emitujących promieniowanie elektromagnetyczne z terenu gminy 
Strzelce Wielkie. 
Analiza wyników badań jakości wód powierzchniowych w wybranych punktach monitoringowych wskazuje, iż 
rzeka Pisia przepływająca przez teren gminy Strzelce Wielkie prowadziła w 2016 roku wody umiarkowanej 
jakości (III klasa). 
Gmina jest położona w obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP), z którego pokładów górnej 
kredy zaopatrywane jest ujęcie wody „Dębowiec" dla odbiorców z terenu gmin Strzelce Wielkie i części Nowa 
Brzeźnica. Złoża tych wód są udokumentowane, zasoby wystarczające. Jednak w wyniku oddziaływania leja 
depresyjnego odkrywki KWB Bełchatów poziom wodonośny ulega obniżeniu (lej depresyjny obejmuje co 
najmniej 50 % obszaru gminy). Ostatnie badania jakości wód podziemnych przeprowadzono w 2012 r. w 
miejscowości Zamoście. Na podstawie badań z 2012 r. można stwierdzić iż wody podziemne są zadawalającej 
jakości, ponieważ wykryto podwyższoną zawartość żelaza w granicach IV klasy. 
Na obszarze gminy w rejonie dolin rzek Pichna i Pisia istnieje zagrożenie powodziowe powodowane przez opady 
i rozlewiska. Zagrożenie to może występować głównie w lipcu i sierpniu i jest związane z deszczami o dużej 
intensywności lub o charakterze nawalnym. W gminie Strzelce Wielkie obszary te nie są zabudowane, obejmują 
obszary łąk i pastwisk, na których występuje okresowy zalew wód z powodu niedrożności systemu przepływów.  
Na terenie gminy nie zanotowano zjawisk katastrofalnych. Specyfiką terenu jest to, iż po intensywnych opadach 
woda w szybkim tempie opuszcza podtapiane tereny. Podtapianie, o którym mowa, nie powoduje konieczności 
ewakuacji ludzi ani zwierząt.  
Gmina Strzelce Wielkie jest zwodociągowana w 100%. Długość sieci wodociągowej w gminie wynosi 111,32 km. 
Źródłem wody pitnej są studnie 4 studnie: S-3A, S-4, P-1 na ujęciu wody w Zamościu oraz S-1 w Dębowcu 
Małym. 
Od 2012 r. liczba przyłączy do wodociągu publicznego na terenie gminy Strzelce Wielkie, wzrasta co roku.  
Na koniec 2017 r. liczba przyłączy była wyższa o 46 szt. w porównaniu do stanu z 2012 r. 
Sieć kanalizacji sanitarnej na terenie gminy zlokalizowana jest w części miejscowości Strzelce Wielkie, a jej 
długości to 7,5 km. Odbiór ścieków obejmuję ok. 214 przyłączy, co stanowi 61% nieruchomości w m. Strzelce 
Wielkie, natomiast w całej gminie to jest ok 15%. 
Największy przyrost liczby przyłączy do kanalizacji sanitarnej w gminie Strzelce Wielkie odnotowano w 2015 r.. 
Według danych na koniec 2017 r. liczba przyłączy wynosiła 214 szt. i była wyższa o 99 szt. w porównaniu do 
2012 r., tj. ok. 86%. 
Aktualnie eksploatacja prowadzona jest w złożu Pomiary przez Kopalnię Kruszywa Pomiary Sp. z o.o. Marszałek 
Województwa Łódzkiego działając jako organ administracji geologicznej w zakresie ustalonej właściwości  
w 2014 roku udzielili na wydobywanie ze złoża naturalnego „Pomiary” koncesji - decyzja z dn. 21.11.2014, nr 
RŚV.7422.78.2014.MK z terminem ważności do 31 grudnia 2036 roku. Eksploatacja prowadzona jest na terenie 
górniczym o łącznej powierzchni 202.788 m2.  
W 2017 roku zostało udokumentowane złoże piasków budowlanych "Pomiary I" w dwóch polach o łącznej 
powierzchni 13,13 ha. Kopaliną dokumentowanego złoża jest kruszywo naturalne - piasek. Złoże „Pomiary I" 
charakteryzuje się prostą budową geologiczną. Złoże udokumentowane jest w dwóch polach A i B. Wysokości 
bezwzględne w obrębie dokumentowanego złoża kształtują się w przedziale 222,8 - 228,3 m n.p.m., a deniwelacje 
dochodzą do ok. 6,5m. W czerwcu 2017 r. odwiercono łącznie 10 otworów badawczych, o łącznym metrażu 
206,5m, do głębokości śr. 20,7m. Planowany sposób eksploatacji będzie odkrywkowy z systemem ścianowym. 
Aktualnie został złożony wniosek o wydanie decyzji środowiskowej celem rozpoczęcia eksploatcji złóż. 
Powierzchnia gminy Strzelce Wielkie wynosi 7766 ha, z czego w użytki rolne zajmują 6400 ha, co stanowi prawie 
82,4 % ogólnej powierzchni, w tym 5055 stanowią grunty orne. Według danych pochodzących z Powszechnego 
Spisu Rolnego ilość gospodarstw na terenie gminy Strzelce Wielkie wynosiła 898, z tego 13,8% gospodarstw nie 
prowadziło w tym okresie działalności, a 13,5 % stanowiły gospodarstwa rolne o powierzchni do 1 ha włącznie. 
Według danych udostępnionych przez Starostwo Powiatowe w Pajęcznie corocznie składanych jest kilka 
wniosków o wyłączenie terenów z użytkowania rolniczego w gminie Strzelce Wielkie głównie na cele 
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mieszkaniowe oraz związane z budową nowych obiektów produkcyjnych i handlowych. W ciągu ostatnich lat 
2015-2017 wyłączono z użytkowania rolniczego 2,7 ha. 
Zgodnie z danymi przedstawionymi przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w latach 2013 – 
2017 z terenu gminy Strzelce Wielkie rolnicy składali wnioski w trzech programach. Największe zainteresowanie 
programami zarejestrowano w 2014 roku (66 wniosków) szczególnie w zakresie wariantu 1.1. Zrównoważonego 
systemu gospodarowania oraz wariantu 8.2 Międzyplonu ozimego.  
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi prowadzi corocznie kontrole  
gospodarstw rolnych pod kątem czystości materiału siewnego, gatunków kwarantannowych oraz stosowania 
środków ochrony roślin. 
Zgodnie z podziałem określonym w WPGO gmina Strzelce Wielkie należy do Regionu II. Zgodnie z założeniami 
WPGO niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów 
komunalnych przeznaczonych do składowania z terenu gminy Strzelce Wielkie mogą być kierowane  
do następujących regionalnych instalacji: 

• Instalacja MBP w miejscowości Dylów eksploatowana przez „Eko-Region” Sp. z o.o. w Bełchatowie, 
• Instalacja MBP w miejscowości Ruszczyn, eksploatowana przez FBSerwis Sp. z o.o. w Kamieńsku. 

Od 1 lipca 2013 r. odbiór odpadów komunalnych w gminie odbywa się na podstawie zapisów znowelizowanej 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku. W oparciu o zapisy powyższej ustawy Rada Gminy Strzelce Wielkie 
uchwaliła akt prawa miejscowego regulujący zasady utrzymania czystości i porządku, jak i szczegółowy sposób  
i zakres świadczenia usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.  
Przyjęto zasadę, w której wszystkie nieruchomości, zarówno zamieszkałe i niezamieszkałe, objęte są gminnym 
systemem odbioru i zagospodarowania odpadów. Podmiotem odbierającym (a tym samym wykonawcą usługi) 
jest wyłonione w trybie zamówienia publicznego przedsiębiorstwo. 
Odpady komunalne zmieszane odbierane były raz w miesiącu, a szkło raz na kwartał. Jednocześnie dwa razy  
w roku organizowane są zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego  
i elektronicznego. 
Wszystkie pozostałe odpady były przyjmowane w PSZOK-u zlokalizowanym w Strzelcach Wielkich przy ulicy 
Częstochowskiej 24. (na terenie starej oczyszczalni ścieków). 
Odebrane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych odpady komunalne, odpady zielone 
oraz pozostałości po sortowaniu odpadów transportowane były do regionalnej instalacji odpadów komunalnych 
Eko – Region Sp. z o.o.  Bełchatowie – instalacja w Dylowie A.  
W latach 2016-2017 gmina Strzelce Wielkie pozyskiwała środki finansowe w formie dotacji na usuwanie 
wyrobów zawierających azbest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi. W sumie w wyniku 
tych działań usunięto 296,56 Mg wyrobów zawierających azbest. Szacuje się iż na terenie gminy aktualnie jest 
około 2200 Mg wyrobów zawierających azbest. 
Obszar gminy Strzelce Wielkie jest stosunkowo ubogi w przyrodnicze obszary i obiekty objęte ochroną prawną. 
Ochroną taką objęte są: „Wolskie Bagno" o powierzchni 0,79 ha jako użytek ekologiczny usytuowane w Wiewcu 
w zespole leśnym oddział 74f dz. 74M755 będącym w administracji Nadleśnictwa Państwowego w Radomsku 
oraz zniesiona ze statusu pomnika przyrody grupa 2 drzew (wiąz szypułkowy) stanowiące do 2015 roku pomnik 
przyrody, usytuowanych w Wiewcu przy drodze powiatowej Strzelce Wielkie - Radomsko.18  
Na terenach rolniczych przyczyną zanieczyszczeń wód i gleb może być niewłaściwe pozbywanie się obornika czy 
ścieków, a także niewłaściwe magazynowanie i stosowanie nawozów i środków ochrony roślin. Zagrożenie dla 
środowiska w tym przypadku zależy od rozpuszczalności środków w wodzie i stopnia ich toksyczności. zagrożenie 
związane w poważnymi awariami, skażeniem chemicznym, awarią obejmującą ludzi i środowisko jest niewielkie, 
nie mniej jednak w związku z charakterem rolniczym gminy istnieją zagrożenia związane ze środkami ochrony 
roślin, obornikiem, a także odciekami z hodowli zwierząt. W tej kwestii niezbędne są informacje sąsiedzkie, 
kontrole oraz edukacja mieszkańców.  
Dla każdego kierunku działań utworzony został harmonogram realizacji zadań. Zawiera on wykaz zadań własnych 
- gminnych, czyli finansowanych w większości ze środków własnych i monitorowanych, czyli takich, które 
realizowane są na terenie gminy, ale Gmina nie ma na nie wpływu. Zadania te będą realizowane często bez 
zaangażowania środków finansowych Gminy przez inne jednostki samorządowe, przedsiębiorstwa działające na 
obszarze gminy czy mieszkańców.  
Harmonogram określa terminy i jednostki odpowiedzialne za realizację zadań, planowane efekty ekologiczne oraz 
planowane szacunkowe koszty przedsięwzięć, a także jednostki pełniące funkcję partnerujących w realizacji tych 
zadań. Harmonogramy pomagają w realizacji całości zamierzeń inwestycyjnych Gminy. 

                                                
18 ochrona zniesiona Uchwałą Nr X/55/15 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 9 września 2015 r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika 
przyrody (Dz. Urz. Woj. Łódz. poz. 3870) 
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Zarządzanie Programem Ochrony Środowiska na poziomie Gminy związane jest z potrzebą oddzielenia 
zarządzania środowiskiem i wydzielenia go, jako odrębnego, niezbędnego celu do realizacji. W procesie wdrażania 
zapisów Programu będą uczestniczyć nie tylko jednostki bezpośrednio zaangażowane w opracowanie, procedury 
opiniowana, przyjmowania i uchwalania opracowania. Będą to również podmioty uczestniczące w zarządzaniu 
programem, czyli jednostki administracji samorządowej, jednostki udzielające dofinansowania oraz spółki 
komunalne. Ważną rolę we wdrażaniu Programu mają wszystkie podmioty realizujące zadania zapisane  
w Programie, zarówno te własne, czyli Gmina Strzelce Wielkie , jak i monitorowane, do których zaliczamy 
przedsiębiorstwa, Nadleśnictwo Radomsko, państwowego Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Łódzki Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach, WIOŚ w Łodzi, zarządców dróg publicznych, , Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska w Łodzi, a także organizacje pozarządowe i stowarzyszenia. 
Wypracowane wspólnej strategii działania i procedur w realizacji Programu przyczyni się do wzajemnej 
współpracy pomiędzy partnerami różnych szczebli decyzyjnych i środowisk odpowiedzialnych za ostateczny 
wizerunek obszaru. Dzięki tym działaniom planowanie i zarządzanie „Programem…” staje się jasne i zrozumiałe 
na tyle, że pewne działania, stając się rutyną, powodują samoistne powtarzanie się dobrych rozwiązań  
i wytwarzając mechanizmy samoregulacji. 
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Wykaz użytych skrótów: 
• Analiza SWOT - polega na podzieleniu zebranych informacji na cztery grupy (cztery kategorie 

czynników strategicznych): 
- S (Strengths) – mocne strony: wszystko to co stanowi atut, przewagę, zaletę, 
- W (Weaknesses) – słabe strony: wszystko to co stanowi słabość, barierę, wadę, 
- O (Opportunities) – szanse: wszystko to co stwarza szansę korzystnej zmiany, 
- T (Threats) – zagrożenia: wszystko to co stwarza niebezpieczeństwo zmiany niekorzystnej. 

• ARiMR – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
• B(alfa)P – benzo(alfa)piren 
• BDO – Baza Danych o Produktach, Opakowaniach i Gospodarce Odpadami 
• BEiŚ – Strategia „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko – perspektywa do 2020 r. 
• CAFE – Dyrektywa uwzględniająca Jakość Powietrza 
• ECONET – Koncepcja Krajowej Sieci Ekologicznej 
• EMAS – Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu 
• EOG – Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
• ETS – Europejski System Handlu Emisjami 
• GDDKiA – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
• GIOŚ – Główny Inspektorat Ochrony Środowiska 
• GIS – System Zielonych Inwestycji 
• GUS – Główny Urząd Statystyczny 
• GZWP – Główne Zbiorniki Wód Podziemnych 
• IUNG – Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach 
• JCWP – Jednolite Części Wód Powierzchniowych 
• JCWPd – Jednolite Części Wód Podziemnych 
• JST – Jednostka Samorządu Terytorialnego 
• KOBIZE – Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami 
• KPdC – Korytarz Południowo-Centralny 
• KPGO 2022 – Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2022 
• V KPOŚK – V Aktualizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych 
• KPOP – Krajowy Program Ochrony Powietrza 
• KPZK-2030 – Plan działań służący Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 
• LDWN - długookresowy średni poziom dźwięku dla pory dziennej, wieczornej i nocnej 
• LN - długookresowy średni poziomu dźwięku wyznaczonego podczas wszystkich pór nocy 
• LIFE – Program Działań Na Rzecz Środowiska i Klimatu 
• LZO – Lotne Związki Organiczne 
• MI – Powierzchnie Monitoringu Intensywnego 
• MPZP – Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 
• NFOŚiGW – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
• NPRGN – Narodowy Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej 
• NSEE – Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej 
• NSGW 2030 – Projekt Narodowej Strategii Gospodarowania Wodami 2030  
• NVZ – Strefy wrażliwe na zanieczyszczenia związkami azotu 
• OChK – Obszar Chronionego Krajobrazu 
• ONW – Obszary Rolnicze o niekorzystnych warunkach gospodarowania 
• OSO – Obszary Specjalnej Ochrony  
• OZE – Odnawialne Źródła Energii  
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• PCB – Odpady zawierające polichlorowane bifenyle  
• PEP 2030 – Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku  
• PGL LP – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe  
• PGO – Plan Gospodarki Odpadami  
• PGW – Plan Gospodarowania Wodami  
• PMŚ – Państwowy Monitoring Środowiska  
• PJB – Państwowe Jednostki Budżetowe  
• PK – Park Krajobrazowy  
• PM2,5 ; PM10 – Pył Zawieszony  
• POKA – Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032  
• POIiŚ – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko  
• POP – Program ochrony powietrza  
• POŚPH – Projekt Ochrony Środowiska Przed Hałasem  
• PROW – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich  
• KP PSP – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej  
• PWP 2030 – Projekt Polityki Wodnej Państwa 2030  
• PWŚK – Program wodno-środowiskowy kraju  
• RDW – Ramowa Dyrektywa Wodna  
• RIPOK - Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych  
• RPO – Regionalny Program Operacyjny  
• RSO – Regionalny System Ostrzegania  
• RW – Region Wodny  
• RZGW – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej  
• RZZO – Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów  
• Sieć TEN-T – Rozwój Sieci Drogowej  
• SPA2020 – Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do 

roku. 2020 z perspektywą do roku 2030  
• SPO – Innowacyjna Gospodarka  
• SUiKZP – Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego  
• ŁODR – Łodzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego  
• ŚSRK – Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju  
• UE ETS – Dyrektywa Zakładająca Redukcję Gazów Cieplarnianych  
• WFOŚiGW – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
• WIOŚ - Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska  
• WISL – Wielkoobszarowa Inwentaryzacja Stanu Lasu  
• WPGO – Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami  
• WSO – Wojewódzki System Odpadowy  
• WWA – Zanieczyszczenia Wielopierścieniowymi Węglowodorami Aromatycznymi  
• WWRPP – Wskaźnik Waloryzacji Rolniczej Przestrzeni Produkcyjnej  
• „park and ride” – polityka parkingowa  
• ZDR – Zakłady o Dużym Ryzyku  
• ZZR – Zakłady o Zwiększonym Ryzyku 
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