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1. WPROWADZENIE
Jednym z niezbywalnych praw człowieka jest prawo do życia w czystym środowisku. Jednocześnie,
konieczny jest ciągły rozwój społeczny i gospodarczy jednostek administracyjnych. Oba wymagania
można pogodzić jedynie prowadząc rozwój w sposób zrównoważony, co oznacza prowadzenie
szerokiej działalności przy jednoczesnym niedopuszczeniu do dalszej degradacji środowiska
naturalnego oraz na podejmowaniu działań zmierzających do naprawy przekształconych elementów.
Zapewnia to Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku która stanowi, że Rzeczpospolita Polska
zapewnia ochronę środowiska kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju.
Efektywność działań z zakresu ochrony dziedzictwa przyrodniczego zależy przede wszystkim
od polityki i rozwiązań przyjętych na szczeblu lokalnym oraz od zainteresowania i zrozumienia ze
strony społeczności lokalnych. Działania takie, aby były skuteczne, muszą być prowadzone zgodnie
z opracowanym uprzednio programem, sporządzonym na podstawie wnikliwej analizy sytuacji dla
danego rejonu. Zadanie takie spełnia wieloletni program ochrony środowiska, które wykonuje się dla
wszystkich szczebli administracyjnych: kraju, województwa, powiatu i gminy.
Program ochrony środowiska na lata 2011 – 2014 dla powiatu zwoleńskiego z uwzględnieniem
perspektywy do 2018 roku (nazywany dalej Programem ochrony środowiska albo Programem) jest
dokumentem planowania strategicznego, zawierającym cele i kierunki polityki prowadzonej przez
powiat i określającym wynikające z nich działania. Niniejszy dokument jest aktualizacją dokumentu
pt. Program ochrony środowiska dla powiatu zwoleńskiego. przyjętego Uchwałą Nr XVIII/124/2004
Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 29 kwietnia 2004 roku.
Program nie jest dokumentem prawa lokalnego, niemniej będzie wykorzystywany jako:





podstawowy dokument zarządzania powiatem w zakresie ochrony środowiska, wykorzystywany
też w działaniach edukacyjno – informacyjnych,
wytyczna do tworzenia programów operacyjnych i zawierania porozumień i kontraktów z innymi
jednostkami administracyjnymi i podmiotami gospodarczymi w działaniach związanych
ze środowiskiem,
przesłanka do konstruowania budżetu powiatu i wieloletnich prognoz finansowych,
układ odniesienia dla innych podmiotów działających w sektorze ochrony środowiska oraz
podstawa do ubiegania się o fundusze celowe ze źródeł krajowych i Unii Europejskiej.

Zakłada się, że kształtowanie polityki ekologicznej w powiecie zwoleńskim będzie miało charakter
procesu ciągłego co oznacza cykliczne weryfikowanie celów i wydłużanie horyzontu czasowego
Programu ochrony środowiska w jego kolejnych edycjach.
Jako punkt odniesienia dla Programu przyjęto aktualny stan środowiska oraz stan infrastruktury
ochrony środowiska na dzień 31.12.2010 r., z uwzględnieniem dostępnych danych za okres 2011 roku.
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2. METODYKA OPRACOWANIA PROGRAMU
Sposób opracowania Programu został podporządkowany metodologii właściwej dla planowania
strategicznego, polegającej na:
1. Określeniu diagnozy stanu środowiska przyrodniczego na terenie powiatu zwoleńskiego,
zawierającej charakterystykę poszczególnych komponentów środowiska wraz z ich oceną.
2. Określeniu działań mających na celu poprawę stanu aktualnego w zakresie ochrony środowiska
poprzez przedstawienie celów strategicznych, celów długo- i krótkookresowych oraz kierunków
działań wraz z opracowaniem programów operacyjnych dla poszczególnych segmentów
środowiska
przy czym:
 cele ekologiczne – rozumiane są jako cele, po osiągnięciu których ma nastąpić poprawa
danego elementu środowiska, stanowiące ostateczny efekt podejmowanych działań,
 kierunki działań – prowadzą do osiągnięcia wyznaczonych celów ekologicznych,
 zadania ekologiczne – są to przedsięwzięcia prowadzące do realizacji wyznaczonych
kierunków a tym samym celów ekologicznych. Zadania te mają charakter krótkookresowy
i winny być realizowane aż do osiągnięcia założonego celu.
3. Przedstawieniu uwarunkowań realizacyjnych Programu w zakresie rozwiązań prawnoinstytucjonalnych, źródeł finansowania, systemu zarządzania środowiskiem i Programem.
4. Określeniu zasad monitorowania efektów wdrażania Programu.
Informacje pozyskane zostały ze Starostwa Powiatowego w Zwoleniu, Urzędu Miejskiego
w Zwoleniu, Urzędów Gmin powiatu zwoleńskiego, a także: Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Mazowieckiego, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Mazowieckiego
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie, Wojewódzkiego Zarządu Melioracji
i Urządzeń Wodnych w Warszawie, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie,
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Powiatowej Komendy Państwowej
Straży Pożarnej w Zwoleniu. Znaczącym źródłem danych był Główny Urząd Statystyczny.
Struktura Programu oparta jest głównie o zapisy trzech dokumentów, którymi są:
1. Ustawa z dnia z 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008
r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) Definiuje ona ogólne wymagania w odniesieniu do programów
ochrony środowiska opracowywanych dla potrzeb województw, powiatów i gmin. Zgodnie
z ustawą (Art.14 ust.1 poś), program ochrony środowiska, sporządzany w celu realizacji Polityki
ekologicznej Państwa, na podstawie aktualnego stanu środowiska, określa w szczególności:
 cele ekologiczne,
 priorytety ekologiczne,
 rodzaj i harmonogram działań proekologicznych, środki niezbędne do osiągnięcia celów,
w tym mechanizmy prawno-ekonomiczne i środki finansowe.
2. Polityka ekologiczna państwa w latach 2009 – 2012 z perspektywą do roku 2016, definiująca cele
i zadania ujęte w kilku blokach tematycznych:
 priorytety polityki ekologicznej Rzeczpospolitej Polskiej,
 kierunki działań systemowych,
 ochrona zasobów naturalnych,
 poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego.
3. „Wytyczne do sporządzania programów ochrony środowiska na szczeblu regionalnym
i lokalnym", które podają sposób i zakres uwzględniania polityki ekologicznej państwa
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w programach ochrony środowiska oraz wskazówki co do zawartości programów. W Programie
powinny być uwzględnione:
 zadania własne miasta tzn. te przedsięwzięcia, które będą finansowane w całości lub
częściowo ze środków będących w dyspozycji powiatu,
 zadania koordynowane, tzn. finansowane ze środków przedsiębiorstw oraz ze środków
zewnętrznych, będących w dyspozycji organów i instytucji szczebla gminnego, powiatowego,
wojewódzkiego i centralnego, bądź instytucji działających na terenie powiatu, ale podległych
bezpośrednio organom gminnym, powiatowym, wojewódzkim bądź centralnym.

3. CHARAKTERYSTYKA POWIATU ZWOLEŃSKIEGO
3.1. POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE
Powiat zwoleński położony jest w południowej części województwa mazowieckiego. W skład powiatu
wchodzi pięć gmin, w tym jedna gmina miejsko-wiejska Zwoleń i cztery gminy wiejskie: Kazanów,
Policzna, Przyłęk i Tczów.
Powierzchnia powiatu zajmuje 57 330 ha, co stanowi 1,6% powierzchni województwa
mazowieckiego. Siedzibą powiatu jest miasto Zwoleń. Przed 1999 rokiem gminy powiatu
zwoleńskiego wchodziły w skład województwa radomskiego.

Rysunek 1. Położenie powiatu zwoleńskiego na tle województwa mazowieckiego
(źródło: wikipedia.pl)
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Rysunek 2. Powiat zwoleński (źródło: www.gminy.pl)
Powiat zwoleński graniczy z następującymi jednostkami administracyjnymi:





od południa z powiatem lipskim (województwo mazowieckie),
od zachodu z powiatem radomskim (województwo mazowieckie),
od północy z powiatem kozienickim (województwo mazowieckie),
od wschodu z powiatem puławskim (województwo lubelskie).
Tabela 1. Ogólna charakterystyka gmin powiatu zwoleńskiego
Parametr

Powierzchnia w ha
Sołectwa
Miejscowości

Powiat zwoleński
57 330
123
169

Gmina
Kazanów
9 492
24
35
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Gmina
Policzna
11 252
27
30

Gmina Gmina
Przyłęk Tczów
13 157
7 215
30
14
32
18

Gmina
Zwoleń
16 214
28
54

Rysunek 3. Położenie powiatu zwoleńskiego na tle rejonu
Zgodnie z regionalizacją fizycznogeograficzną według J.Kondrackiego (2002 r.) powiat zwoleński
położony jest w obrębie następujących jednostek:




mezoregion Równina Radomska, makroregion Wzniesienia Południowomazowieckie,
mezoregion Równina Kozienicka, makroregion Nizina Środkowomazowiecka,
mezoregion Małopolski Przełom Wisły, makroregion Wyżyna Lubelska
południowowschodnia część powiatu - część gminy Przyłęk).

(jedynie

Makroregion Wzniesień Południowomazowieckich i Nizina Środkowomazowiecka zaliczane są do
podprowincji Niziny Środkowopolskie, a Wyżyna Lubelska do podprowincji Wyżyna
Wschodniomałopolska. Tym samym południowo-wschodnia część powiatu położona jest w strefie
granicznej Polski nizinnej i wyżynnej.
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Tabela 2. Położenie fizyczno-geograficzne powiatu zwoleńskiego według regionalizacji
J.Kondrackiego (2002 r.)
Megaregion
Prowincja
Podprowincje
Makroregiony
Mezoregiony

Pozaalpejska Europa Środkowa
Niż Środkowoeuropejski
Niziny Środkowopolskie
Wzniesienia
Południowomazowieckie
Równina Radomska

Nizina
Środkowomazowiecka
Równina Kozienicka

Wyżyna
Wschodniomałopolska
Wyżyna Lubelska
Małopolski Przełom
Wisły

Rysunek 4. Regionalizacja fizyczno-geograficzna rejonu powiatu zwoleńskiego
3.2. GEOMORFOLOGIA, BUDOWA GEOLOGICZNA I UKSZTAŁTOWANIE TERENU
Pod względem geomorfologicznym powierzchnia powiatu zwoleńskiego jest wysoczyzną denudacyjną
o monotonnej, prawie płaskiej powierzchni i nachyleniach nie przekraczających na ogół 5%, które
jedynie na zboczach dolin i wydm dochodzi do 10 - 15%. W niektórych miejscach znajdują się wały
wydmowe (północna i południowa część gminy Zwoleń), którym towarzyszą zgłębienia deflacyjne,
okresowo zawodnione. Na wysoczyźnie występują również zagłębienia bezodpływowe powstałe na
skutek nierównomiernej akumulacji lodowca. Łagodne stoki wzniesień porozcinane są przez płytkie
doliny cieków.
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Rysunek 5. Ukształtowanie terenu rejonu powiatu zwoleńskiego (źródło danych: wikipedia.pl)
Doliny rzek oddzielone są od wysoczyzny wyraźną krawędzią morfologiczną o wysokości 3-8 m.
Doliny cieków tworzą tarasy zalewowe akumulacyjne.
Wschodnia część powiatu należy do mezoregionu Małopolskiego Przełomu Wisły i obejmuje dolinę
rzeki. Wysokość zboczy doliny wynosi około 60 – 80 m. Są one wymodelowane w warstwach
kredowych.

Rysunek 6. Wysokości bezwzględne powierzchni terenu okolic powiatu zwoleńskiego
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Najstarszymi utworami nawierconymi na terenie powiatu zwoleńskiego są iłowce, łupki węglanowe,
piaskowce i mułowce karbonu. Na nich zalegają utwory mezozoiczne reprezentowane przez osady
jury górnej oraz kredy dolnej i górnej. Osadami kredy są margle ilaste i piaszczyste, kreda pisząca,
opoka wapnista i marglista. Osady trzeciorzędu występują w postaci izolowanych płatów, natomiast
osady czwartorzędowe pokrywają całą powierzchnię. Reprezentowane są przez utwory plejstocenu
i holocenu, na ogół tworzą zwartą pokrywę rzędu 70 m. Jedynie w okolicach Zwolenia mają one
mniejszą miąższość rzędu 20–34,5 m.
Na terenie powiatu zwoleńskiego wyróżniono trzy poziomy glin zwałowych (lub ich rezydua)
i dzielące je dwie główne serie osadów: osady podścielające najniższą glinę zwałową oraz młodsze od
glin zwałowych osady rzeczne i eoliczne. Osady te wiekowo zaliczano do zlodowaceń najstarszych,
południowopolskich, interglacjału mazowieckiego, zlodowaceń środkowopolskich, interglacjału
eemskiego, zlodowaceń północnopolskich i holocenu.
Utwory najmłodsze – holoceńskie to aluwia rzeczne wykształcone w postaci mad, torfów, mułków
oraz piasków różnoziarnistych. Miąższość ich zawarta jest w przedziale 1,5 do 4,5 m. Występują
w dolinach rzecznych i zagłębieniach bezodpływowych. W dolinach rzecznych powstały torfowiska,
a na powierzchni glin zwałowych nagromadziły się utwory zwietrzelinowe (eluwia).

Rysunek 7. Mapa geologiczna okolic Zwolenia bez utworów kenozoiku (źródło: PIG-PIB)
3.3. STRUKTURA
ZABUDOWY

ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNEGO

i

CHARAKTER

Powierzchnia powiatu zwoleńskiego wynosi 57 330 ha (57,33 km2). Powiat ma charakter typowo
rolniczy.
Według danych GUS, 44 247 ha powierzchni (77%) to użytki rolne, w tym: 38 992 (68%) zajmują
grunty orne, 2 960 ha (5%) zajmują łąki, 1 645 ha (3%) zajmują pastwiska, a 650 ha (0,1%) zajmują
sady. Powierzchnia lasów i gruntów leśnych wynosi 8 712 ha (15,2%).
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Grunty pod wodami zajmują ogólną powierzchnię 286 ha (bez rowów), w tym wody stojące zajmują
powierzchnię 40 ha, zaś wody płynące - 246 ha. Około 147 ha zajmują rowy.
Pozostałe grunty (w tym tereny zabudowane, przemysłowe i nieużytki) zajmują powierzchnię 3 938 ha
(6,9%).

grunty orne
68,3%

pozostałe tereny
7,3%

lasy i grunty
leśne
sady
15,3%
1,1%

łaki
5,2%
pastwiska
2,9%

Rysunek 8. Struktura zagospodarowania terenu powiatu zwoleńskiego (źródło danych: GUS
2011)
Wskaźnik urbanizacji powiatu zwoleńskiego wynosi 21,95%.
Zabudowa i zagospodarowanie przestrzenne poszczególnych miejscowości tworzy różnorodne układy
dostosowane do lokalnych uwarunkowań. Przeważają układy liniowe, o zabudowie skupionej wzdłuż
ciągów komunikacyjnych. Na terenie powiatu występuje także rozproszone osadnictwo wiejskie
o jednorodnej funkcji zabudowy zagrodowej. Najwięcej zabudowy wielorodzinnej występuje na
terenie miasta Zwoleń.
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Rysunek 9. Rozmieszczenie zabudowy mieszkaniowej, usługowej i przemysłowej na terenie
powiatu zwoleńskiego (zabudowania zaznaczone kolorem fioletowym)
Ogół zasobów mieszkaniowych w powiecie zwoleńskim liczy 11 072 lokali, które zajmują
powierzchnię użytkową 856 286 m2, a średnia powierzchnia 1 mieszkania wynosi 77,3 m2
(w przeliczeniu na 1 mieszkańca przypada 22,3 m2). W mieszkaniach znajduje się przeciętnie 3,61 izb,
a na 1 izbę przypada 1,04 osób (a na jedno mieszkanie przypada 3,46 osób).
Liczba mieszkań będących własnością spółdzielni mieszkaniowych wynosi 925, gminy – 170, a osób
fizycznych – 9 923, inne formy własności – 54.
Zasoby mieszkaniowe powiatu to w większości mieszkania indywidualne i gospodarstwa rolne.
Uzupełnienie stanowi zabudowa jednorodzinna oraz małe domy wielorodzinne.
Aktualnie istniejącą sytuacje mieszkaniową cechuje głównie: niedostateczny jeszcze poziom
wyposażenia mieszkań w podstawowe urządzenia, głównie na terenach wiejskich powiatu (brak sieci
gazowej na obszarze gmin: Tczów, Kazanów, Przyłęk, słaby rozwój sieci kanalizacyjnej i wodno –
ściekowej). Mieszkania wyposażone w te urządzenia stanowią 69,8% ogółu mieszkań w powiecie
zwoleńskim.
3.4. KLIMAT
Teren powiatu zwoleńskiego zaliczany jest do radomskiej dzielnicy rolniczo - klimatycznej (Gumiński
R. 1948) lub do dzielnicy Wielkich Dolin, typu klimatu Krainy Wielkich Dolin (Romer E. 1949).
Średnie roczne promieniowanie całkowite dla terenu powiatu wynosi 240 – 250 cal/cm²/dzień;
najniższe jest w grudniu (45 cal/cm²/dzień), a najwyższe w czerwcu (420 cal/cm²/dzień). Miesiącem
o największej liczbie godzin ze słońcem jest czerwiec. Na terenie powiatu zwoleńskiego wynosi on
około 8,2 h/d, jedynie w rejonie Małopolskiego Przełomu Wisły (fragment gminy Przyłęk) zmniejsza
się do wartości niższych niż 7,8 h/d. Nasłonecznienie w miesiącach zimowych (grudzień – luty)
wynosi 1,5 h/d.
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Średnia roczna temperatura powietrza na terenie powiatu wynosi 7,5-8°C. Najniższe miesięczne
temperatury występują w styczniu i wahają się od – 2°C do -3°C. Średnia temperatura
w najcieplejszym miesiącu, tzn. lipcu, wynosi 18°C. Liczba dni bardzo mroźnych, z temperaturami
maksymalnymi poniżej -10°C wynosi 2-3; dni mroźnych z temperaturą max. <0ºC wynosi 30 - 50; dni
z przymrozkami jest około 110. Dni gorących jest do 30 - 40 , a dni upalnych 5 - 6. Dni z pokrywą
śnieżną jest od 38 do 60. Suma dodatnich temperatur powietrza wynosi powyżej 3 000°C (Atlas
klimatu Polski pod redakcją Haliny Lorenc, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Warszawa
2005).
Średnie roczne ciśnienie atmosferyczne wynosi 1 016 hPa. Średnia roczna wilgotność względna
powietrza wynosi 78 - 80%, wykazując małe zróżnicowanie przestrzenne; najwyższa jest zimą
(80 - 90%), a najniższa latem (70 - 78%). W cyklu dobowym, przy bezchmurnej pogodzie, występuje
maksimum ranne i wieczorne oraz minimum w południe.
Teren powiatu zwoleńskiego charakteryzuje się największym zachmurzeniem w grudniu około (80%),
a najmniejszym we wrześniu - około 55%. Dni pogodnych jest około 40-45, a pochmurnych około
160.
Opad roczny wynosi 550 mm. W okresie wegetacyjnym, trwającym około 220 dni, opady
atmosferyczne wynoszą 350 - 450 mm, a w chłodnej porze roku (X - III) 200 - 250 mm. z minimum
w styczniu. Liczba dni z opadem wynosi 140, w tym z opadem śnieżnym 40 - 50. Pierwszy opad
śnieżny pojawia się w listopadzie, a ostatni zanika w kwietniu. Z opadami letnimi wiążą się burze,
których 70% występuje właśnie w tym sezonie, głównie w czerwcu i lipcu (3 - 10 dni w miesiącu).
Liczba dni z burzą w ciągu roku wynosi 20 - 30.
Udział dominujących wiatrów z sektora zachodniego wynosi 21%. Najmniej wiatrów wieje z północy
i północnego wschodu. Latem i jesienią dominują wiatry zachodnie, wiosną wzrasta udział wiatrów
z sektora północnego, a w zimie częste są wiatry południowo-wschodnie. Występowanie cisz
atmosferycznych, uzależnione od warunków lokalnych, na terenie powiatu zwoleńskiego osiąga
17,6%.
Częstym zjawiskiem nad terenami bagiennymi powiatu są unoszące się mgły. Parowanie wody
z bagien i kanałów zwiększa ogólną wilgotność terenu.
3.5. DEMOGRAFIA I PROCESY SPOŁECZNE
W 2010 roku ludność powiatu zwoleńskiego wynosiła 36 741 osób (dane GUS - ludność według
miejsca faktycznego zamieszkania). Wśród powiatów ziemskich Mazowsza powiat zwoleński
znajduje się w grupie 9 powiatów najmniejszych, liczących od 30 do 50 tys. mieszkańców.
Ludność miasta Zwoleń wynosiła 8 036 osób, a terenów wiejskich powiatu - 29 139 osób.
Od kilkunastu lat występuje tendencja zmniejszania się liczby mieszkańców powiatu - w 1995 roku
liczył on 38 984 osoby, w 2000 roku - 37 665 osób, a w 2005 roku - 37 274 osoby. Ludność powiatu
zwoleńskiego stanowi 0,7% ludności województwa mazowieckiego (według stanu na dzień
31.12.2010 r.).
Według prognozy na kolejne lata liczba ludności w powiecie będzie systematycznie spadać aż do 2015
roku. Po tej dacie nastąpi powolna, ale wyraźna poprawa demograficzna.
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Rysunek 10. Ludność powiatu zwoleńskiego w latach 1995-2010 (źródło danych: GUS 2011,
ludność według miejsca faktycznego zamieszkania)
W poniższej tabeli przedstawiono dane demograficzne dla poszczególnych gmin powiatu za 2010 rok
(według GUS).
Tabela 3. Charakterystyka demograficzna powiatu zwoleńskiego i jego gmin
Parametr
Ludność według miejsca
faktycznego
zamieszkania
Przyrost naturalny w
promilach
Saldo migracji
Gęstość zaludnienia
(osoba/km2)
Ludność w wieku
przedprodukcyjnym
Ludność w wieku
produkcyjnym
Ludność w wieku
poprodukcyjnym
Kobiety na 100 mężczyzn

Powiat
zwoleński
36 741

Gmina
Kazanów
4 632

Gmina
Policzna
5 797

Gmina
Przyłęk
6 377

Gmina
Tczów
4 876

Gmina
Zwoleń
15 059

-0,9

0,0

-4,2

-2,6

-0,6

+0,7

-75
64

-9
49

+2
52

-27
48

-2
68

-38
93

21,1

22,4

19,9

20,9

23,1

20,7

61,6

59,3

60,9

59,6

61,6

63,4

17,3

18,3

19,2

19,5

15,3

15,9

100

98

102

98

94

103
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Rysunek 11. Ludność gmin powiatu zwoleńskiego (źródło danych: GUS, 2011 r.)
Najbardziej zaludnioną gminą powiatu zwoleńskiego jest Zwoleń. Najmniej ludną gminą jest
Kazanów.
Gęstość zaludnienia powiatu zwoleńskiego wynosi 64 osoby/km2 i jest niższa od gęstości zaludnienia
województwa mazowieckiego (147 osób/ km2) i Polski (122 osób/ km2). Największa gęstość
zaludnienia charakteryzuje gminę Zwoleń, a najmniejsza - gminę Przyłęk.
Struktura wiekowa mieszkańców powiatu zwoleńskiego jest mniej korzystna niż średnia krajowa ludność w wieku produkcyjnym stanowi 62% (dla województwa mazowieckiego - 63,7%, dla Polski 64,5%). Ludność w wieku przedprodukcyjnym stanowi 20,6% ogółu (18,7% w województwie i 18,9%
w kraju), a w wieku poprodukcyjnym - 17,4% (17,6% w województwie i 16,5% w kraju). Struktura
wiekowa ma istotny wpływ na szereg sfer życia społeczno – gospodarczego, ale także na dziedziny
bezpośrednio przypisane kompetencjom samorządu. Do najważniejszych należy: oświata, pomoc
społeczna, polityka zatrudnieniowa i rynek pracy, gospodarka mieszkaniowa. Powiat zwoleński
charakteryzuje się dużym udziałem ludności wiejskiej w wieku produkcyjnym – 44,9% (miejskiej
tylko 14,3%), co świadczy o znacznym potencjale siły roboczej na terenach wiejskich. Znaczne
zróżnicowanie przestrzenne i wielkościowe udziału ludności w wieku poprodukcyjnym powoduje,
że w mieście wartość ta wynosi 3%, a na obszarach wiejskich – 14,3%.
Na terenie powiatu występuje równowaga w liczbie kobiet i mężczyzn (na 100 kobiet przypada 100
mężczyzn). W województwie mazowieckim i w całym kraju wartość ta wynosi odpowiednio: 109
i 107 kobiet.
Przyrost naturalny jest dodatni i wynosił +0,5 promila (dla województwa mazowieckiego: +1,0
promila i dla Polski: +0,9 promila). W latach 2002-2009 przyrost naturalny dla powiatu był ujemny.
Spośród gmin powiatu jedynie gmina Zwoleń ma dodatni przyrost naturalny.
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Migracje, przede wszystkim wewnątrz powiatu, modyfikują oddziaływanie przyrostu naturalnego na
liczbę ludności, a także silnie wpływają na rozmieszczenie w układzie miasto – wieś. Saldo migracji
dla powiatu zwoleńskiego jest ujemne - wynosiło ono w 2009 r. -75 osób. Najwięcej osób ubyło na
terenie gminy Zwoleń (38 osób) i Przyłęk (27 osób). Dodatnie saldo migracji ma jedynie gmina
Policzna (+2 osoby).
3.6. INFRASTRUKTURA TECHNICZNO - INŻYNIERYJNA POWIATU
Obsługa infrastrukturalna oraz programowanie jej rozwoju zasadniczo pozostaje w gestii samorządów
gminnych.
Gospodarka wodno-ściekowa
Podstawowe źródło zaopatrzenie w wodę gospodarstw domowych stanowią wodociągi zbiorowe,
studnie głębinowe i studnie kopane. Stan systemu zaopatrzenia w wodę w gminach na terenie powiatu
zwoleńskiego jest zróżnicowany – część gmin praktycznie zakończyła proces wodociągowania, zaś
dla części gmin budowa sieci jest jednym z ważniejszych zadań.
Długość sieci wodociągowej wynosiła w 2009 r. 516,1 km. Najlepiej rozbudowaną sieć mają gminy:
Przyłęk, Zwoleń i Policzna. Najkrótsza sieć występuje w gminach: Kazanów i Tczów.
Liczba sztuk połączeń sieci wodociągowej do budynków wynosiła 6 327. Najwięcej przyłączy
funkcjonuje w gminie Zwoleń, a najmniej w gminie Kazanów.
Na terenie powiatu funkcjonuje 6 327 sztuk połączeń sieci wodociągowej do budynków. Największa
ilość połączeń funkcjonuje w gminie Zwoleń (ponad 2000 sztuk), a najmniejsza w gminie Kazanów
(ponad 600 sztuk).
W powiecie zwoleńskim stopień zwodociągowania wynosi 56,6% i jest niższy od średniej dla
województwa mazowieckiego (83,1%) oraz średniej krajowej (87,2%). W największym stopniu
zwodociągowana jest gmina Tczów (70,8%), a w najmniejszym gmina Kazanów (39,9%).
W 2009 r. siecią wodociągową dostarczono gospodarstwom domowym 666,7 dam3 wody, a wskaźnik
zużycia wody na jednego mieszkańca wyniósł 18,1 m3/rok.
Charakterystykę gospodarki wodno-ściekowej gmin powiatu zwoleńskiego przedstawiono w poniższej
tabeli.
Tabela 4. Charakterystyka gospodarki wodno-ściekowej gmin powiatu zwoleńskiego
Parametr
Długość sieci wodociągowej w
km
Połączenia do sieci
wodociągowej
Woda dostarczona
gospodarstwom domowym za
pośrednictwem sieci
wodociągowej w dam3
Ludność korzystająca z sieci
wodociągowej w %
Zużycie wody na 1 mieszkańca
w m3/rok (pobór z sieci

Powiat
zwoleński
516,1

Gmina
Gmina Gmina Gmina Gmina
Kazanów Policzna Przyłęk Tczów Zwoleń
42,8
131,3
145
63,4
132,9

6 327

616

1 216

1 445

1 033

2 017

666,7

58,9

120,0

107,9

144,9

235,0

56,6

39,9

53,7

61,0

70,8

56,4

18,1

12,7

20,7

16,7

30,7

15,5

17

Parametr
wodociągowej)
Długość sieci kanalizacyjnej w
km
Połączenia do sieci
kanalizacyjnej w km
Ścieki odprowadzone siecią
kanalizacyjną w dam3
Ludność korzystająca z sieci
kanalizacyjnej w %
Przepustowość oczyszczalni
biologicznych w m3/dobę
Ścieki oczyszczane w
oczyszczalniach w dam3/rok
Ludność korzystająca z
oczyszczalni ścieków (osoby)

Powiat
zwoleński

Gmina
Kazanów

Gmina Gmina Gmina Gmina
Policzna Przyłęk Tczów Zwoleń

94,6

7,1

18,3

0

42,1

27,1

1 980

205

253

0

406

1 116

341,7

29,2

45,0

0

31,5

236,0

25,5

14,6

17,6

0

30,7

41,0

3 070

110

290

0

120

2 550

339,0

28,0

45,0

0

30,0

236,0

11 888

734

1 526

0

1 608

8 020

Zaopatrzenie w wodę na terenie poszczególnych gmin powiatu przedstawia się następująco:


-

-

-

-

Na terenie gminy Zwoleń dla potrzeb sieci wodociągowej eksploatowane są dwa ujęcia wody
i odpowiadające im stacje wodociągowe, pozostające w eksploatacji Zakładu Usług Komunalnych
w Zwoleniu. Są to:
ujęcie wody przy ul. Batalionów Chłopskich, składające się z dwóch studni wierconych, o łącznej
wydajności 323 m3/h, wykonane w latach 70-tych dla Stacji Uzdatniania Wody dla miasta
i terenów wiejskich, eksploatowane od 2002 roku na podstawie pozwolenia wodnoprawnego
Starosty Zwoleńskiego na pobór wód podziemnych kredowych, przy depresji S = 7,4 – 17,5 m;
dla ujęcia ustanowiono strefę ochrony bezpośredniej.
ujęcie wody „Karczówka” przy ul. Sportowej, o wydajności 119 m3/h, eksploatujące również
kredowy poziom wodonośny. Ujęcie przy ul. Sportowej ma dobre warunki lokalizacyjne
i możliwości zwiększenia wydajności, w ramach udokumentowanych zasobów eksploatacyjnych,
z obecnych 56m3/h do119,5 m3/h, pod warunkiem przeprowadzenia modernizacji.
trzecie, kredowe ujęcie wody, obecnie nieczynne, przy ul. Bogusza, o wydajności 117 m3/h,
położone jest pomiędzy blokami zabudowy wielorodzinnej, gdzie nie ma warunków do
zachowania strefy ochronnej i jego rozbudowy, w związku z czym zostało wyłączne
z eksploatacji (ewentualnie może ono stanowić awaryjne źródło wody).
zasoby dyspozycyjne (łączne) ujęć z ulic Bogusza i Sportowej wynoszą 236 m3/h.



W gminie Kazanów studnie głębinowe i ujęcia wody znajdują się w dziesięciu miejscowościach
(Kroczów, Niedarczów Górny Kolonia, Dębnica, Ostownica, Kowalków, Osuchów, Wólka
Gonciarska, Zakrzówek, Zakrzówek Kolonia i Kazanów).



Na terenie gminy Policzna funkcjonują 2 ujęcia wody podziemnej służące zbiorowemu
zaopatrzeniu ludności. Są to:
ujęcie w Czarnolesie (wody czwartorzędowe-kredowe) o średniej wydajności dobowej 514,2m3/d
i ustalonej wydajności eksploatacyjnej 92,0 m3/h. Dla którego ustanowiona jest strefa ochronna.
ujęcie w Policznie (wody czwartorzędowe) o średniej wydajności dobowej 345,4m3/d i ustalonej
wydajności eksploatacyjnej 60m3/h. Dla którego także ustanowiono strefę ochrony bezpośredniej.
w gminie odwierconych jest kilkanaście otworów studziennych. Duża część gospodarstw
domowych zaopatruje się w wodę ze studni kopanych.



W gminie Przyłęk funkcjonują dwa komunalne ujęcia wody: w Załazach i Lipinach oraz punkt
czerpalny wody w Mszadla Nowej.
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Na terenie gminy Tczów źródło zaopatrzenia w wodę stanowią ujęcia wody wgłębnej w Tczowie,
składające się z dwóch studni i ujęcie w Janowie. Wodociąg grupowy z ujęciem w Tczowie
doprowadza wodę do miejscowości: Tczów, Bartodzieje, Rawica, Rawica Nowa, Podzakrzówek,
Borki, Brzezińki Stare i Nowe, Wincentów, Wolczy Ług, Kazimierzów.

W większości gospodarstw występują ujęcia przydomowe – studnie kopane, będące w wielu
przypadkach głównym źródłem zaopatrzenia w wodę, lub też stanowią uzupełnienie w zaopatrzenie
w wodę na cele gospodarczo – rolnicze w gospodarstwach już zwodociągowanych.
Stopień skanalizowania powiatu jest niski i wynosi 25,5% (w województwie - 60,9%, w kraju 61,5%). W największym stopniu sieć kanalizacyjna rozwinięta jest na terenie gminy Zwoleń (41,0%),
a w najmniejszym na terenie gminy Przyłęk (brak sieci).
W 2009 roku siecią kanalizacyjna odprowadzono 341,7 dam3 ścieków. Na terenie powiatu
funkcjonowało 1 980 sztuk połączeń sieci kanalizacyjnej do budynków. W 2009 roku z oczyszczalni
ścieków korzystało 11 888 osób na terenie powiatu.
Gospodarka ściekowa na terenie poszczególnych gmin powiatu przedstawia się następująco:


W gminie Kazanów długość sieci kanalizacyjnej wynosi 7,1 km, a z sieci kanalizacyjnej korzysta
14,6% ogółu mieszkańców. Funkcjonuje tu jedna oczyszczalnia ścieków typu Biocompact BCT-S
110 o przepustowości średniodobowej 110 m3/d (max. 124 m3/d).



W gminie Policzna sieć kanalizacyjna znajduje się w Policznie i Wilczowoli - jej długośc wynosi
18,3 km. Z sieci korzysta 17,6% ogółu mieszkańców. Duża część ścieków gromadzona jest
w szczelnych szambach, z których trafiają do oczyszczalni, ale duża część trafia bezpośrednio do
gruntu. Na terenie gminy funkcjonują trzy oczyszczalnie ścieków:
komunalna oczyszczalnia ścieków w Policznie o przepustowości średniodobowej 180 m3/d (max.
549 m3/d),
oczyszczalnia ścieków w Czarnolesie o przepustowości średniodobowej 110 m3/d (max. 142
m3/d),
biologiczna oczyszczalnia ścieków dla Domu Pomocy Społecznej w Grudku (Biocleare i pole
rozsączkowe) o przepustowości średniodobowej 16,3 m3/d (max. 21,3 m3/d).



Gmina Przyłęk nie posiada komunalnej oczyszczalni ścieków ani sieci kanalizacyjnej.
Funkcjonuje tu jedynie oczyszczalnia ścieków przy Urzędzie Gminy i Ośrodku Zdrowia
w Przyłęku o przepustowości średniodobowej 4,5 m3/d (max. 5 m3/d). Szacuje się, że na terenie
gminy funkcjonuje około 780 zbiorników bezodpływowych, w których gromadzone są ścieki
bytowe.



W gminie Tczów długość sieci kanalizacyjnej wynosi 42,1 km, korzysta z niej 30,7%
mieszkańców. Funkcjonuje tu jedna oczyszczalnia ścieków o przepustowości średniodobowej 120
m3/d (max. 156 m3/d).



W gminie Zwoleń długość sieci kanalizacyjnej wynosi 27,1 km, korzysta z niej 41%
mieszkańców. W mieście Zwoleniu funkcjonuje od 1992 r. mechaniczno-biologiczna miejska
oczyszczalnia ścieków o docelowej przepustowości 5 500 m3/dobę. Oczyszczalnia eksploatowana
jest przez Zakład Usług Komunalnych w Zwoleniu i obecnie odprowadza około 1400 m3 ścieków
na dobę. Odbiornikiem oczyszczonych ścieków jest rzeka Zwolenka. W skład systemu
odprowadzania ścieków wchodzą także dwie przepompownie ścieków:
przy ul. Puławskiej o przepustowości 2500 m3/dobę,
przy ul. Kilińskiego o przepustowości 3000 m3/dobę.

-
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Pozostali mieszkańcy gminy odprowadzają ścieki do zbiorników bezodpływowych, skąd
wywożone są do punktu zlewnego przy oczyszczalni ścieków. Jedna oczyszczalnia ścieków
funkcjonuje przy Publicznej Szkole Podstawowej w Baryczy Kolonii. Oczyszczalnie ścieków
przemysłowych znajdują się w Zwoleniu przy Zakładach Garbarskich „Maltan”, Spółdzielni
Mleczarskiej „Rolmlecz”, Zakładach Wyrobów Złącznych „Brat-Met”, Zakładzie Garbarskim
„Olektan”. Są to oczyszczalnie mechaniczno-biologiczne, jedynie oczyszczalnia przy „Olektanie”
jest mechaniczno-chemiczna.
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Tabela 5. Wykaz oczyszczalni ścieków na terenie powiatu zwoleńskiego
Jednostka
Zarządzający
organizacyjna

Nazwa
oczyszczalni

Typ
oczyszczalni

Rodzaj
oczyszczalni

Odbiornik
/km

Ilość
Projektowana Projektowana
Ilość
ścieków
maksymalna
średnia
Projektowane
ścieków w
w 2009
przepustowość przepustowość
RLM
2009 roku
roku
3
3
w [m /d]
[m /d]
[dam3/rok]
3
[m /d]

Gmina Kazanów
Gmina
Kazanów
Kazanów
oczyszczalnia
gminna

Gmina
Kazanów

BIOCOMPACT oczyszczalnia
BCT-S 110
gminna

biologiczna

Iłżanka/26,1/
Wisła/340,9/

124

110,0

734

79,0

29,0

potok "Osiek"
/1,5/
oczyszczalnia mechanicznoZwolanka/
gminna
biologiczna
Zagożdżonka
/11

142

110

388

27,4

10,0

oczyszczalnia mechanicznozakładowa
biologiczna

21,3

16,3

100

6,0

2,20

180

bd

1180

95,9

35,0

5

4,5

30

1,7

0,6

Gmina Policzna
Oczyszczalnia
gminna
w Czarnolesie
oczyszczalnia
gminna
Dom Pomocy
Społecznej
w Gródku
oczyszczalnia
zakładowa

Gmina Policzna
oczyszczalnia
gminna

Gmina
Policzna

oczyszczalnia
gminna w
Czarnolesie

Dom Pomocy
Społecznej

-

Gmina
Policzna

-

ziemia

rów mel.
/Policzanka/
oczyszczalnia mechaniczno15,97
gminna
biologiczna
/Zagożdżonka/
Gmina Przyłęk

Gmina Przyłęk
oczyszczalnia
zakładowa

Gmina
Przyłęk

-

oczyszczalnia mechanicznozakładowa
biologiczna

ziemia
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Jednostka
Zarządzający
organizacyjna

Gmina Tczów
Tczów
oczyszczalnia
gminna
Publiczna
Szkoła
Podstawowa
w Barycz Kol.
1 oczyszczalnia
szkolna
Spółdzielnia
Mleczarska
MLEKPOL
(dawniej
Rolnicza
Spółdzielnia
Mleczarska
"ROLMLECZ")
w Zwoleniu
oczyszczalnia
zakładowa

Nazwa
oczyszczalni

Typ
oczyszczalni

Gmina Tczów BIOCOMPACT oczyszczalnia
Tczów
BCT-S 120
gminna

Publiczna
Szkoła
Podstawowa
w Baryczy

Spółdzielnia
Mleczarska
MLEKPOL

Rodzaj
oczyszczalni

Odbiornik
/km

Gmina Tczów
Potok
Podmostecki
biologiczna
/0,195/
Tczówka/
7,83/
Gmina Zwoleń

Ilość
Projektowana Projektowana
Ilość
ścieków
maksymalna
średnia
Projektowane
ścieków w
w 2009
przepustowość przepustowość
RLM
2009 roku
roku
w [m3/d]
[m3/d]
[dam3/rok]
3
[m /d]

156

120

1608

83,7

30,5

BIOPAN-25

oczyszczalnia mechanicznoszkolna
biologiczna

rów mel./1
/Zwolenka/
Wisła/346,8

5

3,6

126

3,56

1,3

-

oczyszczalnia mechanicznozakładowa
biologiczna

Zwolenka
/30,241/
Wisła
/346,8/

1 800

1 455

400

1003

365
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Jednostka
Zarządzający
organizacyjna
Zakład
Garbarski
"MALTAN" C. Malinowski
w Zwoleniu
oczyszczalnia
zakładowa
Zakład Usług
Komunalnych
w Zwoleniu
oczyszczalnia
miejska
Zakład
Wyrobów
Złącznych
"BRAT-MET"
Sp. z o.o.
w Zwoleniu
oczyszczalnia
zakładowa

Zakład
Garbarski
"MALTAN"
Spółka Jawna

Zakład Usług
Komunalnych
w Zwoleniu
Zakład
Wyrobów
Złącznych
"BRATMET” Sp. z
o.o.

Nazwa
oczyszczalni

Typ
oczyszczalni

Ilość
Projektowana Projektowana
Ilość
ścieków
maksymalna
średnia
Projektowane
ścieków w
w 2009
przepustowość przepustowość
RLM
2009 roku
roku
w [m3/d]
[m3/d]
[dam3/rok]
3
[m /d]

Rodzaj
oczyszczalni

Odbiornik
/km

-

mechanicznooczyszczalnia
chemicznozakładowa
biologiczna

rów
/Zwolenka
/23,28/
Wisła/
346,8

240

160

bd

77,4

28,2

-

oczyszczalnia mechanicznomiejska
biologiczna

Zwolenka/
23,3/
Wisła
/346,8/

2 500

1 950

8100

1 663

607

-

oczyszczalnia mechanicznozakładowa
biologiczna

Zwolenka
/24,48/
Wisła
/346,8/

13

11,9

125

36,7

11
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Zaopatrzenie w ciepło
Na terenie powiatu brak jest centralnej sieci centralnej, co wynika przede wszystkim z ekstensywnej
zabudowy i formy własności obiektów mieszkalno-użytkowych. Generalnie, każdy budynek czy
zakład produkcyjny posiada swoje źródło ciepła. Funkcjonuje 7 większych kotłowni (w tym
2 należące do spółdzielni mieszkaniowych), dostarczających ciepło w sposób zorganizowany.
Długość sieci cieplnej przesyłowej wynosi jedynie 700 m. Kubatura budynków ogrzewanych
centralnie wynosiła w 2009 roku 234 dam3, w tym 206 dam3 stanowiły budynki mieszkalne należące
do spółdzielni mieszkaniowych.
Poza tym, na terenie powiatu funkcjonuje szereg małych kotłowni lokalnych, opalanych różnymi
materiałami, jak: węgiel, koks, drewno, gaz, olej opałowy. Kotłownie lokalne znajdują się przeważnie
w obiektach użyteczności publicznej tj. szkoły, ośrodki zdrowia, banki, urzędy gmin, obiekty kultury
itp.
W mieście Zwoleń dominuje ogrzewanie gazowe oraz tradycyjne węglowe, na terenach wiejskich
powiatu zdecydowanie przeważa ogrzewanie węglowe (ponad 99% budynków), przy znikomym
udziale ogrzewania gazowego.
Jednym z najbardziej ekologicznych sposobów ogrzewania mieszkań jest ogrzewanie gazowe.
Na terenie powiatu zwoleńskiego jest 231 gospodarstw domowych, wykorzystujących gaz do celów
grzewczych - 205 gospodarstw w gminie Zwoleń i 26 gospodarstw w gminie Policzna.
Zaopatrzenie w gaz
Zasilanie powiatu gazem ziemnym odbywa się za pomocą gazociągu średniego ciśnienia relacji
Bogucin-Zwoleń ze stacji gazowej I stopnia w Bogucinie. Administratorem sieci jest Mazowiecka
Spółka Gazownicza Sp. z o.o. w Warszawie, Oddział Gazownia Warszawska, Rejon Gazowniczy
Radom.
Długość sieci gazowej na terenie powiatu wynosi 43,975 km, a liczba przyłączy sieci do budynków
wynosi 672. Sieć gazowa najlepiej jest rozwinięta na terenie gmin: Policzna i Zwoleń (głównie miasto
Zwoleń - na terenach wiejskich gminy sieć gazowa istnieje jedynie w Strykowicach Górnych),
natomiast w gminach Przyłęk i Tczów nie ma sieci i infrastruktury gazowej. Na terenie gminy
Kazanów istnieje szczątkowy odcinek sieci gazowniczej wynoszący 243 m. Liczba połączeń do sieci
jest największa na terenie gminy Zwoleń.
Odbiorcami gazu sieciowego na terenie powiatu są 724 gospodarstwa domowe. Większość z nich
zlokalizowana jest na terenie gminy Zwoleń - 600 gospodarstw domowych i gminy Policzna - 124
gospodarstwa. ogółem, odsetek mieszkańców korzystających z gazu sieciowego na terenie powiatu
wynosi 5,6% (na terenie województwa mazowieckiego - 54,9%, na terenie Polski - 52,6%).
Na terenie pozostałych gmin nie ma odbiorców gazu sieciowego. Mieszkańcy zaopatrują się w gaz
propan-butan z wymiennych butli. Dostawcami gazu są indywidualne podmioty. Gaz sprzedawany
jest z usytuowanych w różnych miejscach poszczególnych gmin punktach sprzedaży gazu.
Sieć gazowa na terenie powiatu jest w dobrym stanie technicznym i prawidłowo eksploatowana.
Gazociąg ten może sprostać zwiększonemu zapotrzebowaniu. Pod względem technicznym istnieje
możliwość dalszego rozszerzenia zasilania i uzbrojenia w gaz przewodowy nowych obszarów gminy.
Zaopatrzenie w energię elektryczną
Powiązania zewnętrzne powiatu w elektroenergetyce realizowane są za pomocą linii przesyłowych
wysokiego napięcia 110 kV, zasilających jedną stację transformatorową GPZ 110/15 kV w Zwoleniu.
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Moc zainstalowana stacji wynosi 26 MVA. Obiekt jest obciążony średnio w 22% (w szczycie do
35%).
GPZ posiada wnętrzową rozdzielnię średniego napięcia o 32 polach, w tym 2 pola są rezerwowe.
Z rozdzielni tej wyprowadzone jest 19 ciągów liniowych o łącznej długości 510,5 km (w tym 22,1 km
linii kablowych), zasilających 385 stacji transformatorowych 15/0,4 kV w posiadaniu „ZEORK” i 21
stacji, których właścicielami są odbiorcy prądu. Łączna moc transformatorów zainstalowanych na tych
stacjach wynosi 32,9 MV A. Obciążenie na stacjach Rejonowego Zakładu Energetyki w Zwoleniu
wynosi ok. 24%.
Wiek w/w linii to:




194,5 km linii napowietrznych i 13,03 km kablowych w wieku do 15 lat
190,6 km linii napowietrznych i 7,66 km kablowych w wieku od 15 do 30 lat j
103,3 km linii napowietrznych i 0,41 km kablowych w wieku pow. 30 lat.

Rozmieszczenie jak i ilość tych urządzeń w pełni zaspokaja obecne potrzeby i jest wystarczająca.
Powiat przecinają także linie przesyłowe wysokiego napięcia 220 kV relacji Rożki-Puławy oraz
400kV relacji Kozienice-Ostrowiec Świętokrzyski. Administratorem wymienionych sieci jest Rejon
Energetyczny Najwyższych Napięć w Radomiu. Natomiast sieci elektroenergetyczne średniego
i niskiego napięcia pozostają w gestii Rejonowego Zakładu Energetycznego w Skarżysku-Kamiennej.
3.7. SYTUACJA GOSPODARCZA
Na terenie powiatu zwoleńskiego funkcjonowało w 2010 roku 1 969 podmiotów gospodarczych.
Przewagę stanowiły podmioty działające w sektorze prywatnym - było ich 1 881 sztuk. W sektorze
publicznym działało 88 podmiotów. W największej ilości działały zakłady osób fizycznych
prowadzących działalność gospodarczą - 1 644 sztuki.
Najwięcej podmiotów gospodarczych funkcjonowało w gminie Zwoleń (szczególnie na terenie miasta
Zwoleń) - 1 038 sztuk, co stanowiło 52,7% wszystkich podmiotów na terenie powiatu. W gminie
Kazanów działało 255 podmiotów, w gminie Policzna - 265 podmiotów, w gminie Przyłęk - 214
podmiotów, a w gminie Tczów - 197 podmiotów gospodarczych.
Powiat zwoleński jest powiatem, w którym dominują funkcje rolnicze. Głównymi funkcjami
zewnętrznymi poszczególnych gmin jest produkcja rolna, a tylko w niewielkim zakresie – produkcja
nierolnicza. Wyjątkiem jest tu gmina miejsko-wiejska Zwoleń. W poszczególnych sekcjach
gospodarki dominują różne formy działalności usługowej, przede wszystkim podmioty handlowe
oferujące usługi oraz podmioty funkcjonujące w branży budowlanej. Nieco mniejszą pozycję stanowi
działalność produkcyjna czy obsługa nieruchomości i przedsiębiorstw.
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Rysunek 12. Liczba podmiotów gospodarczych funkcjonujących na terenie powiatu
zwoleńskiego w latach 1995-2010 (źródło danych: GUS 2011)
Specyfika gminy miejsko-wiejskiej Zwoleń, sprawia, że w przeciwieństwie do pozostałych gmin
powiatu występuje tu dosyć znaczna ilość stosunkowo dużych podmiotów gospodarczych. Dominują
podmioty zajmujące się handlem.
W gminie Kazanów zdecydowanie dominują podmioty zajmujące się handlem i działalnością
z zakresu szeroko rozumianego budownictwa.
W gminie Policzna dominują podmioty gospodarcze zajmujące się handlem. Są to jednak
w większości niewielkie jednostki.
Podobnie jak w innych gminach powiatu zwoleńskiego także i w Przyłęku dominują podmioty
działające w handlu i branży budowlano-remontowej. Znaczną ilość podmiotów reprezentuje także
transport i usługi na rzecz rolnictwa.
Największymi podmiotami gospodarczymi funkcjonującymi w gminie Tczów są zakłady handlowe
i zakłady produkcyjne.
Od lutego 1999r. funkcjonuje Zwoleńskie Stowarzyszenie Gospodarcze, powołane w celu współpracy
ludzi biznesu z władzami powiatowymi, administracją rządową i samorządami gmin. Jego zadaniem
jest również promocja powiatu zwoleńskiego.
Rolnictwo
W powiecie zwoleńskim funkcjonuje około 7 800 gospodarstw rolnych, z których większość prowadzi
działalność rolniczą. Produkcja roślinna opiera się głównie na uprawie zbóż, ziemniaków, kukurydzy,
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truskawek, krzewów oraz warzyw gruntowych. Najwięcej jest gospodarstw, których powierzchnia
wynosi do 5 ha.
Produkcja rolna powiatu obejmuje również chów trzody chlewnej i bydła oraz w niewielkim stopniu
drobiu.
W przeważającej części gospodarstw preferuje się tradycyjne metody upraw i hodowli.
3.8. TURYSTYKA I REKREACJA
Teren powiatu zwoleńskiego charakteryzuje się zróżnicowanym krajobrazem i cennymi walorami
przyrodniczymi, z tego względu ma duży potencjał dla rozwoju turystyki, agroturystyki
i wypoczynku. Jest to również rejon predysponowany do rozwoju rolnictwa ekologicznego.
W powiecie działa kilka gospodarstw agroturystycznych. Znajdują się one w Lucimi, Zwoleniu,
Mostkach i Czarnolesie.
Baza noclegowa na terenie powiatu zwoleńskiego nie jest zbyt rozbudowana i obejmuje m.in.: Motel
MOGADOR we Florianowie, Zajazd Agroturystyczny „Bar pod Sosnami” w Rudkach, Zajazd
Agroturystyczny „Brzozowy Raj” w Podzagajniku, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zwoleniu (własność
MKS „Zwolenianka”) oraz hotel z restauracją w Zwoleniu przy ul. Puławskiej.
Przez powiat przebiegają oznakowane szlaki turystyczne:

-


-

Szlaki piesze:
szlak żółty - Czarnolas-Policzna-Sucha-Linów – nadleśnictwo Zwoleń. Największa atrakcją jest
Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie.
szlak niebieski - biegnie od Janowca (woj. lubelskie) poprzez lasy Polesia Wojszyńskiego.
Na trasie szlaku poza atrakcjami przyrodniczymi liczne zabytki: Janowiec, Czarnolas, Gródek,
Kozienice i Trzebień.
Szlaki rowerowe:
żółty - Lesiów PKP-Czarnolas. Długość 36,8 km.
czerwony - Bartodzieje-Czarnolas. Długość całkowita 46 km.
niebieski – Bałtów- Janowiec – Czarnolas. Długość ok. 30 km
ścieżka rowerowa „Miodne” - rozpoczyna się od siedziby Nadleśnictwa położonej
w miejscowości Miodne przy trasie Radom-Zwoleń. Trasa rowerowa przebiega przez południową
część Puszczy Kozienickiej. Długość ścieżki wynosi około 18 km.

Na terenie Nadleśnictwa Zwoleń (Leśny Kompleks Promocyjny „Puszcza Kozienicka”) znajduje się
ścieżka przyrodniczo-leśna „Miodne” i służy jako obiekt edukacji przyrodniczo-leśnej oraz turystyce.
Na trasie ścieżki znajdują się dwa rezerwaty przyrody: „Miodne” i „Ługi Helenowskie” oraz kilka
pomników przyrody – stare dęby i buki. Fragment ścieżki, około 600 m, przebiega przez siedliska
wilgotne w rezerwacie „Ługi Helenowskie” wzdłuż największego bagna w Puszczy Kozienickiej,
zwanego „Wielkim Ługiem”. Całkowita długość ścieżki wynosi ok. 3,5 km, a jej przebieg
oznakowany jest strzałkami koloru białego na zielonym tle od początku do końca trasy. Na całej
długości ścieżki znajduje się 15 przystanków tematycznych i trzy miejsca wypoczynku.
3.9. KOMUNIKACJA I TRANSPORT
Powiat zwoleński ma dobre połączenia komunikacyjne z całą Polską. Podstawowy układ
komunikacyjny oparty jest o drogi krajowe i wojewódzkie, zapewniające nie tylko najważniejsze
relacje w połączeniach zewnętrznych, ale również wewnątrz obszaru powiatu. Uzupełnieniem sieci
podstawowej są drogi powiatowe i gminne, które w sposób bezpośredni lub pośredni stanowią
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powiązania ośrodka powiatowego z siedzibami gmin, ośrodków gminnych między sobą, a także
z sąsiednimi ośrodkami powiatowymi i innymi województwami.
Najważniejszym ciągiem komunikacyjnym w ujęciu ponadregionalnym jest droga krajowa nr 12
łącząca Lublin z Łodzią. Jest to droga w klasie drogi głównej ruchu przyśpieszonego (GP) i przenosi
znaczny ruch tranzytowy.
W zakresie powiązań wewnątrzregionalnych istotną rolę pełni ciąg komunikacyjny drogi krajowej nr
79, łączący Warszawę z Tarnobrzegiem. Droga ta, w klasie drogi głównej, formuje oś północpołudnie, tworząc najdogodniejsze powiązanie powiatu z Warszawą.
Drogi krajowe przebiegające przez powiat zwoleński mają łączną długości 47 km. Gęstość dróg
krajowych przypadająca na 100 km2 wynosi: 8,23 km.
Obie drogi krajowe krzyżują się w środku miasta Zwoleń, co jest bardzo dużym utrudnieniem
komunikacyjnym ze względu na duży ruch pojazdów ciężarowych na kierunku wschód-zachód.
Średnie natężenie ruchu na drogach krajowych na tym obszarze wynosi 8 - 12 tys. pojazdów
umownych na dobę.
Dominujące kierunki ruchu tranzytowego to Radom-Lublin i Warszawa-Sandomierz.
Uzupełniające powiązania drogowe powiatu z otoczeniem, realizowane są za pomocą dróg
wojewódzkich nr 733 oraz 787. Łączna długość w/w dróg na terenie powiatu zwoleńskiego wynosi
23,13 km.

Rysunek 13. Układ drogowy powiatu zwoleńskiego (źródło: www.wrotamazowsza.pl)
Łączna długość dróg powiatowych na terenie powiatu wynosi 249,025 km. Średnie natężenie ruchu na
tych drogach wynosi: 200 – 1000 pojazdów umownych na dobę. Gęstość dróg powiatowych
przypadająca na 100 km2 wynosi 43,58 km. Jednostką odpowiedzialną za drogi powiatowe jest
Powiatowy Zarząd Dróg w Zwoleniu.
Całkowita długość sieci dróg gminnych na terenie powiatu zwoleńskiego wynosi 498,3 km, z czego
większość z nich posiada nawierzchnię gruntową lub tłuczniową. Pomimo bieżących modernizacji
stan dróg jest nadal niezadowalający.
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Na terenie powiatu zwoleńskiego znajduje się 19 mostów (z czego 4 znajduje się na drodze krajowej
nr 79 i 2 na drodze krajowej nr 12) oraz 234 przepusty drogowe. Stan techniczny mostów jest
zadawalający.
W powiecie zwoleńskim nie ma żadnych linii kolejowych oraz dworców kolejowych.
Miasto Zwoleń posiada połączenia autobusowe z Lublinem, Warszawą, Radomiem, Katowicami,
Łodzią, Lipskiem, Kozienicami, Puławami, Wrocławiem, Opolem, Kielcami i Ostrowcem
Świętokrzyskim. Obsługiwane są przez PKS i firmy prywatne.
Dynamicznie rozwija się transport indywidualny. Pomimo wzrostu liczby samochodów
indywidualnych nie wpływa to negatywnie na poziom bezpieczeństwa na drogach powiatu,
ale powoduje problemy z miejscami do parkowania, szczególnie na obszarze miasta Zwolenia.
4. DZIAŁANIA STRETEGICZNE DLA POWIATU ZWOLEŃSKIEGO
DO 2018 ROKU
Zagadnienia związane z ochroną środowiska są od wielu lat nieodłącznym elementem procesów
rozwojowych powiatu zwoleńskiego i jego poszczególnych gmin. Poniższe cele, priorytety, kierunki
działań i zadania stanowią w znacznej mierze kontynuację i rozwinięcie dotychczasowych kierunków
działań realizowanych w powiecie i jego gminach.
Cele i zadania odnoszą się do różnych dziedzin środowiska i zgodnie z układem Polityki ekologicznej
państwa w latach 2009 – 2012 z perspektywą do roku 2016 przedstawiono je w trzech rozdziałach:




ochrona zasobów naturalnych,
poprawa stanu środowiska i zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego,
kierunki działań systemowych.

Przedstawione poniżej cele i kierunki działań będą obowiązywać w perspektywie krótkoterminowej czteroletniej (lata 2011 – 2014) oraz w perspektywie długoterminowej ośmioletniej (lata 2011-2018).
4.1. NADRZĘDNY CEL PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU
ZWOLEŃSKIEGO
Nadrzędny cel Programu ochrony środowiska dla powiatu zwoleńskiego sformułowano następująco:
Dbałość o środowisko naturalne i zrównoważony rozwój powiatu zwoleńskiego
4.2. PRIORYTETY EKOLOGICZNE
Wyboru priorytetów ekologicznych dokonano w oparciu o diagnozę stanu poszczególnych
komponentów środowiska na terenie powiatu, uwarunkowania zewnętrzne (obowiązujące akty
prawne) i wewnętrzne, a także inne wymagania w zakresie jakości środowiska.
Wybór priorytetowych przedsięwzięć ekologicznych na terenie powiatu zwoleńskiego na lata 2011 2018
przeprowadzono
przy
zastosowaniu
następujących
kryteriów
organizacyjnych
i środowiskowych.
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Kryteria o charakterze organizacyjnym




konieczność realizacji przedsięwzięcia ze względów prawnych lub wymogów dokumentów
wyższego rzędu,
wymiar przedsięwzięcia (preferowany ponadlokalny i publiczny),
spełnienie wymogów zrównoważonego rozwoju.

Kryteria o charakterze środowiskowym






zgodność z celami i priorytetami ekologicznymi określonymi w Polityce ekologicznej państwa,
zgodność z międzynarodowymi zobowiązaniami Polski w zakresie ochrony środowiska,
zgodność z celami ekologicznymi i zasadniczymi kierunkami zadań wynikających z dokumentów
strategicznych powiatu zwoleńskiego i dokumentów wyższego rzędu,
skala dysproporcji pomiędzy aktualnym i prognozowanym stanem środowiska a stanem
oczekiwanym,
możliwość likwidacji lub ograniczenia najpoważniejszych zagrożeń dla środowiska i zdrowia
ludzi.

Kierując się podanymi powyżej kryteriami, wyznaczono następujące cele i zadania priorytetowe dla
powiatu zwoleńskiego:

Priorytet 1
Rozwój infrastruktury służącej ochronie środowiska,
w szczególności odprowadzaniu i oczyszczaniu i ścieków,
służąca poprawie jakości wód powierzchniowych i podziemnych
Priorytet 2
Ochrona cennych obszarów przyrody i zwiększanie spójności systemu przyrodniczego
Priorytet 3
Ograniczanie niskiej emisji
Priorytet 4
Podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa gminy
poprzez zintegrowany system edukacji ekologicznej
Priorytet 5
Poprawa funkcjonalności i skuteczności systemu gospodarki odpadami
Wiele przedsięwzięć proponowanych w ramach jednego zagadnienia wpisuje się także w pozostałe
zagadnienia. Wynika to z faktu, że poszczególne elementy środowiska i uciążliwości środowiskowe są
ze sobą powiązane i poprawa jakości lub ochrona jednego z nich zwykle skutkuje poprawą lub
ochroną pozostałych.
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5. OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO I RACJONALNE UŻYTKOWANIE
ZASOBÓW PRZYRODY
5.1. OCHRONA PRZYRODY I KRAJOBRAZU

5.1.1. Stan wyjściowy
Powiat zwoleński jest jednostką administracyjną o dużym udziale obszarów prawnie chronionych,
a także regionem naturalnych krajobrazów. Środowisko przyrodnicze powiatu zwoleńskiego jest
dobrze zachowane. Świadczy o tym występowanie na jego terenie wielu gatunków zwierząt i roślin
objętych ochroną gatunkową.
W podziale geobotanicznym Polski obszar powiatu został zaliczony do Działu Bałtyckiego,
Pododdziału Pasa Wielkich Dolin, Krainy Mazowieckiej.
Na terytorium powiatu występują różne typy ekosystemów odmiennych pod względem przyrodniczym
i krajobrazowym. Są to zarówno ekosystemy naturalne, jak i półnaturalne, przy czym do
najważniejszych zalicza się:












zwarte kompleksy leśne,
roślinność siedlisk łąkowych, w tym zespoły roślinności łąk wilgotnych,
trawiastą roślinność pastwisk,
siedliska drzewiaste i krzewiaste wokół zbiorników wodnych,
zbliżone do naturalnych siedliska roślinności przywodnej i bagiennej,
alejowe nasadzenia przydrożne i kępy zieleni śródpolnej,
zespoły komponowanej roślinności wysokiej parków i cmentarzy,
zespoły roślinne w obrębie zabudowy i na obrzeżach terenów rolnych oraz w strefach
przydrożnych,
kępowe formacje drzewiaste i krzewiaste towarzyszące zabudowie lub stanowiące skupienia
śródpolne,
rośliny kultur rolniczych z charakterystycznym składem gatunkowym.
roślinność ruderalną, występującą w miejscach o intensywnej zabudowie.

Krajobraz powiatu zwoleńskiego jest mocno zróżnicowany. Liczne tereny posiadają bezcenne walory
przyrodnicze. Znajdują się tu płaskie tereny porośnięte łąkami, przechodzące w rozlewiska, jak
również zalesione wzniesienia. Niewielkie rzeki i strumienie dodają niepowtarzalnego uroku
okolicom.
Cechą główną krajobrazu rolniczego są pola uprawne i osiedla wiejskie. Podstawową funkcją jest tutaj
produkcja rolna. Pomimo niewielkiej bioróżnorodności tego środowiska jest to obszar wyłącznego
występowania wielu gatunków roślin i zwierząt - tylko w tym środowisku występują gatunki typowo
polne lub charakterystyczne dla półotwartego krajobrazu rolniczego. Cechą charakterystyczną jest
duże rozdrobnienie pól oraz znaczna liczba zadrzewień pojedynczych drzew lub kęp na miedzach,
drogach dojazdowych do pól i łąk, często ze szpalerami drzew oraz rozproszona zabudowa wiejska.
Najcenniejsze obiekty i obszary powiatu zwoleńskiego zostały objęte ochroną prawną. Na terenie
powiatu powierzchnia obszarów prawnie chronionych (bez obszarów sieci Natura 2000) wynosiła
w 2010 roku 6 315,3 ha, co stanowiło 11% powierzchni powiatu. Powierzchnia obszarów prawnie
chronionych powiększyła się od 2000 r. o 2 622,7 ha.
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Na terenie powiatu wydzielono:







4 rezerwaty przyrody o łącznej powierzchni 261,2 ha,
1 park krajobrazowy o powierzchni 2 517,1 ha,
1 obszar chronionego krajobrazu o powierzchni 3 592 ha,
użytki ekologiczne o łącznej powierzchni 39,1 ha,
1 zespół przyrodniczo-krajobrazowy o powierzchni 22,6 ha,
5 obszarów sieci Natura 2000.

Rysunek 14. Obszary prawnie chronione na terenie powiatu zwoleńskiego
(www.wrotamazowsza.pl)
Rezerwaty przyrody
Rezerwat przyrody obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym,
ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska
grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami
przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi. Rezerwat ustanawiany jest
na mocy zarządzenia regionalnego dyrektora ochrony środowiska.
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Na terenie powiatu zwoleńskiego zlokalizowane są cztery rezerwaty:
Rezerwat Ługi Helenowskie – o powierzchni 93,56 ha. Rezerwat położony jest na obszarze gminy
Pionki i Zwoleń, około 1,5 km na północ od miejscowości Podgóra, leżącej przy drodze Radom Puławy. Rezerwat składa się z kompleksu leśnego i bagiennego, został ustanowiony w 1985 roku dla
ochrony siedlisk bagiennych i torfowisk, w tym obszaru źródliskowego rzeki Zwolenki (zarządzenie
Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego, M.P. z 1985 r. Nr 7, poz. 60). Największe bagno zwane
Wielkim Ługiem (lokalna nazwa bagna) zajmuje powierzchnię ponad 25 ha i należy do największych
bagien na terenie Puszczy Kozienickiej. Cały obszar jest ciekawy krajobrazowo, unikalny typ
krajobrazu przypomina tundrę. Jest ostoją dla ptactwa wodnego i drobnej zwierzyny.

Rysunek 15. Położenie rezerwatu "Ługi Helenowskie" (źródło: http://przyroda.radom.pl)
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Rysunek 16. Okrągły Ług w Rezerwacie "Ługi Helenowskie"
(źródło: http://www.lodz.lasy.gov.pl)
Rezerwat Miodne - o powierzchni 20,38 ha został utworzony w 1985 roku dla ochrony unikalnej
ostoi buka zwyczajnego na północnej granicy jego zasięgu karpackiego (zarządzenie MLiPD, M.P.
z 1985 r. Nr 7, poz. 60). Położony jest na terenie gminy Zwoleń. Znajdują się tu stanowiska leśne
grądu i boru mieszanego (dąb, sosna, jodła, buk). Ponadto, można tu znaleźć wielogatunkowe
drzewostany z bukami i dębami. Spośród wielu gatunków roślin chronionych można tu spotkać
turzycę orzęśnioną, perłówkę zwisłą, gajowca żółtego, fiołka leśnego, a także bluszcz pospolity.

Rysunek 17. Rezerwat "Miodne" (źródło: http://przyroda.radom.pl)
Rezerwat „Okólny Ług” - o powierzchni 168,94 ha został utworzony w 2001 roku (rozporządzenie
nr 258 Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 października 2001 r.. Chroni się tu siedliska o charakterze
torfowiska przejściowego z charakterystycznymi roślinami i antropofobnymi gatunkami zwierząt. W
większości jest to bezleśny teren z typową roślinnością torfowisk przejściowych i wysokich, wśród
których jest szczególnie dużo torfowców oraz gatunków chronionych i rzadkich, m.in. rosiczki,
żurawiny, bagno i liczne gatunki turzyc. Występuje tu około 30 gatunków ważek, paź królowej,
żuraw, rycyk, krzywodziób, bąk, bączek, kobuz, bocian czarny i płaskonos, cyraneczka i cyranka oraz
żmija zygzakowata i zaskroniec. Jest to również miejsce bytowania chronionych żółwi błotnych.
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Rysunek 18. Położenie rezerwatu "Okólny Ług" (źródło: http://przyroda.radom.pl)

Rysunek 19. Rezerwat "Okólny Ług" (źródło: http://przyroda.radom.pl)
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Rysunek 20. Krajobraz w rezerwacie "Okólny Ług" w Leśnictwie Patków
(źródło: http://www.lodz.lasy.gov.pl)
Rezerwat „Borowiec” - o powierzchni 57,3 ha utworzono w 1990 roku na terenie gminy Przyłęk
(zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 21 grudnia 1990
r. (Monitor Polski 1990, nr 48, poz. 366). Obejmuje on fragment doliny rzeki Zwolenki. Celem
ochrony jest zachowanie w niezmienionym stanie rzeki Zwolenki, jej doliny i terenów przyległych,
będących ostoją wielu rzadkich i chronionych zwierząt błotno-wodnych między innymi żółwia błotnego.
Teren rezerwatu stanowi mozaikę biotopów. Największą powierzchnię zajmują zbiorowiska łąkowe,
są tu kępy wierzb oraz laski olszowe. Flora i fauna jest bardzo bogata - występują tu 234 gatunki
roślin naczyniowych, 64 gatunki mięczaków, 17 gatunków ryb, 10 gatunków płazów, 3 gadów,
19 ssaków i 81 gatunków ptaków (w tym 79 lęgowych). Wśród wymienianych gatunków wiele zostało
wpisanych do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt.
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Rysunek 21. Położenie rezerwatu "Borowiec" (źródło: http://przyroda.radom.pl)

Rysunek 22. Rezerwat "Borowiec" (źródło: http://przyroda.radom.pl)
Parki krajobrazowe
Park krajobrazowy obejmuje obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne
i kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu zachowania, popularyzacji tych wartości w warunkach
zrównoważonego rozwoju. Utworzenie parku krajobrazowego lub powiększenie jego obszaru
następuje w drodze uchwały sejmiku województwa.
Północno-zachodni fragment powiatu zwoleńskiego znajduje się w obszarze Kozienickiego Parku
Krajobrazowego im. prof. Ryszarda Zaręby, który utworzono uchwałą Nr XV/70/83 Wojewódzkiej
Rady Narodowej w Radomiu z dnia 28.06.1983 r. Po powiększeniu w 2001 roku Park obejmuje
26 233,83 ha z najcenniejszymi drzewostanami o naturalnym charakterze. W celu zabezpieczenia go
przed zniekształceniem oraz stworzenia warunków dla rozwoju turystyki i wypoczynku wokół Parku
utworzono otulinę o powierzchni 36009,62 ha, którą stanowią obszary leśne i polne. Lasy zajmują
ponad 90% powierzchni parku, otulina obejmuje także przyległe i położone na polanach obszary
rolnicze.
Kozienicki Park Krajobrazowy wraz z otuliną znajduje się na terenie 11 gmin.
Z terenem Parku w dużej części pokrywa się obszar Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy
Puszczy Kozienickiej”. Został utworzony w 1994 roku na powierzchni 29 927 ha na terenie
Nadleśnictwa Kozienice i części nadleśnictw Radom i Zwoleń.
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Rysunek 23. Leśno - polny krajobraz Puszczy Kozienickiej (źródło: http://www.lodz.lasy.gov.pl)

Rysunek 24. Mapa Kozienickiego Parku Krajobrazowego
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Obszar chronionego krajobrazu
Obszar chronionego krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz
o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb
związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych. Wyznaczenie
obszaru chronionego krajobrazu następuje w drodze uchwały sejmiku województwa. W Polsce istnieje
450 obszarów chronionego krajobrazu, które zajmują 23,5% powierzchni kraju. Obszary chronionego
krajobrazu są bardzo słabą formą ochrony przyrody, o niewielkich rygorach ochronności. Obszary
chronionego krajobrazu są przeznaczone głównie na rekreację, a działalność gospodarcza podlega
tylko niewielkim ograniczeniom (zakaz wznoszenia obiektów szkodliwych dla środowiska
i niszczenia środowiska naturalnego).
Na terenie Puszczy Kozienickiej, w części wchodzącej w obszar gminy Zwoleń utworzono Obszar
Chronionego Krajobrazu „Dolina Zwolenki”. Obejmuje on powierzchnię 5 040 ha. Teren ten,
zwłaszcza w środkowym i dolnym biegu rzeczki, odznacza się szczególnie dużymi walorami
przyrodniczymi i krajobrazowymi. Rzeka, silnie meandrując w wąskiej dolinie, tworzy malownicze
zakola. W dolinie rzeczki, posiadającej liczne torfianki, ukształtował się niepowtarzalny układ
specyficznych środowisk, nie występujących w innych dolinach rzecznych w regionie.
W tarasie zalewowym zachowały się zbiorowiska leśne rzadko spotykane w innych częściach Polski.
Są to fragmenty olsów oraz lasów łęgowych. Wysokie zbocza doliny porastają zbiorowiska
kserotermiczne z licznymi rzadkimi gatunkami roślin. Bogactwo faunistyczne to przede wszystkim
ptaki - na terenie doliny gniazduje ok. 80 gatunków Na terenie tym występuje ponad 19 gatunków
ssaków oraz około 19 gatunków reprezentujących herpetofaunę (m.in. rzekotka drzewna, żaba
śmieszka, ropucha paskówka, grzebiuszka, kumak nizinny, padalec, jaszczurka żyworodna,
zaskroniec, żmija itp.
Ze względu na bogactwo gatunkowe i środowiskowe obszar został zaliczony do ważnych
przyrodniczo obszarów o znaczeniu międzynarodowym - do programu CORINE. Jego celem jest
wyznaczenie i gromadzenie danych o terenach ważnych z punktu widzenia ochrony przyrodniczego
dziedzictwa Europy. Dolina Zwolenki według CORINE jest siedliskiem unikatowej wartości.

Rysunek 25. Wypełnione wodą doły potorfowe wzdłuż rzeki Zwolenki
(źródło: http://www.lodz.lasy.gov.pl)
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Sieć obszarów NATURA 2000
Jest to sieć obszarów chronionych na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej. Celem
wyznaczenia tych obszarów (o znaczeniu priorytetowym dla Wspólnoty Europejskiej) jest ochrona
cennych pod względem przyrodniczym i zagrożonych składników różnorodności biologicznej.
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska opracowuje projekt listy obszarów Natura 2000, zgodnie
z przepisami prawa Unii Europejskiej. Projekt ten wymaga zasięgnięcia opinii właściwych miejscowo
rad gmin.
Minister właściwy do spraw środowiska, po uzyskaniu zgody Rady Ministrów, przekazuje Komisji
Europejskiej: listę proponowanych obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty, szacunek dotyczący
współfinansowania przez Wspólnotę ochrony obszarów wyznaczonych ze względu na typy siedlisk
przyrodniczych oraz gatunki roślin i zwierząt o znaczeniu priorytetowym oraz listę obszarów
specjalnej ochrony ptaków.
Natura 2000 obejmuje:



obszary specjalnej ochrony (OSO) - (Special Protection Areas-SPA) wyznaczone na podstawie
Dyrektywy Rady 79/409/EWG w sprawie ochrony dzikich ptaków, tzw. Dyrektywy Ptasiej dla
gatunków ptaków wymienionych w załączniku I do Dyrektywy,
specjalne obszary ochrony (SOO) - (Special Areas of Conservation-SAC) wyznaczone na
podstawie Dyrektywy Rady 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej
fauny i flory, tzw. Dyrektywy Siedliskowej, dla siedlisk przyrodniczych wymienionych
w załączniku I oraz siedlisk gatunków zwierząt i roślin wymienionych w załączniku II do
Dyrektywy.

Na obszarze powiatu zwoleńskiego (w jego części) ustanowiono do dnia 31.12.2010 r. pięć obszarów
sieci Natura 2000:
1.
2.
3.
4.
5.

Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk „Dolina Zwolenki” o kodzie PLH 140006,
Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk "Przełom Wisły w Małopolsce" o kodzie PLH 060045,
Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk "Puszcza Kozienicka" o kodzie PLH 140035,
Obszar Specjalnej Ochrony „Ostoja Kozienicka” o kodzie PLB 140013,
Obszar Specjalnej Ochrony "Małopolski Przełom Wisły" o kodzie PLB 140006.
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Rysunek 26. Mapa obszarów Natura 2000 na terenie powiatu zwoleńskiego
(źródło: www.wrotamazowsza.pl)
Obszary te omówiono poniżej.
Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 „Dolina Zwolenki” zajmuje powierzchnię
2 379,3 ha. Obszar został zakwalifikowany do typu E, co oznacza, że graniczy z innym obszarem
Natura 2000, ale się z nim nie przecina. Na terenie powiatu zwoleńskiego obszar obejmuje część
gmin: Zwoleń i Przyłęk.
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Rysunek 27. Dolina Zwolenki (źródło: http://obszary.natura2000.org.pl)
Obszar obejmuje dolinę rzeki Zwolenki, o wąskim (od 0,5 do 1,0 km) dnie wypełnionym torfem.
Na stokach doliny gdzieniegdzie widoczna jest taras nadzalewowy, osiągający względną wysokość
2 - 3 m. W ostoi występują również wydmy i obszary piasków przewianych. Obszar stanowi mozaikę
siedlisk wodnych, podmokłych i suchych. Rzeka płynie spokojnie, tworząc zakola i starorzecza.
Miejscami, na dnie doliny, spotyka się również zbiorniki wodne powstałe w wyniku wydobycia torfu.
Łąki, znajdujące się w ostoi, w dużej części podlegają ekstensywnemu wykorzystaniu rolniczemu.
W obszarze spotyka się również nieduże lasy sosnowe porastające zbocza doliny i olchowe,
występujące w obniżeniach terenu. Teren stanowi bogatą mozaikę wzajemnie przenikających
biotopów. Jest to jedna z najbogatszych i najcenniejszych ostoi flory i fauny charakterystycznej dla
terenów podmokłych. Stwierdzono tu występowanie 7 gatunków siedliskowych, w tym: bóbr, żółw
błotny oraz 79 gatunków ptaków lęgowych, cennych z europejskiego punktu widzenia, są to m.in.:
błotniak stawowy, derkacz, rybitwa czarna, zimorodek. Dodatkowo, ważne przyrodniczo na tym
obszarze są zwierzęta prawnie chronione w Polsce m.in. łasica, kuna domowa, nornik, wiewiórka,
ryjówka aksamitna, zając, chomik europejski, a z gadów ropucha i traszka.
Zagrożeniem są okresowe i miejscowe zanieczyszczenia wód rzeki Zwolenki i zbiorników wodnych
(dołów po eksploatacji torfu), a także zarastanie gatunkami drzewiastymi i krzewami nieużytkowych
łąk i pastwisk oraz wycinanie zadrzewień. Także niekontrolowana swobodna penetracja turystyczna
poza obszarem rezerwatu może przyczynić się do degradacji walorów przyrodniczych.
Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk "Przełom Wisły w Małopolsce" zajmuje powierzchnię
15 116,4 ha. Na terenie powiatu zwoleńskiego obszar obejmuje część gminy Przyłęk. bszar obejmuje
przełomowy odcinek doliny Wisły, od ujścia Sanny powyżej Annopola do miasta Puławy. Dolina
Wisły posiada dużą wartość przyrodniczą, ponieważ jest jedną z niewielu dużych rzek w Europie,
które zachowały się w stanie względnie naturalnym. W dolinie Wisły występują liczne starorzecza,
łachy i zastoiska, piaszczyste wyspy oraz namuliska. Tereny te porastają rozległe zarośla wierzbowe
oraz gdzieniegdzie płaty łęgów nadrzecznych. Część koryta rzeki jest obwałowana, a obszar
międzywala zajęty jest przez zarośla wierzbowe i łąki. W górnym biegu rzeki występują strome,
wapienne i lessowe skarpy wznoszące się nawet do 90 m ponad doliną Wisły. Na stokach tych
występują cenne murawy ciepłolubne, zwane murawami kserotermicznymi. Na terenie ostoi
stwierdzono 11 rodzajów siedlisk cennych z europejskiego punktu widzenia, które zajmują w sumie
24% powierzchni ostoi. Największą powierzchnię zajmują użytkowane ekstensywnie łąki (11%) oraz
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lasy łęgowe i nadrzeczne zarośla wierzbowe (4%). Obszar ten obejmuje fragment ostoi ptaków wodno
- błotnych o randze europejskiej, ważnej zarówno dla gatunków lęgowych, jak i migrujących. Spośród
cennych dla UE gatunków ptaków występują tu: czapla biała i czapla nadobna, bocian czarny, bielik,
kulon, mewa czarnogłowa oraz rybitwa wielkodzioba. Ostoja jest również siedliskiem żółwia błotnego
oraz kilku cennych dla przyrody europejskiej gatunków ryb m.in. kozy, różanki i piskorza. Dolina
Wisły uważana jest za korytarz ekologiczny rangi europejski, który umożliwia przemieszczanie się
wielu gatunków zwierząt i roślin.
Zagrożenie dla walorów przyrodniczych tego obszarów stanowią przede wszystkim zanieczyszczenie
wód Wisły, zarastanie muraw kserotermicznych przez drzewa i krzewy, projekt regulacji rzeki Wisły.
Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk "Puszcza Kozienicka" zajmuje powierzchnię 28 230,4 ha.
Na terenie powiatu zwoleńskiego obszar obejmuje część gmin Policzna i Zwoleń. Ostoja obejmuje
jeden z większych kompleksów leśnych w środkowej Polsce - Puszczę Kozienicką, położoną na
granicy Małopolski i Mazowsza. W Puszczy Kozienickiej zachowało się wiele drzewostanów
o charakterze zbliżonym do naturalnego. Dominują siedliska borowe, jedynie w dolinach zachowały
się łęgi. W miejscach bardziej żyznych lub podmokłych występują lasy mieszane, olsy, łęgi i grady.
Obecnie występują drzewostany sosnowe z udziałem jodły. We florze jest wiele rzadkich gatunków
w skali kraju, typowych dla lasów naturalnych: zimoziół północny, lilia złotogłów, czosnek
niedźwiedzi. Przestrzenie poza lasami zajmują grunty rolne, pola uprawne, mniejszy jest udział łąk.
W Puszczy stwierdzono występowanie co najmniej 29 gatunków ptaków wymienionych w Załączniku
I Dyrektywy Ptasiej. Liczebność 2 gatunków: derkacza i kraski mieści się w kryteriach wyznaczania
międzynarodowej ostoi ptaków. 7 gatunków zostało wymienionych w Polskiej czerwonej księdze
zwierząt jako ptaki zagrożone. Poza tym występuje drozdy, słowiki, bocian czarny, orlik krzykliwy.
Występuje 170 pomników przyrody i 13 rezerwatów, z najstarszym rezerwatem "Zagożdżon" z 300letmi dębem "Zygmuntem Augustem". Na terenie puszczy jest ponad 50 gatunków ssaków: łasica,
gronostaj, bóbr, wydra.
Obszar Specjalnej Ochrony „Ostoja Kozienicka” zajmuje powierzchnię 68 301,2 ha. Na terenie
powiatu zwoleńskiego obszar obejmuje część gmin Policzna i Zwoleń. Obszar obejmuje znaczną część
jednego z większych kompleksów leśnych w środkowej Polsce - Puszczy Radomsko-Kozienickie.
Położony jest on w terenie z licznymi elementami rzeźby pochodzenia fluwioglacjalnego: szeregiem
tarasów denudacyjnych opadających stopniowo ku dolinie Wisły, poprzedzielanych licznymi wałami
wydmowymi, pomiędzy którymi znajdują się niecki, zwykle silnie zabagnione. Obecnie drzewostany
składają się głównie z sosny (84%) oraz jodły (4%) - biegnie tutaj granica jej występowania. Lasy
zajmują większość powierzchni obszaru. Resztę terenu pokrywają pola uprawne, łąki, pastwiska.
Występują tu również interesujące połacie torfowisk wysokich i niskich.
W Puszczy stwierdzono występowanie co najmniej 29 gatunków ptaków wymienionych w Załączniku
I Dyrektywy Ptasiej. Liczebność 2 gatunków: derkacza i kraski mieści się w kryteriach wyznaczania
międzynarodowej ostoi ptaków. 7 gatunków zostało wymienionych w Polskiej czerwonej księdze
zwierząt jako ptaki zagrożone. Poza tym występuje drozdy, słowiki, bocian czarny, orlik krzykliwy.
Na terenie puszczy jest ponad 50 gatunków ssaków: łasica, gronostaj, bóbr, wydra.
Występują tu liczne rzadkie i chronione gatunki roślin naczyniowych, m.in. czosnek niedźwiedzi,
Allium ursinum, widłaki Lycopodium sp., wiele gatunków storczyków, przebiśnieg Galanthus nivalis,
pełnik europejski Trolius europaeus, lilia złotogłów Lilium martagon, zimoziół północny Linnea
borealis i in.
Zagrożenie dla obszary stanowią zabudowywanie obszarów dotąd niezabudowanych (największe
zagrożenia dla kraski) oraz niszczenie siedlisk przez wydeptywanie, rozbudowa osiedli turystycznych
poza terenem zwartej zabudowy, a także wzmożony rozwój turystyki.
Obszar Specjalnej Ochrony "Małopolski Przełom Wisły" zajmuje powierzchnię 6 972,8 ha.
Na terenie powiatu zwoleńskiego obszar obejmuje część gminy Przyłęk. Obszar obejmuje fragment
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doliny Wisły pomiędzy Józefowem a Kazimierzem. Leży na wysokości od 119 do 134 m npm
i charakteryzuje się wysokimi brzegami. Wśród malowniczych meandrów znajdują się liczne wyspy:
nagie łachy piaszczyste lub pokryte roślinnością, wykorzystywane często jako pastwiska. Brzegi rzeki
i taras zalewowy zarastają zarośla wiklinowe, łąki i pastwiska, lasy wierzbowo-topolowe, piaszczyste
plaże. Teren jest użytkowany rolniczo (17% powierzchni). Obszar jest ostoją ptasią o randze
europejskiej ważną dla ptaków wodno-błotnych. Występuje tu co najmniej 14 gatunków ptaków
z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej. Szczególne znaczenie mają populacje gatunków takich jak: rybitwa
białoczelna i rzeczna, ostrygojad, dzięcioł białogrzbiety, mewa czarnogłowa, szablodziób, batalion,
krwawodziób, mewa pospolita, rycyk, płaskonos, nurogęś i zimorodek.

Rysunek 28. Małopolski Przełom Wisły (źródło: http://obszary.natura2000.org.pl)
Do najpoważniejszych zagrożeń dla ostoi zalicza się zanieczyszczenia. Potencjalne zagrożenie stanowi
plan regulacji tego odcinka Wisły. Obszar podlega działaniom z zakresu ochrony
przeciwpowodziowej.
Zespół Przyrodniczo – Krajobrazowy
Zespół przyrodniczo-krajobrazowy wyznacza się w celu ochrony wyjątkowo cennych fragmentów
krajobrazu naturalnego i kulturowego, dla zachowania jego wartości przyrodniczych, kulturowych
i estetycznych. Ustanowienie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego następuje w drodze uchwały rady
gminy. Działalność na terenach objętych tą formą ochrony uwarunkowana jest opracowaniem dla nich
planu zagospodarowania przestrzennego, który uwzględni postulaty przyrodników i historyków.
Na terenie powiatu zwoleńskiego znajduje się Zespół Przyrodniczo – Krajobrazowy „Sycyna”,
utworzony w 2003 roku, zlokalizowany w centralnej części miejscowości Sycyna między drogą
Zwoleń – Lipsko (od strony zachodniej) a drogą Kolonia Sycyna Północna – Kolonia Sycyna
Południowa. Zespół ma powierzchnię 22,6 ha (które otacza otulina o powierzchni 48,4 ha). Ochroną
objęto pozostałości dawnego założenia parkowo-dworskiego oraz fragment rzeki Sycynki stanowiącej
prawobrzeżny dopływ Zwoleńki. W skład zespołu wchodzi. park o powierzchni 1,15 ha pochodzący
z II połowy XIX w., a należący teraz do Urzędu Miasta i Gminy w Zwoleniu. Ciągłe zmiany
użytkowników wpłynęły dość negatywnie na park. Porównując inwentaryzacje drzew wykonane
w latach 80. ze stanem obecnym można stwierdzić, że spadła liczba drzew. Najrzadszym gatunkiem
jest buk pospolity, odmiana czerwonolistna – Fagus sylvatica Purpurea. Pozostałą część zespołu
tworzy dolina Sycynki z zarośniętymi stawami na jego zachodnim krańcu oraz nie zarośniętymi w
rejonie parku.
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Użytki ekologiczne
Użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających znaczenie
dla zachowania różnorodności biologicznej – naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka
wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności,
starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub
chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca
sezonowego przebywania. Ustanowienie użytku ekologicznego następuje w drodze uchwały rady
gminy. Istotnym powodem tworzenia użytków ekologicznych jest potrzeba objęcia ochroną
niewielkich powierzchniowo obiektów, ale cennych pod względem przyrodniczym.
Użytki ekologiczne na terenie powiatu zwoleńskiego ustanowiono na terenie gminy Zwoleń i zajmują
one łącznie powierzchnię 39,1 ha. Jest to pozostałość ekosystemów mająca na celu zachowanie
unikalnych typów środowisk takich jak:










dawne bagna, średnio wilgotne, okresowo zalewane wodą o powierzchni 9,12 ha,
obniżenie terenu okresowo zalewane wodą o powierzchni 0,67 ha,
obniżenie terenu pomiędzy wydmami okresowo zalewane o powierzchni 2,25 ha,
bagno - torfowisko przejściowe, płytkie doły po eksploatacji torfu, o powierzchni 6,27 ha,
dawne pastwisko - nie użytkowane, bagno zalewane wodą, pastwisko o powierzchni 5,51 ha,
teren obniżony, wypełniony torfem o powierzchni 2,67 ha,
„Ług Bartodziejski” – zagłębienie terenu otoczone wydmami, torfowisko przejściowe,
fragmentami doły po eksploatacji torfu, wypełnione wydmami o powierzchni 8,37 ha,
nieużytkowane, silnie wilgotne pastwisko o powierzchni 2,61 ha,
dawna łąka, zbiornik wodny o powierzchni 1,51ha oraz obiekt leżący w strefie krajobrazu
chronionego rzeki Zwolenki – staw Moskol.

Pomniki przyrody
Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska
o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz
odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych
rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska,
skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie. Ustanowienie pomnika przyrody następuje w drodze
uchwały rady gminy.
Na terytorium powiatu zwoleńskiego ustanowionych zostało 169 pomników przyrody, w tym:






w gminie Kazanów - 85 pomników,
w gminie Policzna - 10 pomników,
w gminie Przyłęk - brak,
w gminie Tczów - brak,
w gminie Zwoleń - 74 pomników.

Pozostałe tereny, cenne przyrodniczo
W obrębie gminy Kazanów funkcjonuje korytarz ekologiczny doliny Iłżanki i Modrzejowicy,
obejmujący doliny tych rzek i dopływów Modrzejowicy–Muchy i Strugi Tęczowej (Tczówki).
Na różnorodność i naturalność tych terenów składają się ekosystemy łąkowo-pastwiskowe, miejscami
zatorfione z zespołami roślinności wodnej i bagiennej. Urozmaicone są licznymi zadrzewieniami,
zarośniętymi starorzeczami i laskami.
Rzeka Iłżanka mimo częściowej melioracji wciąż stanowi ostoję dla ptaków wodnych i błotnych. Żyje
ich tu około 60 gatunków. Na podmokłej łące koło Osuchowa znajdują się stanowiska lęgowe
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chronionego rycyka. Między Kazanowem a Miechowem na rozległych, 120 hektarowych łąkach
gniazdują samotniki, strumieniówki, świerszczaki, krzywodzioby i słowiki rdzawe.
Korytarz ekologiczny rzeki Muchy i Klonówki przebiega południkowo w zachodniej części gminy
Tczów i stanowi niewielki fragment korytarza łączącego dwa obszary o znaczeniu krajowym Puszczę Kozienicką i Podgórze Iłżeckie (poza obszarem powiatu). Doliny Klonówki i Muchy mają
płaskie dno i łagodne zbocza. Wzdłuż rzek ciągną się ekosystemy łąkowe z zadrzewieniami.
Łąki, zadrzewienia i zakrzewienia
Stosunkowo niewielkie powierzchnie zajmują zbiorowiska łąkowe. Skupione są głównie w dolinach
rzek i cieków wodnych. Zbiorowiska te odznaczają się szczególnymi walorami przyrodniczymi,
umożliwiają zachowanie dużej bioróżnorodności oraz pełnią funkcje wodno- i glebochronne,
hydrologiczne, klimatyczno-higieniczne i krajobrazowe. Specyficznymi walorami przyrodniczymi
odznaczają się występujące głównie w dolinach cieków, rzadziej w zagłębieniach bezodpływowych
zespoły roślinności szuwarowo-torfowiskowej. Stwarzają one możliwości bytowania dla bogatego
zespołu zwierząt związanych ze środowiskiem wodno–błotnym.
Duże znaczenie dla powiatu mają zadrzewienia nie będące zbiorowiskami leśnymi. Są to:




zadrzewienia przywodne, ciągnące się wzdłuż cieków wodnych (wierzby, olsze, brzozy,
kruszyna),
zadrzewienia przydrożne, towarzyszące ciągom komunikacyjnym,
zadrzewienia śródpolne, często porastające tereny nie użytkowane rolniczo i miedze (zarośla
tarniny, dzikiej róży, jeżyn, derenia, pojedyncze drzewa).

Zieleń urządzona
Zieleń urządzona to obszary różnej wielkości i rangi stworzone przez człowieka. Zieleń urządzoną
można podzielić na 5 zasadniczych kategorii, które z kolei dzielą się na rodzaje:
1.
2.
3.
4.
5.

tereny zieleni otwartej: parki spacerowo – wypoczynkowe, zieleńce, bulwary i promenady,
tereny zieleni specjalnego przeznaczenia: pasy zieleni izolacyjnej, zieleń przydrożna, ogrody
działkowe, cmentarze, parki i ogrody zabytkowe,
tereny zieleni towarzyszące różnym obiektom: zabudowie osiedlowej, indywidualnej, obiektom
usługowym, handlowym itp.
tereny gospodarki rolniczej, leśnej i ogrodniczej,
tereny zieleni wypoczynkowo – wycieczkowej i turystycznej: ośrodki wypoczynkowe, lasy
komunalne.

Na terenie powiatu zwoleńskiego do terenów zieleni urządzonej należą: parki, zieleńce, cmentarze,
ogrody przydomowe, zieleń obiektów sportowych, zieleń osiedlowa oraz zieleń izolacyjna tras
komunikacyjnych i zieleń przyuliczna. Powierzchnia poszczególnych terenów wynosi:






parki spacerowo – wypoczynkowe –10,8 ha,
zieleńce – 2,1 ha,
zieleń uliczna – 0,9 ha,
tereny zieleni osiedlowej – 12,3 ha,
cmentarze – 23,9 ha.

Cenną grupę zieleni stanowi starodrzew parków podworskich.
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Zagrożenia i degradacja szaty roślinnej na terenie powiatu
Obecnie do największych zagrożeń szaty roślinnej zalicza się postępującą presję procesów
urbanizacyjnych, przejawiającą się w żywiołowym i nie zawsze zgodnym z planem zagospodarowania
przestrzennego gmin rozwojem budownictwa mieszkaniowego i rekreacyjnego. Występuje tutaj
niekorzystny proces synatropizacji na terenach wartościowych przyrodniczo. Następuje stałe
zastępowanie istniejącej roślinności półnaturalnej roślinnością zbiorowisk zastępczych.
Kolejną nieprawidłowością jest zaśmiecanie terenów leśnych oraz sukcesywne wycinanie drzew na
terenach zurbanizowanych i wymiana ich na owocowe i ozdobne. Również na pozostałych terenach
następuje stałe zastępowanie istniejącej roślinności półnaturalnej roślinnością zbiorowisk zastępczych.
Obecny stan terenów zieleni jest wynikiem m.in. braku kompleksowego programu ich rozwoju
w poszczególnych gminach, uwzględniającego zarówno istniejące tereny, jak i te o potencjale
przyrodniczym czy kulturowym.
Problemem jest także nierównomierne rozmieszczenie obszarów zieleni urządzonej, przez co dostęp
do terenów przyrodniczo cennych jest niejednakowy dla wszystkich mieszkańców powiatu. Brak jest
środków na nowe inwestycje, a dotacje budżetowe gmin przeznacza się na bieżącą pielęgnację
istniejących terenów i obiektów zieleni.
5.1.2. Program działań
Cel długoterminowy do 2018 roku:

Ochrona walorów i zasobów przyrodniczych powiatu
Zwiększenie spójności systemu przyrodniczego powiatu
Cele krótkoterminowe do 2014 roku:

Ochrona obszarów i obiektów przyrodniczo cennych, a także ich udostępnienie
mieszkańcom w sposób gwarantujący przetrwanie chronionych walorów
Zwiększenie powierzchni terenów zieleni urządzonej wraz z poprawą standardu
zagospodarowania tych terenów w poszczególnych gminach
Uwzględnianie wartości środowiska przyrodniczego w polityce przestrzennej
i kierunkach rozwoju poszczególnych gmin oraz całego powiatu
Ochrona walorów i różnorodności krajobrazu
Kierunki działań długo- i krótkoterminowych oraz zadania
Ochrona obszarów i obiektów przyrodniczo cennych, a także ich udostępnienie mieszkańcom w
sposób gwarantujący przetrwanie chronionych walorów:



Pielęgnacja i konserwacja drzew - pomników przyrody (jednostki realizujące: wójtowie gmin).
Rozważenie możliwości i zasadności wprowadzenia obszarowych form ochrony przyrody po wykonaniu inwentaryzacji i waloryzacji przyrody (jednostki realizujące: burmistrz miasta
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Zwoleń i wójtowie gmin, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, Sejmik
Województwa Mazowieckiego).
Zwiększanie powierzchni łączników pomiędzy kompleksami terenów cennych przyrodniczo,
w celu stworzenia wewnętrznej spójności wojewódzkiego systemu obszarów chronionych
i wzmocnienia ciągłości i spójności przestrzennej (jednostki realizujące: burmistrz miasta Zwoleń
i wójtowie gmin, właściciele i administratorzy terenu).
Dążenie do wzmocnienia ciągów przyrodniczych poprowadzonych wzdłuż cieków na terenie
powiatu, ochrona korytarzy ekologicznych. Istniejące korytarze ekologiczne powinny być
miejscem urządzania zielonych ścieżek (tras rowerowych, ciągów spacerowych) (jednostki
realizujące: burmistrz miasta Zwoleń i wójtowie gmin).
Budowa przejść dla zwierząt nad trasami komunikacyjnymi i przepławek dla organizmów
wodnych (jednostki realizujące: inwestorzy poszczególnych inwestycji).
Wsparcie merytoryczne - informacyjne i edukacyjne - dla pracowników Urzędów Gmin
w zakresie ochrony obszarów prawnie chronionych i pozostałych przyrodniczo cennych
(jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Zwoleniu).

Obszary przyrodniczo cenne projektowane do objęcia ochroną prawną
Na terenie powiatu zwoleńskiego proponuje się rozważenie objęcia ochroną prawną następujących
obszarów:
Gmina Kazanów:
1. W obrębie gminy rozważa się objęcie ochroną korytarza ekologicznego doliny Iłżanki
i Modrzejowicy, który obejmuje doliny tych rzek i dopływów Modrzejowicy-Muchy i Strugi
Tęczowej (Tczówki). Na różnorodność i naturalność tych terenów składają się ekosystemy
łąkowo-pastwiskowe, miejscami zatorfione z zespołami roślinności wodnej i bagiennej.
Urozmaicone są licznymi zadrzewieniami, zarośniętymi starorzeczami i laskami. Mimo
częściowej melioracji rzeka Iłżanka wciąż stanowi ostoję dla ptaków wodnych i błotnych. Żyje ich
tu około 60 gatunków. Na podmokłej łące koło Osuchowa znajdują się stanowiska lęgowe
chronionego rycyka. Między Kazanowem a Miechowem na rozległych 120 hektarowych łąkach
gniazdują samotniki, strumieniówki, świerszczaki, krzywodzioby i słowiki rdzawe.
Gmina Policzna:
1. W gminie wytypowano do objęcia ochroną i utworzenia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego
dolinę lewobrzeżnego dopływu rzeki Zwolenki. Jest to silnie zabagniony teren z pozostałościami
stawów, z ekosystemami roślinności bagiennej, z licznymi gatunkami ptaków, płazów i owadów.
2. Drugim zespołem przyrodniczo-krajobrazowym będzie fragment doliny Strugi Polickiej. Jest to
wąwóz porośnięty olsem, z terenami zabagnionymi, ze stawami, z roślinnością szuwarowotorfowiskową. Gniazdują tu liczne ptaki, występują liczne płazy.
Gmina Przyłęk:
1. W południowo - wschodniej części gminy znajduje się jeden z najcenniejszych europejskich
ekosystemów rzecznych. Projektowane jest w związku z tym utworzenie Nadwiślańskiego Parku
Krajobrazowego. Zgodnie z konwencją „Ramsar” o obszarach wodno-błotnych mających
unikatowe znaczenie dla ptactwa wodno-błotnego odcinek ten został zakwalifikowany do ochrony
w skali międzynarodowej.
2. W obrębie gminy znajduje się fragment projektowanego rezerwatu „Wyspy Gniazdkowskie”.
Obejmuje on jeden z ciekawszych fragmentów Wisły. Na całym odcinku Wisły Środkowej
wykryto gniazdowanie 40-50 gatunków ptaków w dość dużych populacjach. Dla kilku gatunków
Wisła stanowi główną ostoję na obszarze Polski. Rzeka stanowi też ważny szlak wędrówkowy
ptaków. Licznie zimują tu ptaki wodno-błotne.
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3. Obszar położony w dolinie rzek (strumieni) Plewki i Czerniawki w gminie wytypowano do
utworzenia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego. Koryta obu rzeczek zachowują tu swój
naturalny charakter. Na tarasie zalewowym zachowały się fragmenty olsów oraz lasów łęgowych,
brzegi dolin porastają zbiorowiska kserotermiczne. Niżej położone tereny zajmują łąki, wilgotne
w różnym stopniu. Charakterystyczna jest mozaika trzcinowisk, turzycowisk oraz kępiastych
wierzb. Celem ochrony byłoby zachowanie harmonijnego układu ekologicznego połączonego
z walorami krajobrazowymi (głęboko wcięte doliny obu rzeczek).
4. Objecie w formie użytków ekologicznych obiektów: "Osika" - zbiornik wodny w otoczeniu pól,
"Kijanka" - okresowe zbiorniki wodne w okolicach Grabowa, "Tatarak" - śródpolny staw
w okolicy Kulczyna.
Gmina Tczów:
1. W obrębie gminy rozważa się objęcie ochroną korytarza ekologicznego rzeki Muchy i Kłonówki,
który przebiega południkowo w zachodniej części gminy i stanowi niewielki fragment korytarza
łączącego dwa obszary o znaczeniu krajowym - Puszczę Kozienicką i Podgórze Iłżeckie (poza
obszarem powiatu). Doliny Kłonówki i Muchy mają płaskie dno i łagodne zbocza. Wzdłuż rzek
ciągną się ekosystemy łąkowe z zadrzewieniami.
2. Objęcie ochroną w formie pomnika przyrody głazu narzutowego.
Zwiększenie powierzchni terenów cennych przyrodniczo oraz zieleni urządzonej wraz z poprawą
standardu zagospodarowania tych terenów:











Wykonanie inwentaryzacji i/lub waloryzacji przyrody na gmin powiatu (jednostki realizujące:
burmistrz miasta Zwoleń i wójtowie gmin, Starostwo Powiatowe w Zwoleniu).
Urządzanie, rozbudowa, modernizacja i rewitalizacja zarówno istniejących, jak i nowych terenów
zieleni urządzonej (jednostki realizujące: burmistrz miasta Zwoleń i wójtowie gmin, właściciele
i administratorzy terenu).
Zagospodarowanie i estetyzacja terenów gminnych, tj. skwery, centra wsi, zbiorniki wodne, place,
deptaki, itd. (jednostki realizujące: burmistrz miasta Zwoleń i wójtowie gmin, właściciele
i administratorzy terenu).
Odnowa drzewostanów (jednostki realizujące: burmistrz miasta Zwoleń i wójtowie gmin,
właściciele i administratorzy terenu).
Realizacja planu odnowy zieleni przyulicznej - zagospodarowanie istniejących pasów drogowych
oraz nowo realizowanych i modernizowanych ulic na terenie miejscowości (jednostki realizujące:
burmistrz miasta Zwoleń i wójtowie gmin, zarządcy dróg, w tym Zarząd Dróg Powiatowych).
Opracowanie Kodeksu Dobrych Praktyk Zieleni Przyulicznej (jednostki realizujące: Starostwo
Powiatowe w Zwoleniu, Zarząd Dróg Powiatowych).
Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej na terenach o wysokich walorach
przyrodniczo – krajobrazowych i kulturowych powiatu (jednostki realizujące: burmistrz miasta
Zwoleń i wójtowie gmin właściciele terenu, nadleśnictwa, Starostwo Powiatowe w Zwoleniu ,
inwestorzy).
Prowadzenie ciągłej edukacji ekologicznej na temat form ochrony przyrody (jednostki realizujące:
burmistrz miasta Zwoleń i wójtowie gmin, nadleśnictwa, Starostwo Powiatowe w Zwoleniu,
szkoły, organizacje pozarządowe, media).
Rewaloryzacja parków podworskich jako dóbr kultury (jednostki realizujące: właściciele
obiektów).

W celu poprawy stanu zieleni przyulicznej należy opracować Kodeks Dobrych Praktyk Zieleni
Urządzonej. Zawarte w nim zostaną w nim wytyczne, informacje, rady, itp. dotyczące najlepszych
praktyk związanych z zakładaniem, utrzymaniem i pielęgnacją zieleni urządzonej. Przykładowo:


Należy zadbać, aby stworzyć warunki do przenikania wody opadowej do systemu korzeniowego
drzew rosnących przy parkingach i ciągach komunikacyjnych.
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W pobliżu miejsc parkowania drzewa powinny być zabezpieczone specjalnymi osłonami. Osłony
drzew w pobliżu miejsc parkowania wykonane powinny być z trwałych i lekkich konstrukcji.
Do uzupełnień istniejącej zieleni oraz przy wprowadzaniu nowych nasadzeń należy zrezygnować
ze stosowania pospolitych szybkorosnących gatunków jak: wierzba biała, topola czarna, topola
osika, klon jesionolistny na rzecz gatunków szlachetnych dobrze znoszącymi warunki
antropogeniczne, jak np. modrzew europejski, daglezja zielona, świerk kłujący, klon pospolity,
jesion wyniosły, dąb czerwony, jarząb pospolity.
Należy dążyć do zagospodarowania zielenią nowo realizowanych i modernizowanych ulic,
zwiększać obszary zieleni izolacyjnej, towarzyszącej obiektom oświaty, rekreacji i sportu.
Należy zwrócić uwagę na jakość i fachowość projektowania i wykonawstwa realizowanych
przedsięwzięć z zakresu zieleni urządzonej.
Należy dbać, aby dostosowywano zasoby zieleni urządzonej do warunków siedliskowych.

Uwzględnienie wartości środowiska przyrodniczego w polityce przestrzennej i kierunkach rozwoju:




Planowanie rozwoju przestrzennego w harmonii ze środowiskiem przyrodniczym i kulturowym,
dostosowanie przeznaczenia terenów i form zagospodarowania do zróżnicowanych predyspozycji
środowiska (jednostki realizujące: burmistrz miasta Zwoleń i wójtowie gmin , właściciele terenu).
Wprowadzanie precyzyjnych zapisów dotyczących terenów zieleni (alei, skwerów, placów zabaw
itp.) przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (jednostki
realizujące: burmistrz miasta Zwoleń i wójtowie gmin).
Stosowanie standardów powierzchniowych i programowych, dotyczących publicznych terenów
zieleni jako norm obowiązujących przy opracowaniu miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego (jednostki realizujące: burmistrz miasta Zwoleń i wójtowie gmin.)

Ochrona i zwiększenie różnorodności krajobrazu



Wprowadzanie (głównie na gruntach nie użytkowanych rolniczo) zadrzewienia i zakrzewienia
(jednostki realizujące: burmistrz miasta Zwoleń i wójtowie gmin, właściciele i administratorzy
terenu).
Obsadzanie pobocza dróg drzewami i krzewami (jednostki realizujące: burmistrz miasta Zwoleń
i wójtowie gmin, zarządy dróg).

5.2. OCHRONA LASÓW

5.2.1. Stan wyjściowy
Ogólna powierzchnia lasów i gruntów leśnych w powiecie zwoleńskim wynosiła na koniec 2010 roku
8 728,9 ha (tj. 15% ogólnej powierzchni powiatu). Powierzchnia samych lasów wynosiła 8 626,6 ha.
W strukturze lasów przeważają lasy prywatne, zajmujące powierzchnię 4 993 ha (57% ogółu). Grunty
leśne publiczne zajmują powierzchnię 3 735,9 ha, w tym grunty leśne publiczne Skarbu Państwa 3 720,2 ha. Lasy gminne zajmują powierzchnię 15,7 ha.
Lasy Wspólnot Gruntowych znajdują się głównie na terenie gminy Zwoleń (Wspólnota Podzagajnik
171 ha) i Policzna (Wspólnota Patków 62 ha).
Zarząd nad lasami państwowymi sprawują dwa nadleśnictwa, wchodzące w skład Regionalnej
Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu. Są to:



Nadleśnictwo Zwoleń - na terenie powiatu zwoleńskiego obejmuje gminy Zwoleń, Tczów,
Policzna, Przyłęk,
Nadleśnictwo Marcule - na terenie powiatu zwoleńskiego obejmuje gminę Kazanów.
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Na terenie powiatu przeważają lasy iglaste - 75% siedlisk. Lasy iglaste stanowi w zdecydowanej
większości sosna, natomiast liściaste tworzą głównie dąb, olsza i brzoza. Przeważa drzewostan 40–80
letni.
Najlepiej rozpoznane są obszary północno-zachodnie powiatu, lasy wchodzące w skład Kozienickiego
Parku Krajobrazowego. Zachowało się tu wiele zbiorowisk leśnych o charakterze naturalnym.
W drzewostanach dominuje sosna. Cennym elementem są występujące tu na granicy swych zasięgów
jodła i buk oraz rzadkie modrzew polski i cis. W wielu miejscach występują stare bory z dorodnymi
sosnami. Do bardzo rzadkich roślin należą rosnące tu m.in. zimoziół północny, wiciokrzew pomorski,
bluszcz pospolity, wawrzynek wilcze łyko, lilia złotogłów, orlik pospolity, śnieżyczka przebiśnieg,
pełnik europejski, czosnek niedźwiedzi, sasanka otwarta, bułownik czerwony i widłak.
Na licznych torfowiskach rosną rzadkie rośliny bagienne: rosiczka okrągłolistna, bagno zwyczajne,
borówka bagienna, żurawina błotna i fiołek torfowy. Chronione porosty to m. in. chrobotek
reniferowy, płucnica islandzka, brodaczki. Do grzybów objętych ochroną należą: smardz jadalny i
stożkowaty, sromotnik bezwstydny, szmaciak gałęzisty, soplówka, żagwica listkowata i purchawica
olbrzymia.
W wielu rejonach Puszczy w okresie urodzaju grzybów spotkać można licznie występujące: pieprzniki
jadalne (kurki), borowiki, koźlarze, maślaki, czubajki i gąski.
Poza obszarami objętymi Leśnym Kompleksem Promocyjnym „Lasy Puszczy Kozienickiej”
niewielkie powierzchnie leśne porozrzucane na terenie powiatu reprezentują głównie siedliska świeże
borowe, z dominującą sosną. Podrzędnie występują: brzoza, olsza i dąb.
Na terenie Nadleśnictw ochrona przyrody jest realizowana poprzez objęcie ochroną ustawową oraz
poprzez racjonalne prowadzenie gospodarki leśnej uwzględniającej ochronę cennych obiektów
przyrodniczych oraz zachowanie i powiększanie biologicznej różnorodności w lasach.
Zasady ochrony stanowisk gatunków chronionych oraz cennych ekosystemów i zbiorowisk
realizowane są na podstawie zaleceń zawartych w Programach Ochrony Przyrody i Wartości
Kulturowych, które są częścią Planów Urządzania Lasów.
Duża część lasów na terenie powiatu zwoleńskiego została uznana ze względu na pełnione funkcje za
ochronne. Są to lasy:










glebochronne,
wodochronne,
stanowiące drzewostany trwale uszkodzone na skutek działalności przemysłu,
wodochronne i jednocześnie stanowiące drzewostany trwale uszkodzone na skutek działalności
przemysłu,
lasy stanowiące ostoje zwierząt podlegających ochronie gatunkowej,
lasy stanowiące ostoje zwierząt podlegających ochronie gatunkowej i jednocześnie stanowiące
drzewostany trwale uszkodzone na skutek działalności przemysłu,
lasy stanowiące ostoje zwierząt podlegających ochronie gatunkowej i jednocześnie wodochronne,
lasy stanowiące ostoje zwierząt podlegających ochronie gatunkowej i jednocześnie wodochronne
oraz stanowiące drzewostany trwale uszkodzone na skutek działalności przemysłu,
lasy stanowiące drzewostany nasienne i jednocześnie trwale uszkodzone na skutek działalności
przemysłu.

Szczególnie istotne znaczenie dla stanu lasów w powiecie zwoleńskim miały:



utworzenie na terenie Puszczy Kozienickiej Kozienickiego Parku Krajobrazowego,
objęcie lasów Puszczy Kozienickiej Leśnym Kompleksem Promocyjnym,
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nowoczesna gospodarka leśna, realizowana metodami przyjaznymi dla środowiska, opartymi na
podstawach ekologicznych,
aktywna ochrona przyrody,
edukacja przyrodnicza, przybliżająca społeczeństwu zadania i cele leśnictwa,
opracowanie programów ochrony przyrody dla wszystkich nadleśnictw.

Rysunek 29. Lesistość rejonu powiatu zwoleńskiego
Głównymi zagrożeniami zasobów leśnych powiatu zwoleńskiego są:









gorszy przeciętnie stan lasów prywatnych i stan ich zagospodarowania w porównaniu z lasami
administrowanymi przez Lasy Państwowe,
ewentualny wzrost populacji szkodliwych owadów, rozprzestrzenianie się rozległych terytorialnie
chorób drzew,
wzrost zagrożenia pożarowego, zarówno naturalny, jak i związany z nieostrożnością lub
wandalizmem,
niewystarczające środki finansowe przeznaczone na wdrażanie ekologicznych metod
gospodarowania w leśnictwie,
czynniki naturalne – obniżenie poziomu wód gruntowych, deficyt opadów atmosferycznych, wiatr
i śnieg powodujące osłabienie drzew, ataki szkodników, choroby drzew, susze powodujące
zagrożenie pożarami,
nierównomierna struktura lasów – występowanie wielu małych kompleksów leśnych będących
w rękach prywatnych, dominacja lasów o strukturze jednopiętrowej,
przeznaczanie terenów cennych przyrodniczo pod zabudowę,
zanieczyszczenie terenów leśnych (dzikie wysypiska śmieci, wydobycie piasku).
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5.2.2. PROGRAM DZIAŁAN
Cel długoterminowy do 2018 roku i krótkoterminowy do 2014 roku:

Ochrona lasów, zwiększanie ich powierzchni i spójności
Kierunki działań długo- i krótkoterminowych oraz zadania















Uaktualnienie lub opracowanie planów urządzania lasów (jednostki realizujące: nadleśnictwa).
Uaktualnianie lub opracowywanie uproszczonych planów urządzenia lasów nie stanowiących
własności Skarbu Państwa (jednostki realizujące: Starosta Zwoleński, nadleśnictwa)
Prowadzenie gospodarki leśnej zgodnie z ustaleniami planów urządzenia lasów, uwzględniając
zasadę powszechnej ochrony, trwałości utrzymania ciągłości użytkowania oraz dostosowanie do
ustalonych w planie funkcji i form użytkowania niezależnie od struktury własnościowej lasów
(jednostki realizujące: nadleśnictwa, właściciele lasów prywatnych).
Minimalizacja ryzyka wystąpienia zagrożeń naturalnych (m.in. szkodniki, pasożyty)
i antropogenicznych (m.in. pożary, nielegalne pozbywanie się odpadów) w środowisku leśnym
(jednostki realizujące: nadleśnictwa, właściciele lasów, straż pożarna, mieszkańcy powiatu).
Bieżące wykonywanie w lasach zabiegów ochronnych i pielęgnacyjnych (preferowanie
biologicznych i mechanicznych metod: zakładanie remiz, wywieszanie budek lęgowych, ochrona
mrowisk, wykładanie pułapek na owady, korowanie) w sposób profesjonalny i terminowy
(jednostki realizujące: nadleśnictwa, właściciele lasów prywatnych).
Szkolenie prywatnych właścicieli lasów na temat prawidłowych zasad gospodarki leśnej (jednostki
realizujące: nadleśnictwa, Starostwo Powiatowe w Zwoleniu).
Zwiększanie lesistości powiatu (jednostki realizujące: nadleśnictwa, właściciele terenów).
Przebudowa drzewostanów ma na celu zwiększenie udziału jodły i buka (jednostki realizujące:
nadleśnictwa).
Egzekwowanie ustaleń planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie minimalnej
odległości linii zabudowy od granicy lasu (jednostki realizujące: burmistrz miasta Zwoleń
i wójtowie gmin).
Wyznaczanie przy obiektach rekreacyjnych zlokalizowanych w lasach obszaru do
zagospodarowania i użytkowania zgodnie z zasadami przewidzianymi dla lasów rekreacyjnych
(jednostki realizujące: nadleśnictwa).
Współpraca z nadleśnictwem w zakresie tworzenia nowych szlaków turystycznych (jednostki
realizujące: burmistrz miasta Zwoleń i wójtowie gmin).
Odbudowa zaburzonej retencji wodnej na terenach leśnych (jednostki realizujące: nadleśnictwa,
burmistrz miasta Zwoleń i wójtowie gmin).

5.3. RACJONALNE GOSPODAROWANIE ZASOBAMI WODY ORAZ OCHRONY WÓD

5.3.1. Stan wyjściowy
Wody powierzchniowe
Sieć hydrograficzna powiatu zwoleńskiego jest dość urozmaicona. Liczne zagłębienia bezodpływowe,
deflacyjne i inne, m.in. związane z działalnością lodowca, są terenami o płytkim zaleganiu wód
gruntowych, dającymi początek wielu ciekom. Na układ sieci rzecznej miały wpływ działania
melioracyjne przeprowadzone w przeszłości, które przyczyniły się do obniżenia poziomu wód
gruntowych. W wyniku przeprowadzonych melioracji część rzek zatraciła swój naturalny charakter.
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Obszar powiatu położony jest w rejonie zlewni rzek Zwolenki, Iłżanki, Zagożdżonki, Plewki oraz
innych, pomniejszych dopływów Wisły.
Na terenie powiatu mają swoje źródła rzeki: Zwolenka (dopływ Wisły), Tczówka (Struga Tęczowa),
Piątkowy Stok (dopływ Zwolenki), Mirenka, Brzeźniczka (rzeczka ta na wysokości wsi Ponikwa
znika, by dalej wypłynąć, stąd nazwa wsi), Policzanka (zwana również Strugą Policką, Policznianką,
Potokiem Grudeckim) i Plewka.
Płyną tędy także cieki: Modrzewianka, Mucha z Kłonówką (dopływy Modrzewianki), Czerniawka,
i Potok Chechelski (dopływy Kanału Gniewoszowsko - Kozienickiego).
Sieć rzeczna charakteryzuje się nizinno – płaskimi dolinami rzecznymi, a cieki mają niewielkie
przepływy.
Rzeka Zwolenka jest lewostronnym dopływem Wisły, a jej długość wynosi 28 km. Rzeka wypływa
w Puszczy Kozienickiej (między miejscowościami Koszary i Męciszów). Ma bieg południowowschodni. Od granicy między miejscowościami Siekierka Stara i Wysocin do ujścia rzeka stanowi
naturalną granicę (z przerwami) między powiatem zwoleńskim a powiatem lipskim.

Rysunek 30. Rzeka Zwolenka (źródło: www.wikipedia.pl)
Rzeka Iłżanka (Iłża) ma długość 77 km, a powierzchnia dorzecza wynosi 1127 km². Jest
lewobrzeżnym dopływem Wisły. Powstaje ona z połączenia dwóch strumieni, w pobliżu wsi Gąsawy
Rządowe (gmina Jastrząb), na południowy wschód od Szydłowca. Rzeka zasilana jest przez opady
deszczowe i topnienie śniegu. Wahania poziomu wody w rzece Iłżance mieszczą się w granicach od
1,0 m do 2,5 m.

Rysunek 31. Rzeka Iłżanka (źródło: www.wikipedia.pl)
Wody rzek powiatu na przełomie lutego i marca mają charakter wezbraniowy typu roztopowego,
na przełomie lipca i sierpnia są to wezbrania letnie. Okresy niskich stanów wód (niżówki) występują
w czerwcu i na początku lipca oraz na jesieni.
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W czasie wyższych stanów wód Wisły zalewny jest teren miejscowości Lucimia w gminie Przyłęk.
Wały przeciwpowodziowe w niedostateczny sposób zabezpieczają wieś. W czasie wzmożonych
opadów również wody rzeki Zwolenki występują z koryta i zalewają taras zalewowy.
Na terenie powiatu występują również oczka wodne, stawy, sadzawki oraz zbiorniki przeciwpożarowe
i inne retencyjne.
W gminie Zwoleń, opieką prawną jako użytek ekologiczny objęto Staw Moskol oraz dwa zbiorniki
retencyjne w mieście Zwoleniu, które przeznaczone są do celów rekreacyjnych.
W gminie Policzna, miejscowość Policzna znajdują się stawy rybne, o łącznej powierzchni ok. 35
ha, natomiast w Grudku dwa stawy o powierzchni 2 ha. Charakterystyczną cechą zachodniej części
tej gminy są duże powierzchnie bezodpływowych zagłębień, na których występują znaczne obszary
bagien i zawilgoconych siedlisk leśnych.
Na terenie gminy Tczów nie ma naturalnych zbiorników wodnych, znajdują się tu jedynie trzy
zbiorniki sztuczne zajmują powierzchnię 0,84 ha. W planach jest budowa zbiornika o powierzchni
7,5 ha na rzece Tczówce (Brzezinki Stare, Brzezinki Nowe, Tczów).
W gminie Przyłęk funkcjonuje 12 zbiorników wodnych o łącznej powierzchni 5,11 ha i pojemności
57,03 tys.m3.

Rysunek 32. Zbiornik retencyjny Baryczka - Janowice w gminie Przyłęk (www.przylek.pl)
W gminie Kazanów wody stojące zajmują powierzchnię 3,0 ha
Stan jakości wód powierzchniowych
Monitoring jakości wód powierzchniowych rzek płynących przez powiat zwoleński jest realizowany
przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie. Od roku hydrologicznego
1991/1992 WIOŚ prowadzi system pomiarów, analiz i ocen stanu czystości wód powierzchniowych
w oparciu o jednolity program państwowego monitoringu środowiska. Od 2007 roku rozpoczęło się
wdrażanie nowego systemu oceny jakości wód zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną (RDW),
którego najważniejszym założeniem jest oparcie oceny stanu wód o elementy biologiczne oraz
wspierające je elementy fizykochemiczne. Schemat postępowania przy ocenie stanu ekologicznego
jednolitych części wód (jcw) przedstawia rysunek nr .
Od 2007 r. wprowadzono trzy rodzaje monitoringu wód powierzchniowych:



monitoring diagnostyczny: mający na celu ustalenie stanu jcw, określenie rodzajów i oszacowanie
wielkości znacznych oddziaływań antropogenicznych, dokonanie oceny długoterminowych zmian
stanu jcw w warunkach naturalnych,
monitoring operacyjny: prowadzony w jcw zagrożonych nieosiągnięciem dobrego stanu wód
i służący kontroli zmian ich stanu,
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monitoring badawczy (operacyjny celowy): podejmowany doraźnie m.in. w celu określenia
wielkości i wpływów przypadkowych zanieczyszczeń lub ustalenia przyczyn wyraźnych
rozbieżności między wynikami oceny stanu ekologicznego.

Wytyczne co do prowadzenia monitoringu wód powierzchniowych zawiera obecnie rozporządzenie
Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu
jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych (Dz. U. 2009 Nr 81, poz. 685).
Ocenę jakości wód powierzchniowych na terenie powiatu zwoleńskiego wykonano w oparciu
o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu
jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. Nr 162, poz. 1008) i rozporządzenie Ministra
Środowiska z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału
ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. Nr 122, poz.
1018).
Ocenę wykonano oddzielnie dla każdego punktu pomiarowo-kontrolnego. Dla oznaczeń
fizykochemicznych badanych z częstotliwością 12 razy w roku ocenę oparto o 90 percentyl.
W przypadku mniej licznych zbiorów ocenę odniesiono do wartości najmniej korzystnej, stwierdzonej
w rocznej, niekompletnej serii badań. Uzyskane wyniki porównano z wartościami granicznymi klas
jakości wód powierzchniowych określonymi w rozporządzeniu z 2008 r., uzyskując odpowiednio
klasę dla każdego badanego wskaźnika - I, II lub poniżej II. Stan biologiczny rzek określono zaliczając
uzyskany wynik elementu biologicznego do jednej z pięciu klas jakości wody. Na podstawie obu grup
wskaźników (biologicznych i fizykochemicznych) oceniono stan/potencjał ekologiczny, który może
być: bardzo dobry, dobry, umiarkowany, słaby lub zły. Stan ekologiczny określa się dla cieków
naturalnych, a potencjał ekologiczny dla cieków silnie zmienionych.
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Rysunek 33. Schemat oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych
W 2009 r. wykonano badania mające na celu ocenę jakości wód rzeki Zwolenki. Punkt pomiarowokontrolny znajduje się w miejscowości Borowiec (gmina Przyłęk). W 2010 nie wykonywano badań
wód tej rzeki.
Badania Iłżanki i Modrzejowianki przeprowadzono w 2010 r. Dla Iłżanki punkt pomiarowo- kontrolny
zlokalizowany został przy ujściu do Wisły w miejscowości Chotcza (powiat lipski), a dla
Modrzejowianki - w Osuchowie (gmina Kazanów). W latach 2009-2010 nie prowadzono poza tym
badań jakości wód płynących przez teren powiatu zwoleńskiego.
Według WIOŚ, wody rzeki Zwolenki miały w 2009 r. IV klasę elementów biologicznych.
Decydującym elementem był Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO) - IV klasa oraz makrofity
(makrofitowy indeks rzeczny MIR) - III klasa.
Wody rzeki Zwolenki otrzymały klasę elementów fizykochemicznych: stan poniżej dobrego.
Poszczególne elementy fizykochemiczne zostały zakwalifikowane do następujących klas:















tlen rozpuszczony - IV klasa,
BZT5 - III klasa,
ChZT-Mn - IV klasa,
OWO - I klasa,
przewodność - I klasa,
substancje rozpuszczone - II klasa,
chlorki - I klasa,
magnez - I klasa,
odczyn pH - I klasa,
azot amonowy - poniżej stanu dobrego,
azot Kjeldahla - ponizej stanu dobrego,
azot azotanowy - II klasa,
azot ogólny - II klasa,
fosfor ogólny - poniżej stanu dobrego.

Z badan prowadzonych przez WIOŚ wynika, że wody rzeki Zwolenka charakteryzują się słabym
stanem/potencjałem ekologicznym. Zostały zaliczone do wód zagrożonych degradacją.
Poprzednie badania jakości wód rzeki wykonano w 2006. Wody rzeki zostały zakwalifikowane do
klasy IV – wód niezadowalającej jakości. Elementy chemiczne, które zadecydowały o jakości wód to:
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ChZT-Mn, ChZt-Cr, ogólny węgiel organiczny, azotany, mangan, selen, tlen rozpuszczalny, barwa
oraz wskaźniki bakteriologiczne: liczba bakterii typu fekalnego i ogólna liczba bakterii typu coli.
Można uznać, że w 2009 r. stan rzeki nie uległ zmianie - nadal jej wody są jednak słabej jakości.
Dla wód rzeki Iłżanki określono w 2010 r. jedynie stan chemiczny: poniżej dobrego.
Według WIOŚ, wody rzeki Modrzejowianki miały w 2010 r. III klasę elementów biologicznych.
Decydującym elementem był Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO) - III klasa oraz makrofity
(makrofitowy indeks rzeczny MIR) - II klasa.
Wody rzeki Modrzejowianki otrzymały klasę elementów fizykochemicznych: stan poniżej dobrego.
Poszczególne elementy fizykochemiczne zostały zakwalifikowane do następujących klas:













temperatura - I klasa,
zawiesina ogólna - I klasa,
tlen rozpuszczony - I klasa,
BZT5 - II klasa,
OWO - II klasa,
przewodność - I klasa,
odczyn pH - I klasa,
azot amonowy - I klasa,
azot Kjeldahla - II klasa,
azot azotanowy - poniżej stanu dobrego,
azot ogólny - II klasa,
fosfor ogólny - I klasa.

Z badan prowadzonych przez WIOŚ wynika, że wody rzeki Modrzejowianka charakteryzują się
słabym stanem/potencjałem ekologicznym. Niemniej, ich jakość jest nieznacznie lepsza niż wód rzeki
Zwolenka.
Na terenie powiatu znajduje się 1 kąpielisko śródlądowe, zorganizowane na rzece Zwolence przy
ul. Sportowej w Zwoleniu. Obiekt jest systematycznie kontrolowany przez Powiatową Stację
Sanitarno - Epidemiologiczną w Zwoleniu. Podstawą prawną do prowadzenia nadzoru jest
rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2002 r. w sprawie wymagań jakim powinna
odpowiadać woda w kąpieliskach (Dz. U. Nr 183, poz. 1530). W czerwcu 2010 r. wydano komunikat
o dopuszczeniu kąpieliska do kąpieli. Woda przez cały sezon kąpieliskowy (2010 r.) odpowiadała
wymogom rozporządzenia
Do najważniejszych źródeł zanieczyszczeń wód powierzchniowych na terenie powiatu należą:







nieuregulowana gospodarka ściekowa w zlewni rzek (brak kanalizacji i oczyszczalni ścieków na
większości terenów)
ścieki bytowe, szczególnie przesięki z nieszczelnych szamb z posesji położonych przy ciekach
wodnych,
niesprawnie działające systemy urządzeń melioracyjnych,
nadmierne dawki nawozów azotowych i fosforowych do nawożenia pól i łąk,
wody opadowe spływające z zanieczyszczonych powierzchni dróg i placów,
niedostateczna zdolność samooczyszczania się wód powierzchniowych.

Duże zagrożenie zarówno dla wód powierzchniowych, jak i podziemnych stanowi brak
kompleksowego systemu oczyszczania ścieków na terenie powiatu. Często zbiorniki bezodpływowe
(tzw. szamba) służące gromadzeniu ścieków przed ich wywiezieniem do punktów zlewnych są jako
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odstojniki lub osadniki ścieków odprowadzanych do ziemi. Częstym zjawiskiem jest również
nieszczelność ich dna i boków. Niedostosowane do oczyszczania stanowią często poważne źródło
skażenia sanitarnego oraz, przy stosunkowo niewielkim jednostkowym zanieczyszczeniu
fizykochemicznym, mają globalnie duży wpływ na wody gruntowe. Szczególnie duże znaczenie mają
związki azotu, które w wyniku procesów biochemicznych mogą w niekorzystnych warunkach lokalnie
znacznie zanieczyścić okoliczne studnie.
Wody podziemne
Na terenie powiatu występuje kilka poziomów wód podziemnych: kredowy, trzeciorzędowy
i czwartorzędowy. Rejon powiatu zwoleńskiego charakteryzuje się występowaniem głównego
poziomu użytkowego w utworach kredy górnej (mastrycht). Poziom czwartorzędowy przeważnie jest
trójdzielny - wyróżnia się w nim trzy warstwy wodonośne.

Rysunek 34. Zasoby bilansowe wód podziemnych rejonu powiatu zwoleńskiego
(źródło: PIG-PIB)
Południowo wschodnia część powiatu wchodzi w obszar wysokiej ochrony Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych nr 405 „Niecka Radomska” (kredowy). Szacunkowe zasoby dyspozycyjne tego
zbiornika wynoszą 820 tys.m3/dobę, a średnia głębokość ujęcia - 30-70 m. Jest to jeden
z najzasobniejszych GZWP w kraju (3 miejsce spośród 180 zbiorników). Zbiornik „Niecka
Radomska” podlega wysokiej ochronie wód.
GZWO to naturalne zbiorniki wodne gromadzące wody podziemne i spełniające szczególne kryteria
ilościowe i jakościowe. Mają one strategiczne znaczenie w gospodarce wodnej kraju. Parametry jakie
musi spełniać GZWP są następujące:





wydajność studni > 70 m³/h,
wydajność ujęcia > 10 000 m³/dobę,
liczba mieszkańców, którą może zaopatrzyć > 66 000,
czystość wody nie wymagająca uzdatniania lub może być uzdatniana w prosty sposób, aby być
zdatną do picia.
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Na terenie powiatu znajduje się ponadto niewielki fragment czwartorzędowego zbiornika (GZWP nr
222 „Dolina Środkowej Wisły"). Występuje on na niewielkim obszarze na terenie gminy Policzna.
Ujmowane studniami głębinowymi (wierconymi) wody czwartorzędowe znajdują się poza jego
zasięgiem. Zasoby dyspozycyjne dla tego GZWP nie zostały jeszcze oszacowane.

Rysunek 35. Główne Zbiorniki Wód Podziemnych w rejonie powiatu zwoleńskiego (źródło: PIGPIB)
Kredowy poziom wodonośny związany jest osadami kredy górnej - spękanymi, szczelinowatymi
utworami marglisto-wapiennymi. Wydajność studni jest zróżnicowana i wynosi od 4,0 m3/h do 119
m3/h. Wody z utworów kredowych są średniej twardości, z nadmierną ilością związków żelaza,
co powoduje ich mętnienia. Do picia nadają się dopiero po odżelazieniu. Pod względem
bakteriologicznym nie budzą zastrzeżeń. Poziom ten zasilany jest w obrębie wysoczyzn poprzez
przesączanie i przepływy w oknach hydrogeologicznych.
Poziom kredowy posiada częściową łączność hydrauliczną z poziomem czwartorzędowym.
Trzeciorzędowy poziom wodonośny charakteryzuje się niską wydajnością oraz na ogół
niekorzystnymi warunkami dla celów zaopatrzenia w wodę (mała miąższość wodonośców, warstwy
wodonośne nie tworzą jednolitego poziomu, są poprzedzielane wkładkami warstw
nieprzepuszczalnych). Są to wody porowe, zalegające w utworach piaszczystych. Nie mają znaczenia
użytkowego.
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Rysunek 36. Ujęcie wody w Załazach w gminie Przyłęk (www.przylek.pl)
Użytkowe wody podziemne zbiornika czwartorzędowego są związane z utworami piaszczystymi
i piaszczysto-żwirowymi rzecznymi i wodnolodowcowymi plejstocenu i holocenu. Ich wydajność jest
uzależniona od opadów atmosferycznych i w większości przypadków jest niewielka.
Na terenie powiatu wyróżnia się najczęściej trzy warstwy wód czwartorzędowych. Pierwsza holoceńska, występuje na głębokości 1,5-2,5 m, związana jest z dolinami rzecznymi, a jej wydajność
uzależniona jest od wahań poziomu wód w ciekach. Druga warstwa występuje na głębokości 14,026,0 m, a trzecia na głębokości 33,0-48,0 m. Są to warstwy plejstoceńskie, związane z piaskami śródglinowymi, ujmowane są studniami głębinowymi o zmiennej wydajności (5,5-28 m3/h).
Poziom holoceński zasilany jest głównie drogą infiltracji wód opadowych i przez kontakt z wodami
cieków. Jakość wód cieków, ich stan sanitarny ma wpływ na stan bakteriologiczny poziomu
holoceńskiego.
Wody kredowe i czwartorzędowe są podatne na zanieczyszczenia przez infiltracje zanieczyszczeń
powierzchniowych. Czas migracji zanieczyszczeń na tych terenach wynosi od 25 do 100 lat.
Obszar swobodnego zwierciadła wód gruntowych, o ciągłym poziomie utrzymujący się w gruntach
przepuszczalnych występuje w dolinach rzecznych, w obrębie tarasów akumulacyjnych, także
w obszarze wysoczyzny zbudowanej
z utworów infiltracyjnych. Głębokość do I poziomu
wodonośnego wody gruntowej zależy głównie od wyniesienia terenu nad poziom zwierciadła wód
rzecznych i od odległości od rzek, a także warunków pogodowych. Na obszarze dolin rzecznych
zwierciadło wód gruntowych, w przewadze występuje na głębokości 0-1 m, lokalnie 0-2 m. Rzeki
i cieki w okresach niskich stanów wody oddziałują na tereny do nich przyległe jako naturalny drenaż.
Natomiast po roztopach i przy wysokich stanach wody wpływają na podniesienie poziomu wód
gruntowych w sąsiedztwie.
W obrębie tarasu akumulacyjnego głębokość występowania zwierciadła wody gruntowej wynosi 2-3
m. W obszarze wysoczyzny, ciągły poziom wodonośny występuje na zróżnicowanych głębokościach
w zależności od ukształtowania terenu oraz miąższości utworów przepuszczalnych, przy czym
głębokości te są na ogół większe od 4 m, dochodząc miejscami do 10-20 m.
Na wysoczyźnie zbudowanej z utworów trudno przepuszczalnych poziom wód gruntowych występuje
w przewadze głębiej niż 4 m od powierzchni terenu, w piaszczystych przewarstwieniach wśród glin.
Są to wody o zwierciadle napiętym. Zwierciadło nie wykazuje ciągłości, miejscami może podlegać
napięciom hydrostatycznym rzędu kilku metrów. W okresach intensywnych opadów atmosferycznych,
głównie na spłaszczeniach wysoczyzny, w stropie utworów trudno przepuszczalnych, występować
mogą wody zawieszone, tzw. „wierzchówki”. Wpływają one niekorzystnie na zmianę konsystencji
utworów spoistych.
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Wody czwartorzędowe wykazują średnią twardość oraz nadmierną zawartość żelaza i manganu.
Na terenie powiatu zwoleńskiego nie jest prowadzony monitoringu wód podziemnych w sieci
krajowej. Najbliższy punkt pomiarowy znajduje się w Pionkach w powiecie radomskim. Analizie
poddano tam wodę z ujęcia kredowo-czwartorzędowego, z głębokości 42,0 m. W 2009 r. woda
odpowiadała II klasie czystości. Wodę z kredowego ujęcia, również w Pionkach, z głębokości 46,0 m
zakwalifikowano jako wodę o wysokiej jakości.

Rysunek 37. Sieć monitoringu wód podziemnych w rejonie powiatu zwoleńskiego
(źródło: PIG-PIB)
Jakość wód pitnych z ujęć wód podziemnych nadzoruje Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Zwoleniu (PSSE) w oparciu o ustawę z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2006r. nr 123, poz. 858 z późn.
zm.) oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.). W 2010 r. nadzorem
sanitarnym objęte były wszystkie gminy powiatu zwoleńskiego. Ludność powiatu zwoleńskiego pod
koniec 2010 roku wynosiła 37 966 osób. Z tej populacji 29 711 osób korzysta z wody pochodzącej z
urządzeń objętych stałym nadzorem sanitarnym. Stanowi to 78,2 % społeczeństwa (w 2009 roku 77,4
%). Sukcesywnie zwiększa się liczba ludności podłączanych do wodociągów publicznych.
W 2010 roku Sekcja Higieny Komunalnej PSSE obejmowała nadzorem sanitarnym 10 obiektów
wodnych. Wszystkie wodociągi sieciowe posiadają strefy ochronne ujęć wody. W ramach
monitoringu kontrolnego i przeglądowego pobrano 48 próbek wody do badań laboratoryjnych wody.
Ogółem w 2010 r. wykonano 3136 oznaczeń w ramach bieżącego nadzoru badania wody, w tym
monitoringu jakości wody.
5.3.2. PROGRAM DZIAŁAŃ - RACJONALNE GOSPODAROWANIE ZASOBAMI WODY
Cele strategiczne do 2018 roku

Zapewnienie wystarczającej ilości wody o odpowiedniej jakości
Racjonalizacja zużycia wody
Ochrona przed powodzią
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Cele krótkoterminowe do 2014 roku:

Zapewnienie wszystkim mieszkańcom odpowiedniej ilości i jakości wody do picia
Dążenie do relatywnego zmniejszenia zużycia wody w gospodarstwach domowych,
rolnictwie, usługach i przemyśle - racjonalizacja zużycia wody poprzez obniżenie popytu
na wodę
Zabezpieczenie przeciwpowodziowe powiatu
Kierunki działań długo- i krótkoterminowych oraz zadania
Zapewnienie wszystkim mieszkańcom odpowiedniej ilości i jakości wody do picia:




Budowa systemu poboru i rozprowadzania wody sieciowej: budowa ujęć komunalnych, stacji
uzdatniania wody, sieci wodociągowej (jednostki realizujące: burmistrz miasta Zwoleń i wójtowie
gmin, przedsiębiorstwa wodociągowe):
- opracowanie koncepcji gospodarki wodno-ściekowej gmin, wstępne analizy
opłacalności,
- budowa i uruchomienie ujęć wody,
- realizacja budowy stacji uzdatniania wody,
- realizacja sieci wodociągowej.
Likwidacja nieczynnych ujęć wody (jednostki realizujące: właściciele ujęć).

Dążenie do relatywnego zmniejszenia zużycia wody w gospodarstwach domowych, rolnictwie,
przemyśle i usługach:





Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu w zakresie ograniczania zużycia
wody, poprzez edukację i informowanie w kierunku zmian nawyków korzystania z wody oraz
wprowadzenie nowych przyzwyczajeń mających na celu zrównoważone korzystanie z zasobów
wodnych (jednostki realizujące: Starostwo Powiatowe w Zwoleniu, burmistrz miasta Zwoleń
i wójtowie gmin, placówki oświatowe, media, organizacje pozarządowe).
Wprowadzania zamkniętych obiegów wody i wodooszczędnych technologii produkcji
w przemyśle (jednostki realizujące: przedsiębiorcy).
Remonty i modernizacja istniejących urządzeń służących do poboru wody i sieci wodociągowej
(jednostki realizujące: burmistrz miasta Zwoleń i wójtowie gmin, przedsiębiorstwa wodociągowe).

Przykładowe informacje, jakie zostaną przekazane w ramach edukacji ekologicznej związanej
z oszczędzaniem wody są następujące:
W gospodarstwie domowym można zmniejszyć zużycie wody dzięki:




rozważnemu i świadomemu obchodzeniu się z wodą,
zainstalowaniu wodooszczędnych urządzeń,
przemyślanym zakupom nowych urządzeń.

Podstawowe zasady, jakie należy przekazywać mieszkańcom, dotyczą następujących kwestii:




nie zostawianie otwartego kranu, gdy nie jest to niezbędne,
naprawy cieknących urządzeń - kranów lub rezerwuarów,
oszczędzanie wody w łazience – korzystanie z prysznica, zamiast z kąpieli,
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zmywanie naczyń - na kilkakrotne zmywanie małej ilości naczyń zużywa się więcej wody
i środków myjących niż na dużą partię jednorazowo,
wypracowanie wodooszczędnych przyzwyczajeń dotyczących prania bielizn: wypełnianie
całkowicie pralki, nie stosowanie prania wstępnego, skrócenie programu płukania bielizny,
zaopatrzenie się w wodooszczędną końcówkę prysznica,
zakup urządzeń ograniczających przepływ wody (perlator),
zakup stoperów do urządzeń w toalecie lub montaż przycisków dwudzielnych,
zainstalowanie wodooszczędnego rezerwuaru,
instalacja baterii jednouchwytowych,
kupno nowych urządzeń, kierując się zużyciem przez nie wody i energii (np. pralki),
kupno termy czy kotła o odpowiedniej wydajności,
instalacja zbiornika na wodę deszczową (np. do podlewania ogródka, spłuczki w toalecie).

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe powiatu:













Realizacja zadań zapisanych w Wojewódzkim Programie Małej Retencji (jednostki realizujące:
burmistrz miasta Zwoleń i wójtowie gmin, WZMiUW, RZGW Warszawa, Marszałek Województwa
Mazowieckiego).
Prawidłowa eksploatacja i konserwacja systemów melioracji (jednostki realizujące: burmistrz
miasta Zwoleń i wójtowie gmin, WZMiUW, właściciele gruntów).
Zapewnienie ochrony naturalnych zbiorników retencyjnych, takich jak tereny podmokłe i cieki,
oczka wodne, torfowiska (jednostki realizujące: burmistrz miasta Zwoleń i wójtowie gmin,
WZMiUW).
Opracowanie niezbędnych dokumentów stanowiących podstawę dla prac planistycznych, w tym
dla planowania przestrzennego:
studium określającego granice obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią,
planu ochrony przeciwpowodziowej,
uwzględnienie ograniczeń dotyczących lokalizacji obiektów planowanych na obszarach
zagrożenia powodziowego,
opracowanie wskazań i nakazów dotyczących parametrów technicznych i użytkowania obiektów
już istniejących lub planowanych na obszarach zagrożenia powodziowego (jednostki realizujące:
burmistrz miasta Zwoleń i wójtowie gmin, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, RZGW,
WZMiUW, Marszałek Województwa Mazowieckiego).
Systematyczna kontrola oraz konserwacja wałów przeciwpowodziowych oraz innych urządzeń
wodnych wraz z wytypowaniem odcinków do rekonstrukcji i modernizacji (jednostki realizujące:
burmistrz miasta Zwoleń i wójtowie gmin, WZMiUW, Marszałek Województwa Mazowieckiego).
Wyznaczenie i ujęcie w planach zagospodarowania przestrzennego terenów zalewowych rzek
oraz terenów zagrożonych podtopieniami i ograniczenie budownictwa na tych terenach (jednostki
realizujące: burmistrz miasta Zwoleń i wójtowie gmin).
Stworzenie systemu monitorowania i ostrzegania o zagrożeniu powodzią (jednostki realizujące:
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, Gminne Centra Zarządzania Kryzysowego,
burmistrz miasta Zwoleń i wójtowie gmin).
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5.3.3. PROGRAM DZIAŁAŃ - OCHRONA WÓD
Cel długoterminowy do 2018 roku

Poprawa jakości wód powierzchniowych
Cele krótkoterminowe do 2014 roku:

Dążenie do osiągnięcia właściwych standardów wód powierzchniowych pod względem
jakościowym poprzez ich ochronę przed zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł
przemysłowych, komunalnych i rolniczych
Budowa infrastruktury ochrony środowiska, szczególnie w zakresie odprowadzania
i oczyszczania ścieków
Kierunki działań długo- i krótkoterminowych oraz zadania















Likwidacja nieczynnych ujęć wody - szczególnie studni kopanych (jednostki realizujące:
właściciele ujęć).
Prowadzenie rejestru zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz kontrola umów na opróżnianie
szamb i stanu technicznego szamb (jednostki realizujące: burmistrz miasta Zwoleń i wójtowie
gmin).
Likwidacja "dzikich" wysypisk, szczególnie tych, które są zlokalizowane na brzegach cieków
(jednostki realizujące: burmistrz miasta Zwoleń i wójtowie gmin, właściciele terenu).
Budowa systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków (jednostki realizujące: burmistrz miasta
Zwoleń i wójtowie gmin, przedsiębiorstwa kanalizacyjne, właściciele nieruchomości):
- opracowanie koncepcji gospodarki ściekowej gmin, wstępne analizy,
- opracowanie dokumentacji technicznych na budowę oczyszczalni ścieków,
- budowa i uruchomienie oczyszczalni na potrzeby,
- budowa sieci kanalizacyjnej,
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dla posesji rozproszonych lub poza zasięgiem
istniejącej i projektowanej sieci kanalizacyjnej (jednostki realizujące: właściciele lub zarządcy
nieruchomości).
Uporządkowanie i modernizacja gospodarki ściekowej w zakładach przemysłowych (jednostki
realizujące: przedsiębiorcy).
Budowa systemu odprowadzania wód opadowych z terenów zurbanizowanych (jednostki
realizujące: burmistrz miasta Zwoleń i wójtowie gmin).
Utrzymanie czystości w zlewni, sprzątanie jej, ale też nakładanie powszechnych kar za
zanieczyszczenia np. jezdni (jednostki realizujące: burmistrz miasta Zwoleń i wójtowie gmin,
policja).
Zagospodarowanie zielenią ulic i dróg w celu ograniczenia wymywania do gruntu zanieczyszczeń
(jednostki realizujące: burmistrz miasta Zwoleń i wójtowie gmin, zarządcy dróg).
Instalacja separatorów zanieczyszczeń na stacjach benzynowych, myjniach, przy warsztatach
samochodowych i wszędzie tam, gdzie mogą wystąpić spływy deszczu z olejami napędowymi
i benzyną (jednostki realizujące: podmioty prowadzące ww. zakłady).
Wprowadzanie programów rolno-środowiskowych (jednostki realizujące: osoby uprawiające
ziemię).
Stosowanie Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej (jednostki realizujące: osoby uprawiające ziemię).
Budowa w gospodarstwach rolnych instalacji do bezpiecznego przechowywania nawozów
naturalnych, tj. zbiorników na gnojowicę i gnojówkę oraz płyt obornikowych, zgodnie z ustawą
o nawozach i nawożeniu, uchwalona przez Sejm RP w dniu 10 lipca 2007 r. (jednostki
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realizujące: producenci rolni, prowadzący produkcję zwierzęcą, zgodnie z wymaganiami ww.
ustawy).
5.4. OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI

5.4.1. Stan wyjściowy
Gleby występujące na terenie powiatu zwoleńskiego w przewadze wytworzyły się z piasków, glin
zwałowych oraz piasków gliniastych. Przeważają w związku z tym gleby typu bielicowego
i psudobielicowego, gleby brunatne oraz podrzędnie czarne ziemie zdegradowane. Jedynie
w obniżeniach terenu, w dolinach rzek i cieków wodnych występują gleby torfowe, mułowe i glejowe
oraz mady brunatne i właściwe.
Gleby najwyższych klas bonitacyjnych zajmują około 60% powierzchni, a wśród nich najwyższy jest
udział gleb III-IV klasy bonitacyjnej.

Rysunek 38. Warunki agroekologiczne rejonu powiatu zwoleńskiego z uwzględnieniem gleb,
klimatu, stosunków wodnych i rzeźby terenu (źródło: www.wrotamazowsza.pl)
Na terenie powiatu dominują kompleksy rolniczo-glebowe: pszenny dobry, żytni bardzo dobry
(pszenno-żytni), żytni słaby, żytni bardzo słaby, zbożowo-pastewny mocny, zbożowo-pastewny
słaby (rysunek nr).
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Rysunek 39. Kompleksy rolniczej przydatności gleb (źródło: www.wrotamazowsza.pl)
Na rysunku nr pokazano procentową zawartość próchnicy w wierzchniej warstwie gleby
(na powierzchni użytków rolnych). W zależności od zawartości próchnicy wydzielono:




gleby mineralne właściwe (zawartość próchnicy 0-3%),
gleby mineralno próchnicze (zawartość próchnicy 3-10%),
gleby mineralno organiczne (zawartość próchnicy 10-20%).

Analiza wykazała dominację na terenie powiatu mało wartościowych gleb mineralnych właściwych.
Wyjątek stanowią południowe rubieże i doliny rzek, gdzie występują gleby mineralno organiczne
i organiczne.

Rysunek 40. Zawartość próchnicy w glebach (źródło: www.wrotamazowsza.pl)
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Na rysunku nr przedstawiono zdolności gleb powiatu do magazynowania wody. Mapa ta ilustruje
jedną z ważniejszych właściwości gleby - decydującej o możliwościach efektywnej uprawy roślin zdolności do magazynowania wody pochodzącej z opadów atmosferycznych, spływów
powierzchniowych, poziomych przepływów gruntowych oraz podsiąku kapilarnego. Na terenie
powiatu retencja wody potencjalnie dostępnej dla roślin jest przeważnie średnia, do wysokiej.

Rysunek 41. Retencja wody potencjalnie dostępnej dla roślin na terenie powiatu zwoleńskiego
(źródło: www.wrotamazowsza.pl)
Jednocześnie, rzeczywisty zapas wody w glebach jest niski lub niedostateczny, jedynie na niewielkich
obszarach określono go jako dostateczny. Obszar powiatu jest narażony na tzw. suszę glebową.
W perspektywie zmian klimatu i pogłębienia ujemnych bilansów wodnych w sezonie wegetacyjnym,
należy przewidywać dalsze wyłączanie z produkcji rolniczej znacznych obszarów gleb lekkich

Rysunek 42. Rzeczywisty zapas wody w glebach powiatu zwoleńskiego
(źródło: www.wrotamazowsza.pl)
Na obszarze powiatu zwoleńskiego większość użytków rolnych charakteryzuje się kwaśnym i bardzo
kwaśnym odczynem gleby. Kwasowość, ważny wskaźnik degradacji gleb uprawnych powodowana
jest głównie przez naturalne czynniki klimatyczno-glebowe oraz przez niewłaściwe nawożenie
mineralne (rysunek nr ).
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Rysunek 43. Kwasowość gleb na terenie powiatu zwoleńskiego (źródło: www.wrotamazowsza.pl)
Z przeprowadzonych analiz wynika, że większość powierzchni użytków rolnych wymaga
wapnowania. Wielkość zalecanych dawek wapna nawozowego na gruntach ornych zależy od kategorii
agronomicznej gleby i odczynu gleby.

Rysunek 44. Pilność wapnowania gleb na terenie powiatu zwoleńskiego
(źródło: www.wrotamazowsza.pl)

Zjawiska erozyjne na obszarze powiatu zwoleńskiego występują wzdłuż rzeki Zwolenki, występują
tam tereny o przeważających 6-8‰ spadkach okresowo narażonych na procesy erozji wodnej
i uprawowej. Potencjalne natężenie erozji wodnej i wietrznej gleb pokazują rysunki nr .
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Rysunek 45. Potencjalne natężenie erozji wodnej gleb na terenie powiatu zwoleńskiego
(źródło: www.wrotamazowsza.pl)

Rysunek 46. Potencjalne natężenie erozji wietrznej gleb na terenie powiatu zwoleńskiego
(źródło: www.wrotamazowsza.pl)
Rozmieszczenie gleb marginalnych na terenie powiatu przedstawia rysunek nr . Mapa ta ilustruje
gleby, które w wyniku naturalnej lub nabytej na skutek degradacyjnej działalności człowieka posiadają
wadliwość ograniczającą ich wykorzystanie w produkcji rolniczej. Za czynniki podstawowe do
określenia gleb marginalnych przyjęto budowę i właściwości profilu gleby oraz przydatność gleby do
upraw podstawowych roślin rolniczych. Największy odsetek gleb marginalnych znajduje się na terenie
gmin: Przyłęk i Kazanów. Poprzez gleby marginalne należy rozumieć pozostające w użytkowaniu
rolniczym, lub ewidencji gruntów rolnych, gleby które mają małe znaczenie dla rolnictwa ze względu
na nieopłacalność produkcji, lub też nie nadają się do produkcji żywności. Są to zazwyczaj gleby o
niskiej bonitacji ( V, VI, VIz ).
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Rysunek 47. Rozmieszczenie gleb marginalnych na terenie powiatu zwoleńskiego
(źródło: www.wrotamazowsza.pl)
Na terenie powiatu nie ma punktu pomiarowego monitoringu chemizmu gleb. Najbliższy punkt
znajduje się w Garbatce–Letnisku w powiecie kozienickim. W pobranej tam próbie gleby oznaczono:
właściwości podstawowe, skład jonowy kompleksu sorpcyjnego gleby i całkowitą zawartość
składników mineralnych. Uzyskane wyniki pozwoliły zakwalifikować pobraną próbę jako glebę o
naturalnej zawartości metali ciężkich. Próbka pobranej gleby V klasy bonitacyjnej miała odczyn pH
4,7 i zerową zawartość zanieczyszczeń Cd, Cu, Ni, Pb i Zn. Zanieczyszczenie wielocyklicznymi
węglowodorami aromatycznymi i siarką siarczanową wyniosło 10, co klasyfikuje ją do gleb nie
zanieczyszczonych.
Na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w 2006 r. wykonane zostały
badania gleb, których graficzne odwzorowanie przedstawiono na rysunku 28. Wynika z nich,
że spośród przebadanych próbek gleb w dwóch przypadkach - na terenie gminy Kazanów i gminy
Policzna - występują gleby słabo zanieczyszczone metalami ciężkimi, a w kilkunastu innych próbkach
9rozłozonych na terenie całego obszaru powiatu) stwierdzono podwyższoną zawartość metali ciężkich
w glebach. Jednakże, w pozostałych kilkudziesięciu przypadkach przebadanych prób zawartość metali
ciężkich jest zbliżona do zawartości naturalnej.

Rysunek 48. Zanieczyszczenie gleb metalami ciężkimi na terenie powiatu zwoleńskiego (źródło:
www.wrotamazowsza.pl)
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5.4.2. Program działań
Cel długoterminowy do 2018 roku:

Zapobieganie zanieczyszczeniu i niekorzystnemu przekształceniu powierzchni ziemi
Cele krótkoterminowe do 2014 roku:

Użytkowanie gleb i gruntów w sposób zapobiegający ich degradacji
Kierunki działań długo- i krótkoterminowych oraz zadania












Prowadzenie racjonalnej gospodarki gruntami i glebami w sposób odpowiadający ich
przeznaczeniu, w tym w sposób uwzględniający ich zanieczyszczenie i klasę bonitacyjną
((jednostki realizując: osoby uprawiające ziemię).
Uwzględnianie w mpzp rozwiązań zapewniających ochronę gleb i gruntów cennych przyrodniczo
(jednostki realizujące: burmistrz miasta Zwoleń i wójtowie gmin).
Racjonalne użytkowanie środków ochrony roślin i nawozów (jednostki realizujące: osoby
uprawiające ziemię).
Wprowadzanie programów rolno-środowiskowych (jednostki realizujące: osoby uprawiające
ziemię).
Stosowanie Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej (jednostki realizujące: osoby uprawiające ziemię).
Zachowanie śródpolnych zadrzewień, zakrzaczeń, kompleksów leśnych i nieużytków podmokłych jako ważnych elementów funkcjonalnych struktury ekologicznej i obiektów
warunkujących utrzymanie odpowiedniego poziomu wód gruntowych na obszarach rolniczych
(jednostki realizujące: właściciele i dzierżawcy gruntów).
Utrzymanie i odbudowa urządzeń melioracyjnych, zapewniających odpowiedni poziom wód
gruntowych i zabezpieczających użytki rolne przed okresowymi przesuszeniami lub zalaniami
(jednostki realizujące: właściciele i dzierżawcy gruntów).
Zabezpieczenie terenów narażonych na erozję poprzez wprowadzanie zadrzewień i zakrzaczeń
(jednostki realizujące: właściciele i dzierżawcy gruntów).
Organizacja szkoleń i kursów dla rolników podnoszących świadomość ekologicznego
gospodarowania i uprawiania roślin (jednostki realizujące: Starostwo Powiatowe w Zwoleniu,
ośrodki doradztwa rolniczego).
Scalanie gruntów i zagospodarowanie nieużytków rolnych w ramach programu właściwej
gospodarki gruntami (jednostki realizujące: właściciele i dzierżawcy gruntów).

5.5. GOSPODAROWANIE ZASOBAMI GEOLOGICZNYMI

5.5.1. Stan wyjściowy
Na terenie powiatu zwoleńskiego stwierdzono występowanie kruszyw naturalnych drobnych
i grubych, surowców ilastych, torfów, opok i kredy piszącej.
Kruszywo naturalne występuje na terenie całego powiatu i jest wykształcone w postaci piasków
i żwirów wodnolodowcowych i czołowomorenowych, piasków eolicznych i rezidualnych oraz
piasków i żwirów rzecznych. Są one eksploatowane dorywczo na terenie powiatu przez okoliczną
ludność dla celów lokalnych.
Na omawianym terenie eksploatowane są jedynie piaski rzeczne, udokumentowane w dwóch złożach:
Bierdzież i Ranachów.
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Złoże Bierdzież w gminie Policzna udokumentowano w 2000 roku w kat. C1, o zasobach
wynoszących 94000 Mg.. Na powierzchni 0,52 ha występują plejstoceńskie piaski średnioziarniste
o miąższości 10,5 m. Grubość nadkładu wynosi 0,3-0,4 m, średnio 0,35 m stanowi go gleba.
Surowiec jest przydatny dla budownictwa i drogownictwa. Złoże posiada ustanowiony obszar
górniczy i teren górniczy pokrywające się granicami udokumentowanego złoża o powierzchni
5500m2. Koncesja zezwala na roczne wydobycie piasku w ilości do 10 tys. m3. Złoża
w miejscowościach Grudek Nowy, Bierdzież, Patków i Andrzejówka (gmina Policzna) dają
szansę udokumentowania złóż kruszywa naturalnego o zasobach przemysłowych.
Złoże Ranachów w gminie Kazanów udokumentowano w 2001 roku w kat. C1. Na powierzchni
0,79 ha występują plejstoceńskie piaski średnio- i drobnoziarniste z niewielką domieszką żwirów,
o miąższości 2,7-5,7 m (średnio 4,5 m). Nadkład stanowi gleba o miąższości 0,3 m. Stosunek
grubości nadkładu do miąższości złoża wynosi 0,07, punkt piaskowy 99,0%, a zawartość pyłów
0,4%. Zasoby złoża wynoszą 60,4 tys. Mg. Użytkownik posiada koncesję ważną do 2011 roku, dla
złoża ustanowiono teren i obszar górniczy. Surowiec jest przydatny w budownictwie
i drogownictwie.

Rekultywacja wyrobisk po zakończeniu eksploatacji rozpocznie się wyprofilowaniem jego ścian
i zrzuceniem nadkładu na jego dno. Dla wyrobiska „Bierdzież” ustalono kierunek rolno-leśny, a dla
„Rachnowa” lokalne władze podejmą decyzję w późniejszym terminie.
Kruszywo naturalne występuje także w gminie Tczów - złoża w Borkach, Bartodziejach, Kolonii
Rawicy, Rawicy Starej, Podzakrzówku, Brzezinkach Starych, Brzezinkach Nowych oraz
Wincentowie. Kruszywo to ma postać piasków fluwioglacyjnych rzecznych i eolicznych.
Surowce ilaste to iły zastoiskowe i gliny. W przeszłości były one eksploatowane w wyrobisku cegielni
Policzna, która istniała do 1970 roku. Złoże zostało wyczerpane i wykreślone z Bilansu Zasobów
w 1998 roku, a teren został zrekultywowany. Prowadzone w latach siedemdziesiątych prace
poszukiwawcze surowców ilastych do produkcji cegły zakończono wynikiem negatywnym: surowiec
nie spełniał kryteriów bilansowości do produkcji cegły.
Gliny zwałowe występujące na terenie powiatu w izolowanych płatach cechuje nieregularne
wykształcenie, typowe dla utworów lodowcowych. Są one silnie zmienione i nie spełniają norm
jakościowych.
Torfy występujące na terenie powiatu związane są głównie z torfowiskami dolinnymi. Powstały one
w obrębie płaskich dolin rzecznych i w zagłębieniach bezodpływowych. Są to torfowiska na ogół
niskie, utworzone z torfów trzcinowych i turzycowych. Charakteryzują się małą miąższością i znaczną
popielnością. Torfy zostały udokumentowane w złożu „Antoniówka” i „Bąkowiec-Czarnolas” (gm.
Policzna), „Przyłęk", „Janowiec", „Dolina rzeki Zwolenki", „Borowiec-Lucimia" i „Karczówka".
Obecnie żadne z nich nie jest eksploatowane.
Złoże „Antoniówka” posiadało zasoby 439 tys. m3, w tym bilansowe 266 tys. m3, powierzchnia
wynosiła 131 ha, w tym powierzchnia wyrobisk 91 ha.
Złoże „Bąkowiec-Czarnolas” usytuowane jest dolinie Zwolenki, a jego zasoby 65 tys. m3, w tym
zasoby gytii 26 tys. m3.
Na terenie gminy Tczów w procesie badań rozpoznano 3 złoża torfów, które są przydatne na opał i do
celów rolniczych. Owe złoża to „Dolina Modrzejowicy” – A, B, C1 o łącznych zasobach bilansowych
1082 tys.m3 i pozabilansowych 3124 tys.m3. jednak ze względów ekologicznych zabrania się jego
dalszej eksploatacji.
Na terenie złoża „Borowiec-Lucimia" i „Antoniówka" utworzono rezerwaty. Na części pozostałych
złóż utworzono użytki ekologiczne, a na innych są one projektowane. Przewidziane do eksploatacji
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złoże „Karczówka", położone na południowym skraju Puszczy Kozienickiej, nie powinno być
eksploatowane ze względu na ochronę hydrogeologiczną i uwarunkowania przyrodnicze.
Na terenie powiatu występują złoża górnokredowej opoki i kredy piszącej z przewarstwieniami margli
(m.in. na terenie gminy Tczów, Przyłęk i Zwoleń). W południowej części gminy Kazanów występują
nieudokumentowane złoża szacunkowe do dalszego rozpoznania, są to obszary:









„Kroczów A” - opoki, margle i kamienie o szacunkowych zasobach 81900 tys. m3,
„Kroczów B” - opoki, margle i wapienie o szacunkowych zasobach 25200 tys. m3,
„Kowalków – (Kunegundów)” – pole A – gezy, opoki, wapienie, margle o szacunkowych
zasobach 27450 tys. m3,
„Kowalków – (Kunegundów)” – pole B – gezy, opoki, wapienie, margle o szacunkowych
zasobach 27450 tys. m3,
„Kazanów” (Kazanów, Ostrówka) – opoki wapniste, opoki o zasobach szacunkowych 243 000 tys.
m3,
„Jedlanka – Ruda” – pole D – Borów, Niedarczów Dolny – opoki margliste, opoki o zasobach
szacunkowych 118350 tys. m3,
„Jedlanka – Ruda” – pole C – Jedlanka, Wólka Maziarska – opoki margliste, opoki o zasobach
szacunkowych 396900 tys. m3,
„Ciepielów” – Pcin, Ranachów – opoki, margle, gezy, wapienie o zasobach szacunkowych 513450
tys. m3.

Wydobycie opoki i kredy piszącej jest jednak nieopłacalne, ponieważ umieszczone są przeważnie pod
zawodnionymi utworami czwartorzędowymi, a nadkład wynosi do 7 m. W przeszłości były one
eksploatowane i wykorzystywane jako kamień łamany, w postaci dodatku aktywnego do produkcji
klinkieru cementowego i kształtek budowlanych. Natomiast kredę używano do produkcji klinkieru
cementowego oraz kredy nawozowej. Obecnie nie eksploatuje się opok i kredy piszącej.
Na terenie powiatu znajduje się duża ilość „dzikich” wyrobisk, które wymagają rekultywacji, tym
bardziej, że część z nich jest wykorzystywana do składowania odpadów komunalnych przez okoliczną
ludność. Przeprowadzona w gminie Policzna inwentaryzacja wyrobisk wykazała istnienie 19 wyrobisk
o powierzchni od 200 m2 do 12000 m2. Są to odkrywki powstałe w wyniku eksploatacji kruszywa
naturalnego i gliny. Największa ilość wyrobiska znajduje się w rejonie Antonówki. Wydobycie
odbywa się okresowo, przez miejscową ludność, na potrzeby inwestycji budowlanych. Wydobycie
surowca prowadzone jest na terenie nie rozpoznanym geologicznie, bez wymaganej prawem
geologicznym i górniczym koncesji na eksploatację.
Starosta powiatu udziela koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż nieobjętych własnością górniczą,
jeżeli jednocześnie są spełnione następujące wymagania: obszar udokumentowanego złoża nie
przekracza 2 ha, wydobycie kopaliny ze złoża w roku kalendarzowym nie przekroczy 20 000 m3,
działalność będzie prowadzona metodą odkrywkową oraz bez użycia środków strzałowych.
5.5.2. Program działań
Cel długoterminowy do 2018 roku:

Ochrona zasobów złóż nieeksploatowanych
Cele krótkoterminowe do 2014 roku:

Rekultywacja terenów poeksploatacyjnych
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Kierunki działań długo- i krótkoterminowych oraz zadania






Rekultywacja wyrobisk poeksploatacyjnych w celu przywrócenia właściwej wartości terenu
(jednostki realizujące: użytkownicy złoża).
Minimalizacja szkodliwych dla środowiska skutków eksploatacji kopalin, zgodnie z decyzjami
określającymi warunki prowadzenia eksploatacji (jednostki realizujące: użytkownicy złoża,
Starostwo Powiatowe w Zwoleniu).
Ochrona obszarów, na którym występują, przed zainwestowaniem uniemożliwiającym późniejsze
wykorzystanie złoża. Osiągnąć to można poprzez odpowiednie zapisy w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego (jednostki realizujące: burmistrz miasta Zwoleń i wójtowie
gmin).
Eliminacja nielegalnej eksploatacji kopalin (jednostki realizujące: burmistrz miasta Zwoleń
i wójtowie gmin).

Organami administracji publicznej, posiadającymi zadania i kompetencje związane z prowadzeniem
działalności gospodarczej, polegającej na wydobywaniu kopalin pospolitych z tzw. małych złóż
nieobjętych własnością górniczą, są starostowie i okręgowe urzędy górnicze.
Organem właściwym w sprawach nielegalnych wysypisk odpadów na powierzchni ziemi, w tym
w nieeksploatowanych wyrobiskach odkrywkowych jest wójt gminy lub burmistrz miasta.
Obowiązki związane z eksploatacją złoża i późniejszą rekultywacją wyrobiska ciążą na użytkowniku
złoża, natomiast rolą administracji publicznej jest określenie warunków prowadzenia eksploatacji,
jej zakończenia i rozliczenia. Zasady korzystania z kopalin uregulowane są przepisami ustawy Prawo
geologiczne i górnicze. Ustawa ujmuje zagadnienia związane z własnością kopalin, użytkowaniem
oraz koncesjonowaniem. Ponadto, ujęta jest również ochrona środowiska, w tym złóż kopalin i wód
podziemnych, w związku z wykonywaniem prac geologicznych i wydobywaniem kopalin. Regulacje
dotyczące ochrony kopalin zawarte zostały również w ustawie Prawo ochrony środowiska.
Obowiązek rekultywacji spoczywa na użytkowniku złoża. Obowiązek ten musi zostać wypełniony
w ciągu 5 lat od zakończenia działalności wydobywczej. Tam, gdzie jest to możliwe, preferować się
będzie wodno - leśny kierunek rekultywacji z przeznaczaniem na cele wypoczynkowo - rekreacyjne.
Należy podjąć ścisłą współpracę z użytkownikami złoża w celu takiego prowadzenia eksploatacji,
aby docelowo uzyskać od razu atrakcyjny teren (akwen) rekreacyjny. W przypadku, gdy nie jest
możliwe wskazanie przedsiębiorcy, który wydobywał złoże, bądź jego następcy prawnego, obowiązek
rekultywacji ciąży na budżecie państwa i działającym w jego imieniu ministrze właściwym do spraw
Skarbu Państwa.
Do rekultywacji gruntów stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie
gruntów rolnych i leśnych.
Decyzje w sprawach rekultywacji i zagospodarowania wydaje starosta, po zasięgnięciu opinii
dyrektora właściwego terenowo okręgowego urzędu górniczego – w odniesieniu do działalności
górniczej, w odniesieniu do gruntów o projektowanym leśnym kierunku rekultywacji - wójta
(burmistrza).
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6. POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA I BEZPIECZEŃSTWA
EKOLOGICZNEGO
6.1. ŚRODOWISKO A ZDROWIE
6.1.1. Stan wyjściowy
Na stan zdrowia społeczeństwa powiatu zwoleńskiego w znacznym stopniu wpływa jakość
środowiska. Istnieje udowodniona korelacja pomiędzy stanem środowiska a chorobami
cywilizacyjnymi, jakimi są m.in.: alergie, choroby dróg oddechowych i pokarmowych czy choroby
nowotworowe, a także nadumieralność noworodków i skracanie życia.
Stan poszczególnych elementów środowiska został opisany w poszczególnych rozdziałach niniejszego
Programu. W kolejnych rozdziałach przedstawiono także działania zaradcze, zmierzające do poprawy
elementów środowiska. Z tematem zdrowia i środowiska nierozerwalnie łączy się także
przeciwdziałanie zagrożeniom naturalnym, katastrofom i awariom, gdyż każda taka sytuacja stanowi
potencjalne poważne zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców powiatu.
Na terenie powiatu nie ma zakładów mogących stanowić źródło poważnej awarii, stąd też ewentualne
zagrożenia to:



katastrofy naturalne: powodzie (opadowe i roztopowe), silne wiatry (huragany), anomalie
pogodowe, epidemie, plagi zwierzęce, ruchy tektoniczne (osunięcia ziemi,
katastrofy techniczne: pożary, awarie gazowe, awarie i wypadki z użyciem środków toksycznych,
awarie i wypadki radiacyjne, katastrofy komunikacyjne, katastrofy budowlane, awarie urządzeń
infrastruktury technicznej).

Za niebezpieczeństwo dla ludności uznano także ryzyko utonięcia i naruszenia porządku publicznego.
Istnieje potencjalne zagrożenie poważnej awarii związane z transportem substancji niebezpiecznych
drogami o charakterze tranzytowym. Rozmieszczenie stacji paliw i LPG na terenie całego powiatu
powoduje konieczność transportu produktów naftowych po ulicach o dużym natężeniu ruchu,
w obszarze zabudowanym.
Z powodu braku obwodnicy Zwolenia transport materiałów i substancji niebezpiecznych odbywa się
głównymi arteriami komunikacyjnymi oraz drogami przelotowymi prowadzącymi przez miasto.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu z dnia 4 czerwca 2007 r. w sprawie towarów
niebezpiecznych, których przewóz podlega obowiązkowi zgłoszenia (Dz.U. Nr 107, poz. 742)
przewóz drogowy towarów niebezpiecznych wymienionych w załączniku ww. rozporządzenia
podlega obowiązkowi zgłoszenia do komendanta wojewódzkiego Policji oraz do komendanta
wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.
Cały obszar między wsiami Lucimią a Gniazdkowem zajmujący na terenie powiatu powierzchnię 240
ha stanowi polder zalewowy. W celu zabezpieczenia wsi Lucimia przed powodzią konieczne jest
wykonanie obwałowania wsi i ujścia rzeki Zwolenki do Wisły oraz zabezpieczenie ostróg i progów
przy wale rzeki w celu zmiany kierunku prądu wody i ochronę brzegu przed wyrywaniem.
Pożary stanowią jedno z najważniejszych zagrożeń występujących w powiecie. Największe zagrożenie
stanowią pożary pojedynczych zabudowań mieszkalnych, lasów i upraw rolnych, a także nieliczne
zakłady produkcyjne, stacje paliw. Na terenie powiatu występuje, w przeważającym stopniu,
zabudowa murowana o pokryciu niepalnym zabudowa, występują jednak pojedyncze przypadki
zabudowań drewnianych, stanowiących duże zagrożenie pożarowe. W powiecie dominuje zabudowa
jednorodzinna i zagrodowa. Ze względu na charakter zabudowy największe zagrożenie występuje
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w miejscowościach o zwartej zabudowie. Szczególne zagrożone są gospodarstwa rolne, w których
przechowuje się duże ilości suchych pasz (siano, słoma).

Rysunek 49. Zagrożenia środowiska w rejonie powiatu zwoleńskiego
(źródło: www.wrotamazowsza.pl)
Jednostki organizacyjne Lasów Państwowych codziennie określają stopnie zagrożenia pożarowego
lasu dla 42 stref prognostycznych nie obejmujących obszarów górskich. Aktualna
prognoza zagrożenia pożarowego i okresowe zakazy wstępu do lasu prognozy przygotowuje
Samodzielna Pracowania Ochrony Przeciwpożarowej Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa.
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Rysunek 50. System ochrony przeciwpożarowej rejonu radomskiego (www.wrotamazowsza.pl)
Bezpieczeństwem ludności na terenie powiatu zajmują się jednostki zarządzania kryzysowe.
Ich działanie polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad
nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji
kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej.
Organy właściwe w sprawach zarządzania kryzysowego oraz ich zadania i zasady działania, a także
zasady finansowania zadań zarządzania kryzysowego określa Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r.
o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2007 Nr 89, poz.590 z poź. zmianami).
Wydzielono cztery poziomy zarządzania kryzysowego:
1. Poziom Krajowy:




Rada Ministrów z Prezesem Rady Ministrów na czele
Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego - organ opiniodawczo-doradczy właściwy
w sprawach inicjowania i koordynowania działań podejmowanych w zakresie zarządzania
kryzysowego
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa podległe Prezesowi Rady Ministrów - zapewnia obsługę Rady
Ministrów, Prezesa Rady Ministrów, Zespołu i Ministra właściwego do spraw wewnętrznych
w sprawach zarządzania kryzysowego oraz pełni funkcję Krajowego Centrum Zarządzania
Kryzysowego

2. Poziom Wojewódzki




Wojewoda
Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego - organ pomocniczy wojewody powoływany przez
wojewodę, który określa jego skład, organizację, siedzibę oraz tryb pracy
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, którego obsługę zapewniają komórki
organizacyjne właściwe w sprawach zarządzania kryzysowego w urzędach wojewódzkich
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3. Poziom Powiatowy




Starosta
Powiatowy Zespołu Zarządzania Kryzysowego - organ pomocniczy powołany przez Starostę,
który określa jego skład, organizację, siedzibę oraz tryb pracy
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

4. Poziom Gminny




Wójt, Burmistrz lub Prezydent Miasta
Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego - organ pomocniczy powołany przez Wójta,
Burmistrza lub Prezydenta Miasta, który określa jego skład, organizację, siedzibę oraz tryb pracy
Gminne (Miejskie) Centrum Zarządzania Kryzysowego - utworzone przez Wójta, Burmistrza lub
Prezydenta Miasta tylko w przypadku gdy uzna on to za konieczne.

Na terenie powiatu zwoleńskiego funkcjonuje Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego,
z siedzibą przy ul. Lubelskiej 6 w Zwoleniu. W poszczególnych gminach utworzono Gminne Centra
Zarządzania Kryzysowego:






Kazanów, ul. Partyzantów 2,
Policzna, ul. Prusa 11,
Przyłęk, Urząd Gminy,
Tczów, Urząd Gminy,
Zwoleń, ul. Kochanowskiego 1.

Jednostki na terenie gmin są niewystarczająco wyposażone w podstawowy i zarazem
w specjalistyczny sprzęt ratowniczy. Wszystkie jednostki OSP wyposażone są w system łączności
w postaci syren.
6.1.2. Program działań
Cele długookresowe do 2018 roku

Poprawa stanu zdrowotnego mieszkańców w wyniku wspólnych działań sektora ochrony
środowiska z sektorem zdrowia
Ochrona przed zagrożeniami naturalnymi, katastrofami i awariami
Cele krótkoterminowe do 2014 roku:

Podejmowanie działań prewencyjnych zapobiegających wystąpieniu zagrożeń
naturalnych, awarii oraz katastrof spowodowanych działalnością człowieka oraz
minimalizacja skutków w przypadku ich wystąpienia
Doskonalenie systemu zarządzania kryzysowego w aspekcie ochrony środowiska, oraz
rozwój monitoringu zagrożeń środowiska
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Kierunki działań długo- i krótkoterminowych oraz zadania












Utrzymywanie w dobrym stanie technicznym i gotowości systemu zapobiegawczo –
interwencyjno – ratunkowego na wypadek wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy lub
poważnej awarii (jednostki realizujące: burmistrz miasta Zwoleń i wójtowie gmin, Powiatowa
Straż Pożarna, Ochotnicze Straże Pożarne, Starosta Powiatu Zwoleńskiego, Centrum
Zarządzania Kryzysowego, Obrona Cywilna, Policja, służby ratownictwa medycznego).
Realizacja zapisów zawartych w dokumentach strategicznych z zakresu zarządzania ryzykiem
opracowanych na szczeblu wojewódzkim i powiatowym oraz wdrożenie i aktualizacja tych
zapisów w gminnym Planie Zarządzania Kryzysowego (jednostki realizujące: Starosta Powiatu
Zwoleńskiego , Centrum Zarządzania Kryzysowego, burmistrz miasta Zwoleń i wójtowie gmin).
Uwzględnianie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego wymogów związanych
z ochroną przeciwpożarową i ochroną przeciwpowodziową (jednostki realizujące: burmistrz
miasta Zwoleń i wójtowie gmin).
Informacji i edukacja ekologiczna mieszkańców oraz przedsiębiorców prowadzących działalność
na terenie powiatu w zakresie ryzyka wystąpienia awarii i klęsk żywiołowych, a także w zakresie
sposobu postępowania w momencie ich wystąpienia (jednostki realizujące: burmistrz miasta
Zwoleń i wójtowie gmin, Powiatowa Straż Pożarna, Ochotnicze Straże Pożarne, Starosta Powiatu
Zwoleńskiego, Centrum Zarządzania Kryzysowego, Obrona Cywilna, Policja, służby ratownictwa
medycznego, media, placówki oświatowe).
Promowanie systemu ubezpieczeń dla obiektów i działań, które w sytuacji awaryjnej będą
wymagać sfinansowania działań ratowniczych i naprawczych (jednostki realizujące: Starosta
Powiatu Zwoleńskiego , Centrum Zarządzania Kryzysowego, burmistrz miasta Zwoleń i wójtowie
gmin, media).
Eliminacja substancji uznanych za groźne dla zdrowia ludzi - realizacja programu usuwania
z budynków pokryć dachowych i ściennych zawierających azbest (jednostki realizujące:
właściciele i zarządcy obiektów, burmistrz miasta Zwoleń i wójtowie gmin).
Poprawa stanu bezpieczeństwa na drogach przynależnych do powiatu (jednostki realizujące:
zarządcy dróg, kierowcy, policja).

6.2. JAKOŚĆ POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO

6.2.1. Stan wyjściowy
Głównymi źródłami zanieczyszczeń powietrza na terenie powiatu są:
1.

2.

3.
4.
5.

źródła komunalno – bytowe: kotłownie lokalne, indywidualne paleniska domowe, emitory
z zakładów użyteczności publicznej. Mają one znaczący wpływ na lokalny stan zanieczyszczenia
powietrza, są głównym powodem tzw. niskiej emisji. Emitują najczęściej zanieczyszczenia
pyłowe i gazowe. Aktualnie większość kotłowni w obiektach użyteczności publicznej (urzędy,
szkoły, obiekty służby zdrowia) zaopatrywanych jest w ciepło z kotłowni gazowych,
źródła transportowe – emisja zanieczyszczeń następuje na niskiej wysokości, tworząc niską
emisję. Główne zanieczyszczenia to: węglowodory, tlenki azotu, tlenek węgla, pyły, związki
ołowiu, tlenki siarki,
źródła rolnicze – związane z uprawą ziemi, nawożeniem i opylaniem roślin,
pylenie wtórne z odsłoniętej powierzchni terenu,
zanieczyszczenia alochtoniczne, napływające spoza terenu powiatu, zgodnie z dominującym
kierunkiem wiatru.

Jednym z największych źródeł zanieczyszczenia powietrza na terenie powiatu zwoleńskiego jest tzw.
niska emisja, czyli emisja pochodząca ze źródeł o wysokości nie przekraczającej kilku kilkudziesięciu metrów wysokości. Zjawisko to występuje na terenach zwartej zabudowy, gdzie nie
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ma możliwości przewietrzania. Elementem składowym niskiej emisji są zanieczyszczenia emitowane
podczas ogrzewania budynków mieszkalnych lub użyteczności publicznej.
Niewątpliwym problemem jest nagminne spalanie w domowych piecach paliw niskiej jakości, a także
odpadów, w tym tworzyw sztucznych, gumy i tekstyliów. W związku z tym do atmosfery przedostają
się duże ilości sadzy, węglowodorów aromatycznych, merkaptanów i innych szkodliwych dla zdrowia
ludzi związków chemicznych. Nasila się to szczególnie w okresie grzewczym.
W mieście Zwoleń dominuje ogrzewanie gazowe oraz tradycyjne węglowe, na terenach wiejskich
powiatu zdecydowanie przeważa ogrzewanie węglowe, przy znacznie mniejszym udziale ogrzewania
gazowego.
Na stan powietrza w powiecie oddziałują także źródła komunikacyjne. Największe zanieczyszczenie
powietrza substancjami pochodzącymi ze spalania paliw w silnikach pojazdów występuje na
skrzyżowaniach głównych dróg, w centrach miejscowości i przy trasach komunikacyjnych o dużym
natężeniu ruchu biegnących przez obszary o zwartej zabudowie (szczególnie w mieście Zwoleń, gdzie
drogi krajowe i wojewódzkie krzyżują się w centrum, co stanowi duże utrudnienie dla mieszkańców
z uwagi na duży ruch samochodów ciężarowych). Przyczyną nadmiernej emisji zanieczyszczeń ze
środków transportu jest przede wszystkim zły stan techniczny pojazdów, ich zła eksploatacja,
przestoje w ruchu spowodowane złą organizacją ruchu lub zbyt małą przepustowością dróg.
Inne źródła zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego powiatu znajdują się poza jego granicami.
Emisja i dyfuzja zanieczyszczeń w atmosferze ma charakter transgraniczny co oznacza,
że zanieczyszczenia pochodzące z terenów sąsiednich mogą mieć pewien wpływ na wielkość imisji na
terenie powiatu zwoleńskiego. Może to być potencjalnie odczuwalne przy wiatrach zachodnich
i północnych, gdyż w tych kierunkach położone są tereny, gdzie stężenia zanieczyszczeń są znaczące
(miasta Radom i Kozienice).
Według Głównego Urzędu Statystycznego, emisja zanieczyszczeń gazowych i pyłowych (z zakładów
uznanych za uciążliwe) z terenu powiatu zwoleńskiego w latach 2005-2010 przedstawiała się
następująco:
Tabela 6. Emisja zanieczyszczeń pyłowych i gazowych z terenu powiatu zwoleńskiego w latach
2005-2010
Składnik emisji

Jednostka

Emisja zanieczyszczeń pyłowych ogółem
Emisja zanieczyszczeń pyłowych ze
spalania paliw
Emisja zanieczyszczeń pyłowych węglowografitowych, sadzy
Emisja zanieczyszczeń gazowych ogółem
Emisja dwutlenku siarki
Emisja tlenków azotu
Emisja tlenku węgla
Emisja dwutlenku węgla
Zanieczyszczenia pyłowe zatrzymane lub
zneutralizowane w urządzeniach
oczyszczających
Zanieczyszczenia gazowe zatrzymane lub
zneutralizowane w urządzeniach
oczyszczających

tona/rok
tona/rok

Rok
2005 2006 2007 2008 2009 2010
67
36
30
30
13
12
66
35
28
12
12
12
1

tona/rok
tona/rok
tona/rok
tona/rok
tona/rok
tona/rok

tona/rok

źródło: GUS 2011
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1

2

1

1

0

17074 16989 17004 16962 13159 9687
77
77
76
76
49
28
33
32
32
32
25
18
80
80
159
159
123
45
16884 16800 16737 16695 12962 9596
307
320
320
28
11
10

0

0

0

0

0

0

W celu scharakteryzowania stanu aktualnego w zakresie jakości powietrza atmosferycznego na terenie
powiatu zwoleńskiego odniesiono się do „Rocznej oceny jakości powietrza w województwie
mazowieckim" - raporty za lata 2009 i 2010, sporządzonych przez WIOŚ.
Od marca 2008 roku zmieniła się część przepisów dotyczących przeprowadzania oceny jakości
powietrza. Uchylone zostało m.in. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r.
w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów
niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów
niektórych substancji (Dz.U.02.87.796). Obowiązującym aktem prawnym jest Rozporządzenie
Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu
(Dz.U.08.47.281). Również w marcu 2008 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska
z dnia 6 marca 2008 roku w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza
(Dz.U.08.52.310).
W 2008 roku zmieniły się zasady oceny i klasyfikacji. Na mocy ww. rozporządzenia powiat zwoleński
znalazł się w strefie radomsko - zwoleńskiej o kodzie PL.14.16.z 05 (wyjątek stanowi tu podział stref
dla O3, w odniesieniu do którego powiat zwoleński zaliczony został do strefy mazowieckiej o kodzie
PL.14.00.B.41).
Natomiast ocena roczna za 2010 r. została wykonana w jeszcze nowszym układzie stref (aglomeracja
warszawska, miasto Radom, miasto Płock, strefa mazowiecka). Powiat zwoleński przypisany został do
strefy mazowieckiej.
Wojewoda co roku dokonuje oceny poziomu substancji w powietrzu, po czym dokonuje klasyfikacji
stref. O klasyfikacji stref decyduje parametr, którego wartość wskazuje na gorszą klasę obszaru.
Klasyfikacji stref dokonuje się oddzielnie dla dwóch grup kryteriów ze względu na ochronę zdrowia
oraz ze względu na ochronę roślin. Wynikiem oceny dla obu kryteriów, dla wszystkich substancji
podlegających ocenie, jest zaliczenie strefy do jednej z poniższych klas:




Klasa A – jeżeli stężenia substancji na terenie strefy nie przekraczają odpowiednio poziomów
dopuszczalnych, poziomów docelowych.
Klasa B – jeżeli stężenia substancji na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne lecz nie
przekraczają poziomów dopuszczalnych powiększonych o margines tolerancji.
Klasa C - jeżeli stężenia substancji na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne
powiększone o margines tolerancji, w przypadku gdy margines tolerancji nie jest określony –
poziomy dopuszczalne, poziomy docelowe.

przy czym:
poziom dopuszczalny to standard jakości powietrza, określa on poziom substancji, który ma być
osiągnięty w określonym terminie i który po tym terminie ni powinien być przekraczany,
poziom docelowy to poziom, który ma być osiągnięty w określonym czasie za pomocą ekonomicznie
uzasadnionych działań technicznych i technologicznych; poziom ten określa się w celu zapobiegania
lub ograniczenia szkodliwego wpływu danej substancji na zdrowie ludzi lub środowisko jako całość,
poziom celu długoterminowego to poziom substancji, poniżej którego bezpośredni szkodliwy wpływ
na zdrowie ludzi lub środowisko jako całość jest mało prawdopodobny; poziom ten ma być osiągnięty
w długim okresie czasu, z wyjątkiem sytuacji, gdy nie może być osiągnięty za pomocą ekonomicznie
uzasadnionych działań technicznych i technologicznych.
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Tabela 7. Klasy stref i wymagane działania w zależności od poziomów stężeń zanieczyszczenia,
uzyskanych w rocznej ocenie jakości powietrza, dla przypadków gdy dla zanieczyszczenia jest
określony poziom dopuszczalny i margines tolerancji
Poziom stężeń
Nie przekracza poziomu
dopuszczalnego, nie przekracza
poziomu docelowego
Mieści się pomiędzy poziomem
dopuszczalnym a poziomem
dopuszczalnym powiększonym
o margines tolerancji

Klasa strefy
A

B

Przekracza poziom
dopuszczalny powiększony o
margines tolerancji lub
przekracza poziom docelowy

C

Wymagane działania
Marszałek Województwa
informuje właściwego ministra
o działaniach podejmowanych
na rzecz zmniejszenia
odpowiedniej emisji (POŚ art.
91 ust.4)
Sejmik województwa w
terminie 15 miesięcy uchwala
program ochrony powietrza
(POŚ art. 91 ust. 3,5)

Tabela 8. Klasy stref i wymagane działania w zależności od poziomów stężeń ozonu z
uwzględnieniem poziomu celu długoterminowego
Poziom stężeń
Nie przekracza poziomu celu
długoterminowego
Przekracza poziom celu
długoterminowego

Klasa strefy
D1
D2

Wymagane działania
Wpisanie osiągnięcia celów
długoterminowych do
wojewódzkiego programu
ochrony środowiska (POŚ art.
91a)

Na terenie powiatu zwoleńskiego nie prowadzono w latach 2008 - 2010 badań jakości powietrza.
Pomiary jakości powietrza dokonywano w Szydłowcu.
Wyniki uzyskane dla strefy radomsko - zwoleńskiej w latach 2008 - 2009 przedstawiały się
następująco:
Tabela 9. Wynikowe klasy dla poszczególnych zanieczyszczeń oraz klasa ogólna uzyskane
w ocenie rocznej z uwzględnieniem kryteriów dla ochrony zdrowia dla strefy radomskozwoleńskiej w latach 2008-2009
Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń w strefie
Rok
SO2
NO2
PM10
C6H6
Pb
CO
2009
A
A
A
A
A
A
2009
A
A
A
A
A
A
Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim. Raport za 2009 rok. WIOŚ,
Warszawa
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Tabela 10. Wynikowe klasy dla poszczególnych zanieczyszczeń oraz klasa ogólna uzyskane
w ocenie rocznej z uwzględnieniem kryteriów dla ochrony zdrowia dla strefy radomskozwoleńskiej w latach 2008-2009
Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń w strefie
benzo(a)piren w
Rok
arsen w pyle PM10 nikiel w pyle PM10 kadm w pyle PM10
pyle PM10
2008
A
A
A
C
2009
A
A
A
C
Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim. Raport za 2009 rok. WIOŚ,
Warszawa
W wyniku rocznej oceny jakości powietrza za 2009 rok dla zanieczyszczeń mających określone
poziomy dopuszczalne, z uwzględnieniem kryteriów ochrony zdrowia strefę radomsko - zwoleńską
zakwalifikowano do klasy A.
W wyniku rocznej oceny jakości powietrza za 2009 rok dla zanieczyszczeń mających określone
poziomy dopuszczalne, z uwzględnieniem kryteriów ochrony roślin strefę radomsko - zwoleńską
również zakwalifikowano do klasy A.
Dla zanieczyszczeń mających określone poziomy docelowe w wyniku rocznej oceny jakości powietrza
za 2009 rok obszar całego województwa (18 stref, w tym również strefa radomsko - zwoleńska)
otrzymała klasę C ze względu na przekroczenie poziomu docelowego dla benzo/a/pirenu w pyle
PM10, według kryterium ochrony zdrowia. Przyczyną przekroczeń są komunikacja i indywidualne
paleniska domowe, tzw. niska emisja. Wysokie stężenia benzo/a/piranu występują w okresie
grzewczym, natomiast w okresie letnim utrzymują się na ogół poniżej granicy oznaczalności.
Poziom docelowy określono także dla ozonu, przy czym w odniesieniu do przedmiotowego parametru
obowiązuje tylko podział na 2 strefy (aglomeracja warszawska i strefa mazowiecka). Uzyskane wyniki
w strefie mazowieckiej (w obrębie której znajduje się gmina Zwoleń), z uwzględnieniem kryteriów
ochrony zdrowia i ochrony roślin spowodowały, że została ona zakwalifikowana do klasy C.
Przyczyny przekroczeń ozonu to: komunikacja, warunki pogodowe, naturalne źródła emisji lub
zjawiska, napływ zanieczyszczeń spoza granic województwa, i kraju prekursorów ozonu.
Dla strefy radomsko – zwoleńskiej oraz dla strefy mazowieckiej opracowane zostaną programy
ochrony powietrza.
Zawartość poszczególnych substancji w powietrzu w 2010 roku przedstawiała się następująco:
SO2 - wartości stężeń średniorocznych w 2010 r. na terenie poszczególnych stref województwa były
niskie i mieściły się w przedziale 6-11 g/m3. Najwyższe stężenia zanotowano w Płocku, Piastowie
i Żyrardowie. W odniesieniu do 2009 r. na wszystkich stacjach wielkości stężeń SO2 utrzymują się na
stałym poziomie z minimalnymi spadkami.
NO2 - w 2010 r. zakres stężeń średniorocznych dla województwa był stosunkowo szeroki i mieścił się
w granicach od 9 g/m3 do 60,4 g/m3. Najwyższe wartości stężeń zanotowano na stacjach
w Warszawie i Radomiu. Na pozostałych stacjach w odniesieniu do 2009 roku stwierdzono niewielki
spadek wartości stężeń średniorocznych NO2 lub utrzymanie takiego samego poziomu.
Pył PM10 - wartości stężeń średniorocznych pyłu zawieszonego PM10 na terenie województwa
w 2010 r. były wysokie - do 50,4 g/m3.
Metale i WWA - poziomy odniesienia dla metali na wszystkich stacjach województwa były
dotrzymane.
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Benzo/a/piren - średnioroczne stężenia B/a/P na terenie województwa w 2010 r. mieściły się
w granicach od 0,0009 μg/m3 do 0,007 μg/m3. Problem wysokich stężeń benzo/a/pirenu występuje na
terenie całego województwa mazowieckiego, szczególnie w okresie grzewczym.
Benzen - średnioroczne wartości stężeń benzenu w województwie mazowieckim w 2010 r. mierzone
automatycznymi analizatorami kształtowały się poniżej 50% dopuszczalnego poziomu. Najwyższe
stężenie wynoszące 2,34 g/m3 stwierdzono dla stacji w Płocku. Wyższe stężenia notowano przy
pomiarach metodą pasywną (metoda mniej dokładna).
Tabela 11. Klasyfikacja strefy mazowieckiej w 2010 r. z uwzględnieniem kryteriów określonych
w celu ochrony zdrowia (dla zanieczyszczeń mających określone poziomy dopuszczalne)
symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń w strefie
SO2
NO2
PM10
PM2,5
C6H6
Pb
CO
A
A
C
B
A
A
A
Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim. Raport za rok 2010. WIOŚ,
Warszawa
Tabela 12. Klasyfikacja strefy mazowieckiej w 2010 r. z uwzględnieniem kryteriów określonych
w celu ochrony zdrowia (dla zanieczyszczeń mających określone poziomy docelowe)
symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń w strefie
benzo(a)piren w pyle
arsen w pyle PM10
nikiel w pyle PM10
kadm w pyle PM10
PM10
A
A
A
C
Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim. Raport za rok 2010. WIOŚ,
Warszawa
Tabela 13. Klasyfikacja strefy mazowieckiej w 2010 r. z uwzględnieniem kryteriów określonych
w celu ochrony roślin (dla zanieczyszczeń mających określone poziomy dopuszczalne)
symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń w strefie
SO2
NOX
O3
A
A
A
Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim. Raport za rok 2010. WIOŚ,
Warszawa
Tabela 14. Klasyfikacja strefy mazowieckiej z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu
ochrony roślin dla ozonu w 2010 r.
symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń w strefie
Symbol klasy dla ozonu wg poziomu
Symbol klasy dla ozonu wg poziomu celu
docelowego
długoterminowego
A
D2
Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim. Raport za rok 2010. WIOŚ,
Warszawa
W wyniku rocznej oceny jakości powietrza za 2010 r. dla zanieczyszczeń mających określone
poziomy dopuszczalne w obrębie strefy mazowieckiej, do której przypisany jest powiat zwoleński,
zidentyfikowano obszary przekroczenia standardów imisyjnych dla pyłu PM10 wg kryteriów ochrony
zdrowia. Wobec powyższego strefa ta została zakwalifikowana do klasy C, dla której istnieje
ustawowy wymóg opracowania programów ochrony powietrza.
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W ocenie za 2010 r. po raz pierwszy sklasyfikowano strefy dla pyłu PM2.5. Ocena wykazała,
że poziom dopuszczalny dla pyłu PM2.5 wynoszący 25 μg/m3 (2015 r. – termin osiągnięcia poziomu
dopuszczalnego) został w strefie mazowieckiej przekroczony. W 2010 r. dla pyłu PM2.5 poziom
dopuszczalny został powiększony o margines tolerancji i wynosi 29 μg/m3. W strefie mazowieckiej
wartości stężeń średniorocznych dla pyłu PM2.5 mieściły się pomiędzy poziomem dopuszczalnym
a poziomem dopuszczalnym powiększonym o margines tolerancji, stąd strefa mazowiecka otrzymała
klasę B. Mając na uwadze klasyfikację stref dla pyłu PM2.5 oraz bardzo krótki termin osiągnięcia
poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM2.5, należy w najbliższych latach podjąć zdecydowane działania
mające na celu obniżenie stężeń tego zanieczyszczenia.
Dla pozostałych zanieczyszczeń (SO2, CO, benzen i ołów) standardy imisyjne na terenie strefy
mazowieckiej były dotrzymane.
Dla zanieczyszczeń mających określone poziomy docelowe w wyniku rocznej oceny jakości powietrza
za 2010 r. strefa mazowiecka otrzymała klasę C ze względu na przekroczenie poziomu docelowego
dla benzo/a/pirenu według kryterium ochrony zdrowia. W związku z powyższym istnieje ustawowy
wymóg opracowania Programu Ochrony Powietrza dla benzo/a/pirenu. Dla pozostałych
zanieczyszczeń, dla których określone są poziomy docelowe (arsen, kadm, nikiel oznaczane w pyle
PM10) oraz ozon normy były dotrzymane.
Poziom celu długoterminowego dla ozonu (analiza za lata 2008-2010) według kryterium ochrony
zdrowia oraz według kryterium ochrony roślin (AOT40 – analiza za lata 2006-2010) były
przekroczone, stąd jednym z celów programów ochrony środowiska powinno być osiągnięcie wartości
kryterialnych dla ozonu do 2020 roku, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia
3 marca 2008 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 47, poz. 281).
6.2.2. Program działań
Cel długoterminowy do 2018 roku

Osiągnięcie i utrzymanie wymaganych przepisami prawa standardów jakości powietrza
Cele krótkoterminowe do 2014 roku:

Sukcesywne ograniczanie i eliminacja oddziaływań niekorzystnych dla jakości powietrza
atmosferycznego pochodzących z sektora komunalnego
Ograniczenie emisji zanieczyszczeń ze źródeł komunikacyjnych
Kierunki działań długo- i krótkoterminowych oraz zadania
Sukcesywne ograniczanie i eliminacja oddziaływań niekorzystnych dla jakości powietrza
atmosferycznego pochodzących z sektora komunalnego




Realizacja zadań i zaleceń wyznaczonych w Programie ochrony powietrza dla strefy
mazowieckiej (jednostki realizujące: burmistrz miasta Zwoleń i wójtowie gmin, pozostałe
jednostki i podmioty wyznaczone jako realizatorzy).
Opracowanie Planów zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe (jednostki
realizujące: burmistrz miasta Zwoleń i wójtowie gmin).
Ograniczenie strat ciepła w budynkach mieszkalnych i obiektach użyteczności publicznej, m.in.
poprzez termomodernizację (jednostki realizujące: właściciele i administratorzy budynków,
burmistrz miasta Zwoleń i wójtowie gmin, Starostwo Powiatowe w Zwoleniu).
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Wymiana starych urządzeń grzewczych na nowocześniejsze i bardziej przyjazne dla środowiska
(np. system gazowy) (jednostki realizujące: właściciele i zarządcy obiektów).
Edukacja mieszkańców powiatu w zakresie kształtowania właściwych postaw i zachowań
sprzyjających oszczędzaniu energii cieplnej i elektrycznej oraz w zakresie uświadamiania
o szkodliwości spalania paliw niskiej jakości (jednostki realizujące: burmistrz miasta Zwoleń
i wójtowie gmin, Starostwo Powiatowe w Zwoleniu, organizacje i stowarzyszenia ekologiczne,
placówki oświatowe, media).
Promocja alternatywnych źródeł energii, propagowanie działań zmierzających do
wykorzystywania odnawialnych źródeł energii (m.in. słonecznej i geotermalnej) (jednostki
realizujące: burmistrz miasta Zwoleń i wójtowie gmin, Starostwo Powiatowe w Zwoleniu,
organizacje i stowarzyszenia ekologiczne, placówki oświatowe, media).
Wprowadzanie energooszczędnego oświetlania ulic i budynków użyteczności publicznej
(jednostki realizujące: burmistrz miasta Zwoleń i wójtowie gmin, Starostwo Powiatowe
w Zwoleniu).
Usuwanie wyrobów zawierających azbest (jednostki realizujące: burmistrz miasta Zwoleń
i wójtowie gmin, właściciele i zarządcy obiektów).
Rozbudowa sieci gazowej (jednostki realizujące: Mazowiecka Spółka Gazownicza, właściciele
i zarządcy nieruchomości).

Ograniczenie wielkości emisji zanieczyszczeń ze źródeł komunikacyjnych:








Intensyfikacja okresowego czyszczenia ulic (jednostki realizujące: burmistrz miasta Zwoleń
i wójtowie gmin, właściciele terenu i zarządcy dróg).
Modernizacja dróg i ulic (jednostki realizujące: burmistrz miasta Zwoleń i wójtowie gmin,
właściciele i zarządcy dróg).
Wprowadzanie ograniczeń prędkości na drogach o pylącej nawierzchni (jednostki realizujące:
burmistrz miasta Zwoleń i wójtowie gmin, właściciele i zarządcy dróg).
Stosowanie przy modernizacji dróg i parkingów materiałów i technologii gwarantujących
ograniczanie emisji pyłu podczas eksploatacji (jednostki realizujące: burmistrz miasta Zwoleń
i wójtowie gmin, właściciele i zarządcy dróg).
Rozwój i promocja komunikacji zbiorowej w celu zwiększenia jej udziału w całkowitych
przewozach pasażerskich (jednostki realizujące: przewoźnicy).
Budowa ciągów pieszo-rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (jednostki realizujące:
burmistrz miasta Zwoleń i wójtowie gmin).
Zachęcanie i promowanie do proekologicznych zachowań właścicieli pojazdów (wysoka jakość
paliwa, promocja środków transportu zbiorowego, organizacja płynnego ruchu komunikacyjnego,
popularyzacja ruchu rowerowego itp) (jednostki realizujące: Starostwo Powiatowe w Zwoleniu,
burmistrz miasta Zwoleń i wójtowie gmin, media, organizacje i stowarzyszenia ekologiczne).

Działania w zakresie planowania przestrzennego:


Wprowadzanie w planach zagospodarowania przestrzennego zapisów dotyczących lokalizacji
zakładów przemysłowych wprowadzających pył do powietrza na terenach oddalonych od
zabudowy mieszkaniowej (jednostki realizujące: burmistrz miasta Zwoleń i wójtowie gmin,
inwestorzy).

Działania w celu zmniejszenia poboru energii proponuje się następujące działania:


Propagowanie wśród mieszkańców zachowań, które zmniejsza pobór energii elektrycznej lub
zapotrzebowanie na energię cieplną. Mogą to być: obniżanie temperatury pomieszczeń w nocy
i podczas nieobecności w domu. Obniżenie w tych okresach temperatury w pomieszczeniach do
bezpiecznego poziomu, tzw. temperatury dyżurnej, wynoszącej zwykle około 10 - 12oC, pozwala
znacząco obniżyć zużycie energii (jednostki realizujące: Starostwo Powiatowe w Zwoleniu,
burmistrz miasta Zwoleń i wójtowie gmin, media, organizacje i stowarzyszenia ekologiczne).
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Kontrola stanu technicznego urządzeń grzewczych. Wpływ na koszty ogrzewania ma również stan
techniczny i poziom technologiczny znajdujących się tam instalacji grzewczych (jednostki
realizujące: użytkownicy mieszkań, właściciele i zarządcy nieruchomości).
Propagowanie prac termomodernizacyjnych. Po dociepleniu ścian i stropów, oraz wymianie okien
zapotrzebowanie na ciepło jest niższe (jednostki realizujące: Starostwo Powiatowe w Zwoleniu,
burmistrz miasta Zwoleń i wójtowie gmin, media, organizacje i stowarzyszenia ekologiczne).
Stosowanie energooszczędnych źródeł światła, co pozwala zaoszczędzić do 80% energii
zużywanej na oświetlenie (jednostki realizujące: użytkownicy energii).
Dążenie do zmniejszenia energii zużywanej na podgrzanie ciepłej wody. Prawie jedna czwarta
część energii zużywanej w gospodarstwach domowych przeznaczona jest na podgrzewanie wody.
Zużycie energii można zmniejszyć przez: regulację temperatury, izolowanie rur i zbiorników,
zatrzymanie cyrkulacji ciepłej wody, właściwą konserwację instalacji, stosowania do
podgrzewania wody alternatywnych źródeł energii, m.in. kolektorów słonecznych (jednostki
realizujące: użytkownicy wody).

6.3. ODDZIAŁYWANIE HAŁASU I PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH

6.3.1. Stan wyjściowy dla hałasu
Hałas pochodzenia antropogenicznego, występujący w środowisku dzieli się na hałas komunikacyjny
(w przypadku powiatu zwoleńskiego tylko drogowy), hałas komunalny i hałas przemysłowy.
Głównym źródłem hałasu na terenie powiatu zwoleńskiego jest ruch drogowy, co wynika przede
wszystkim z powszechności jego występowania, czasu oddziaływania oraz ciągłej intensyfikacji.
Hałas komunikacyjny
Na stopień uciążliwości tras komunikacyjnych wpływ mają takie czynniki jak: natężenie ruchu,
struktura pojazdów, prędkość ich poruszania się oraz rodzaj i stan techniczny nawierzchni.
Na terenie powiatu zwoleńskiego prowadzono wyrywkowe badania hałasu komunikacyjnego, choć
struktura ekspozycji na hałas nie jest w pełni rozpoznana.
W 2010 r. WIOŚ badał natężenie hałasu w centrum miejscowości Policzna (droga krajowa nr 79).
Równoważny poziom dźwięku dla pory dnia wynosił LAeq D = 65,1dB, a dla pory nocy LAeq N =
63,4dB. W obydwu przypadkach zostały przekroczone wartości dopuszczalne (LAeq D = 60dB
i LAeq N = 50dB).
W 2009 r. WIOS wykonał badania hałasu w Zwoleniu, przy ul. Wojska Polskiego 56. Równoważny
poziom dźwięku dla pory dnia wynosił LAeqD = 69,3dB, a dla pory nocy LAeqN = 66,9dB.
W obydwu przypadkach zostały przekroczone wartości dopuszczalne (LAeqD = 60dB i LAeqN =
50dB).
Największe natężenie ruchu ulicznego występuje w centralnej części miejscowości oraz wzdłuż dróg,
które obsługują ruch napływający i wypływający. Na terenie powiatu do najbardziej uciążliwych
akustycznie dróg należą drogi krajowe: nr 12 (z Lublina do Łodzi), nr 79 (Warszawa – Tarnobrzeg).
Przecięcie tych dróg ma miejsce w środku miasta Zwoleń, gdzie występuje najniekorzystniejszy
klimat akustyczny ze względu na intensywny ruch samochodów ciężarowych w kierunku wschódzachód. Do uciążliwych szlaków komunikacyjnych zalicza się także drogę wojewódzką nr 787
(w kierunku Pionek).
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Z uwagi na wzrastającą liczbę pojazdów i zwiększające się natężenie ich ruchu można przyjąć, że na
terenie powiatu utrzymywać się będzie tendencja wzrostowa natężenia hałasu związanego z ruchem
kołowym. Przyczyną wzrostu uciążliwości jest również niezadowalająca jakość nawierzchni dróg.
Hałas przemysłowy
Hałas przemysłowy stanowi zagrożenie o charakterze lokalnym, występując głównie na terenach
sąsiadujących z zakładami produkcyjnymi. Jest on uciążliwy głównie dla budynków zlokalizowanych
w pobliżu takich obiektów. Poziom hałasu przemysłowego jest kształtowany indywidualnie dla
każdego obiektu i zależy od parku maszynowego, zastosowanej izolacji hal produkcyjnych, a także
prowadzonych procesów technologicznych oraz funkcji urbanistycznej sąsiadujących z nim terenów.
Wewnątrz hal przemysłowych hałas może sięgać poziomu 80 - 125 dB i w znacznym stopniu
przenosić się na tereny sąsiadujące. Zagrożenie hałasem przemysłowym wynika także z niewłaściwej
lokalizacji zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie zakładów przemysłowych i usługowych, jak też
jest zależne od rodzaju, liczby i sposobu rozmieszczenia źródeł hałasu, skuteczności zabezpieczeń
akustycznych oraz ukształtowania i zagospodarowania sąsiednich terenów.
Decyzje w zakresie hałasu przemysłowego wydawane są wtedy, gdy zgłaszane są skargi na
uciążliwość hałasu, a dopuszczalne normy natężenia (według badań Wojewódzkiego Inspektoratu
Ochrony Środowiska) są przekroczone.
W latach 2004 – 2010 na terenie powiatu nie przeprowadzano takich badań.
Hałas komunalny
Szacuje się, że w skali kraju około 25% mieszkańców Polski jest narażona na ponadnormatywny hałas
w mieszkaniach występujący w wyniku stosowania nieodpowiednich materiałów i konstrukcji
budowlanych. Hałas wewnątrzosiedlowy spowodowany jest przez pracę silników samochodowych,
wywożenie śmieci, dostawy do sklepów, głośną muzykę radiową. Istotnym źródłem jest sprzęt grający
używany przez turystów i mieszkańców gminy w miejscach przeznaczonych do wypoczynku
i rekreacji. Do tych hałasów dołącza się niejednokrotnie bardzo uciążliwy hałas wewnątrz budynku,
spowodowany wadliwym funkcjonowaniem urządzeń, np. hydroforów, pieców. Według polskiej
normy, poziom hałasu pochodzący od instalacji i urządzeń budynku może wynosić w ciągu dnia 30-40
dB, nocą 25-30 dB.
6.3.2. Stan wyjściowy promieniowania elektromagnetycznego
Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska pola elektromagnetyczne definiuje się jako pola
elektryczne, magnetyczne oraz elektromagnetyczne o częstotliwości od 0Hz do 300 GHz.
Współczesna cywilizacja opiera się na technologiach wykorzystujących prąd elektryczny oraz pola
elektromagnetyczne. Praktycznie, źródłem promieniowania jest każda instalacja, każde urządzenie,
w którym następuje przepływ prądu (np. sieci energetyczne, stacje radiowe i telewizyjne, aparaty
telefonii komórkowej, stacje bazowe telefonii komórkowej, radiotelefony, CB-radio, urządzenia
radiowo-nawigacyjne, radiowo-komunikacyjne, urządzenia elektryczne wykorzystywane w przemyśle
lub w gospodarstwach domowych).
Głównymi źródłami promieniowania niejonizującego na terenie powiatu zwoleńskiego są:
1. elektroenergetyczne linie napowietrzne wysokiego napięcia, o napięciach znamionowych 110
i 220 kV,
2. stacje transformatorowe, o napięciu znamionowym 110 kV i 220 kV,
3. urządzenia radiokomunikacyjne, radiolokacyjne i radionawigacyjne,
4. stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej.
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Uciążliwość linii wysokiego napięcia mieści się w ich strefach ochronnych:




linie 15 kV i 30 kV – strefa ochronna 5 m
linia 110 kV – strefa ochronna po 9 m od osi linii w obie strony
linia 220 kV – strefa ochronna po 19 m od osi linii w obie strony.

Na terenie powiatu znajdują się przekaźniki radiowe (Tczów i Wilczy Ług) oraz maszty telefonii
komórkowej.

Rysunek 51. Lokalizacja stacji telefonii komórkowej i wydanych pozwoleń na nowe lokalizacje
w rejonie powiatu zwoleńskiego (źródło: http://mapa.btsearch.pl)
Największy udział w emisji mają stacje bazowe telefonii komórkowej z antenami sektorowymi
i antenami radiolinii (antena sektorowa służy do komunikacji z telefonem komórkowym, natomiast
antena radiolinii służy do komunikacji między stacjami bazowymi). W przypadku stacji bazowych
telefonii komórkowej pola elektromagnetyczne są wypromieniowywane na bardzo dużych
wysokościach, w miejscach niedostępnych dla ludzi. Wokół budowanych stacji bazowych telefonii
komórkowych istnieje możliwość tworzenia obszarów ograniczonego użytkowania. Konsekwencją
lokalizacji anten na dużych wysokościach jest konieczność wznoszenia wysokich konstrukcji
wspornych, które szpecą krajobraz.
Wpływ pola elektromagnetycznego na zdrowie człowieka jest cały czas badany i analizowany.
W 2009 r. WIOŚ w Warszawie wykonał pomiary natężenia promieniowania elektromagnetycznego
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w jednym punkcie na terenie powiatu zwoleńskiego - w mieście Zwoleń, ul. Kochanowskiego 1.
Stwierdzono, że w paśmie 0,1-1000 MHz natężenie składowej elektrycznej pola wynosi poniżej 0,05
V/m, a w paśmie 1-40 MHz - poniżej 0,8 V/m (poniżej czułości pomiarowej).
Analiza wyników dokonanych pomiarów wykazuje, że występujące środowisku poziomy pól
elektromagnetycznych były znacznie mniejsze od dopuszczalnych poziomów i nie powinny zagrażać
środowisku i zdrowiu ludzi. Dopuszczalny poziom w zależności od częstotliwości zawiera się
w przedziale od 7 V/m do 20 V/m).
Należy mieć na uwadze, że oddziaływanie promieniowania niejonizującego na środowisko będzie
stale wzrastać, co związane jest z postępem cywilizacyjnym.
6.3.3. Program działań
Cele długoterminowe do 2018 roku

Utrzymanie dobrego klimatu akustycznego
Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym
Cele krótkoterminowe do 2014 roku:

Utrzymanie aktualnego poziomu hałasu w obszarach, gdzie sytuacja akustyczna jest
korzystna.
Ochrona ludności gminy przed oddziaływaniem promieniowania elektromagnetycznego
Kierunki działań długo- i krótkoterminowych oraz zadania
Utrzymanie dobrego klimatu akustycznego:






Zintensyfikowanie działań ograniczających negatywny wpływ hałasu na mieszkańców poprzez:
- modernizację nawierzchni dróg istniejących (jednostki realizujące: burmistrz miasta
Zwoleń i wójtowie gmin, Starostwo Powiatowe w Zwoleniu, zarządcy dróg),
- tworzenie izolacyjnych pasów zieleni przy drogach (jednostki realizujące: zarządcy
dróg, burmistrz miasta Zwoleń i wójtowie gmin),
- budowę ścieżek rowerowych (jednostki realizujące: zarządcy dróg, burmistrz miasta
Zwoleń i wójtowie gmin).
Utrzymywanie poziomu hałasu ze źródeł przemysłowych zgodnie z wymogami ustawowymi
(jednostki realizujące: przedsiębiorcy).
Reagowanie na skargi mieszkańców gminy na ponadnormatywny hałas, z uwzględnieniem
technicznych i ekonomicznych możliwości organów władzy (jednostki realizujące: burmistrz
miasta Zwoleń i wójtowie gmin, WIOŚ).
Wprowadzanie do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zapisów odnośnie
standardów akustycznych dla poszczególnych terenów (realizator: burmistrz miasta Zwoleń
i wójtowie gmin).

Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym:
Zasady ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym i sposób jego kontroli podaje
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 roku. Zagadnienia te uwzględnione
zostały również w przepisach sanitarnych, prawie zagospodarowania przestrzennego, przepisach
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w prawie budowlanym.
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Uwzględnianie w planach zagospodarowania przestrzennego aspektów związanych z zagrożeniem
polami elektromagnetycznymi, związanych z lokalizacją nowych obiektów mogących być
źródłami takiego promieniowania (jednostki realizujące: burmistrz miasta Zwoleń i wójtowie
gmin).
Lokalizowanie wysokich konstrukcji wspornych poza miejscami objętymi szczególna ochroną,
aby ich wpływ na krajobraz był jak najmniejszy (jednostki realizujące: inwestorzy).
Stosowanie zasady lokalizacji kilku źródeł promieniowania na jednej konstrukcji wsporczej, o ile
jest to technicznie możliwe (jednostki realizujące: inwestorzy).
Wyznaczanie stref ograniczonego użytkowania wokół tych urządzeń emitujących promieniowanie
elektromagnetyczne, gdzie stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych poziomów promieniowania
(jednostki realizujące: burmistrz miasta Zwoleń i wójtowie gmin, inwestorzy).

7. KIERUNKI DZIAŁAN SYSTEMOWYCH
7.1.

UWZGLĘDNIENIE

ZASAD

OCHRONY

ŚRODOWISKA

W

STRATEGIACH

SEKTOROWYCH
Stan środowiska powiatu zwoleńskiego jest ściśle związany z jej rozwojem społeczno-gospodarczym.
Analiza poszczególnych dziedzin gospodarki, tendencji i kierunków zmian z punktu widzenia presji
wywieranej na środowisko pozwala ocenić, jaki wpływ ma rozwój regionu na zachowanie naturalnych
cech środowiska. Poniżej przedstawiono perspektywiczny rozwój wiodących dziedzin gospodarki na
terenie powiatu zwoleńskiego w kontekście ochrony środowiska. Dziedzinami tymi są:




system transportowy,
rolnictwo i rozwój terenów wiejskich,
budownictwo i gospodarka komunalna.

7.1.1. System transportowy
Zagadnienia związane z oddziaływaniem transportu na środowisko przedstawiono również
w rozdziałach: Powietrze atmosferyczne oraz Hałas.
Cel długoterminowy do 2018 roku

Modernizacja systemu transportowego powiatu z uwzględnieniem rozwiązań
zmniejszających lub eliminujących negatywny wpływ transportu na środowisko
Kierunki działań krótkoterminowych i długoterminowych
Budowa i modernizacja dróg oraz całego układu komunikacyjnego






Modernizacja dróg w powiecie (w tym remonty bieżące i kapitalne) w celu poprawy ich
standardów technicznych.
Projektowanie nowych dróg z uwzględnieniem możliwie małych pochyleń podłużnych, mało
szorstkich nawierzchni oraz elementów drogi redukujących hałas.
Określenie parametrów ulic w centrach miejscowości: np. zawężenie przekrojów ulicznych,
fakturowanie i kolorystyka nawierzchni, zmiana rodzaju nawierzchni, i tzw. szykany, czyli progi
zwalniające, skosy poziome, itp.
Utwardzanie dróg.
Budowa nowych i remonty istniejących chodników i parkingów.
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Modernizacja pojazdów


Uzyskanie przez wszystkie eksploatowane środki transportu parametrów w zakresie walorów
użytkowych oraz w zakresie oddziaływania na środowisko, jakie będą w tym czasie
obowiązywały w Unii Europejskiej.

Działania ograniczające uciążliwość hałasu


Działania techniczne zabezpieczające mieszkańców przed nadmiernym hałasem (zieleń
izolacyjna, wymiana okien).

Poprawa funkcjonowania komunikacji zbiorowej i alternatywnej



Budowa zatok w miejscach zatrzymywania się autobusów,
Budowa ścieżek rowerowych.

Zapewnienie bezpieczeństwo środowiska





Intensyfikacja okresowego czyszczenia ulic.
Wprowadzanie ograniczeń prędkości na drogach o pylącej nawierzchni.
Stosowanie przy modernizacji dróg i parkingów materiałów i technologii gwarantujących brak
pylenia podczas eksploatacji.
Budowa systemów podczyszczania wód (separatorów) na parkingach.

Edukacja ekologiczna


Promowanie proekologicznych zachowań właścicieli samochodów (np. korzystanie kilku osób
z jednego pojazdu, promocja ścieżek rowerowych).

7.1.2. Rolnictwo i rozwój terenów wiejskich
Cel długoterminowy do 2018 roku

Rozwój rolnictwa zapewniającego zachowanie walorów środowiska i różnorodności
biologicznej
Kierunki działań krótkoterminowych i długoterminowych
Ważne będą działania prowadzące do minimalizacji wpływu gospodarki rolnej na środowisko
i rozwoju infrastruktury ochrony środowiska, jak również działania edukacyjne rolników z zakresu
stosowania zasad Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej.
Jednostką odpowiedzialną za wspieranie i tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości
i pomocy w restrukturyzacji rolnictwa na obszarze powiatu są Ośrodki i Zespoły Doradztwa
Rolniczego.
Planowane działania są następujące:



Działania na rzecz edukacji rolników, w tym wdrażanie Kodeksu dobrych praktyk rolniczych.
Optymalne wykorzystania potencjału biologicznego gleb poprzez dostosowanie rodzaju
i wielkości upraw, zalesianie gruntów nieprzydatnych dla rolnictwa, minimalizacja gruntów
przekazywanych na cele nierolnicze, zwłaszcza wysokich klas bonitacyjnych.
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7.1.3. Budownictwo i gospodarka komunalna
Cel długoterminowy do 2018 roku

Podniesienie jakości życia mieszkańców powiatu i zachowanie ładu przestrzennego
Kierunki działań krótkoterminowych i długoterminowych
















Wyrównywanie lokalnych zapóźnień w rozwoju infrastruktury. Działania te muszą spełniać
wymagania ochrony środowiska w zakresie jakości poszczególnych jego elementów.
Spełnienie wszystkich wymagań wynikających z przepisów prawa krajowego i regulacji Unii
Europejskiej, a także określonych regułami racjonalności i dobrej praktyki gospodarowania,
dotyczących stanu infrastruktury technicznej gospodarki komunalnej w zakresie: uzdatniania
wody do picia, oczyszczania i odprowadzania ścieków, zagospodarowania odpadów, ograniczania
emisji ze spalania w lokalnych kotłowniach, opomiarowanie zużycia wody.
Budowa systemu kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków.
Rozwój sieci gazowej.
Modernizacja dróg, co znacznie obniża uciążliwości związane z hałasem oraz rozwój terenów
zieleni, szczególnie w zabudowie osiedlowej.
Aktualizacja dokumentów planistycznych z zakresu gospodarki przestrzennej.
Systematyczna zmiana źródeł ogrzewania (wprowadzenie ekologicznych nośników energii, w tym
niekonwencjonalnych, m.in. kolektorów słonecznych).
Doskonalenie systemu gospodarki odpadami komunalnymi.
Ochrona i rozwój systemu zieleni urządzonej.
Edukacja ekologiczna mieszkańców.
Szerokie wdrażanie tzw. dobrych praktyk w zakresie realizacji prac budowlanych (organizacja
zaplecza i placu budowy, stosowane technologie, jakość, a zwłaszcza uciążliwość dla środowiska,
maszyn i urządzeń oraz środków transportu, porządkowanie i rekultywacja zajętego terenu po
zakończeniu inwestycji, itp.), skutecznie wspierane nadzorem inwestorskim i administracyjnym
w pełni wykorzystującym zalecenia zawarte w wykonanych ocenach oddziaływania
projektowanych inwestycji na środowisko.
Promowanie budownictwa energooszczędnego.
Wymiana pokryć dachowych zawierających azbest.

7.2. AKTYWIZACJA RYNKU NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA
Cel długoterminowy do 2018 roku

Kształtowanie proekologicznych postaw konsumenckich
Kierunki działań krótkoterminowych i długoterminowych





Zachęcanie do stosowania oznakowań opakowań produktów przyjaznych dla środowiska.
Promowanie znaków ekologicznych.
Promowanie produktów w opakowaniach łatwo poddających się odzyskowi oraz opakowaniach
wielokrotnego użytku.
Uwzględnianie w przetargach organizowanych przez administrację samorządową wymogów
ekologicznych, o ile jest to ekonomicznie uzasadnione.
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7.3.

UDZIAŁ

SPOŁECZEŃSTWA

W

DZIAŁANIACH

NA

RZECZ

OCHRONY

ŚRODOWISKA I EDUKACJA EKOLOGICZNA
Cel długoterminowy do roku 2018 i krótkoterminowy do 2014 roku

Wykształcenie u mieszkańców powiatu nawyków kultury ekologicznej oraz poczucia
odpowiedzialności za stan i ochronę środowiska
Kierunki działań krótkoterminowych i długoterminowych








Organizowanie akcji lokalnych służących ochronie środowiska (jednostki realizujące: burmistrz
miasta Zwoleń i wójtowie gmin, Starostwo Powiatowe w Zwoleniu, placówki oświatowe, media,
nadleśnictwa, stowarzyszenia i organizacje ekologiczne).
Szkolenia dla pracowników instytucji publicznych w zakresie przepisów o dostępie społeczeństwa
do informacji o środowisku (jednostki realizujące: firmy szkoleniowe).
Współpraca z organizacjami ekologicznymi, służbami powiatowymi i wojewódzkimi, mediami,
instytucjami, itp. w zakresie edukacji ekologicznej wszystkich grup społecznych (jednostki
realizujące: burmistrz miasta Zwoleń i wójtowie gmin, Starostwo Powiatowe w Zwoleniu).
Informowanie społeczeństwa o możliwości oraz zachęcanie do uczestniczenia w procedurach
prawnych i kontrolnych dotyczących ochrony środowiska. Przestrzeganie zasad udostępniania
informacji wynikających z aktualnego prawodawstwa (jednostki realizujące: burmistrz miasta
Zwoleń i wójtowie gmin, Starostwo Powiatowe w Zwoleniu).
Upowszechnienie i zapewnienie każdemu mieszkańcowi dostępu do informacji na temat ochrony
środowiska i płynących z tego korzyści ekologicznych i ekonomicznych (jednostki realizujące:
burmistrz miasta Zwoleń i wójtowie gmin, Starostwo Powiatowe w Zwoleniu).
Aktywna edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży w formalnym systemie kształcenia (jednostki
realizujące: burmistrz miasta Zwoleń i wójtowie gmin, Starostwo Powiatowe w Zwoleniu,
placówki oświatowe, nadleśnictwa, , stowarzyszenia i organizacje ekologiczne).

Poniżej przedstawiono kilka wytycznych, mogących usprawnić edukację ekologiczną.










Stworzenie systemu zajęć terenowych prowadzonych w ramach edukacji ekologicznej
w szkolnictwie. Przygotowanie odpowiednich materiałów dydaktycznych, objęcie nauczycieli
edukacją w terenie (doskonalenie nauczycieli).
Zwiększenie zainteresowania szkół ponadlokalnymi programami z zakresu edukacji ekologicznej,
zwłaszcza tymi, które łączą w sobie elementy ochrony środowiska lokalnego i globalnego.
Kontynuowanie akcji edukacyjnej z uwzględnieniem proekologicznych zachowań
konsumenckich. Należy podkreślać korzyści płynące z wybierania produktów w opakowaniach
wielokrotnego użytku, nie kupowania produktów nadmiernie opakowanych, wybierania
produktów w opakowaniach nadających się do recyklingu (np. kupowanie napojów w butelkach
szklanych oraz produktów pakowanych w papier), wybierania produktów wytworzonych
z surowców wtórnych, używania koncentratów oraz kupowania produktów trwałych.
Edukowanie mieszkańców w drodze przekazywania informacji bezpośrednich, np. obejmujących
ogłoszenie burmistrza miasta i wójtów gmin zachęcające do udziału w zbiórce i wyjaśniające cele
i korzyści wynikające ze zbiórki selektywnej, zmiany sposobu ogrzewania na bardziej
ekologiczny, oszczędzania energii, itp.
Bardzo dużą rolę w proekologicznych kampaniach może odegrać zwracanie uwagi na ekonomię.
Niewielka samodyscyplina jednostek w dziedzinie wodooszczędności, energooszczędności,
zmniejszeniu wytwarzania odpadów po upowszechnieniu mogłaby przynieść bardzo duże
oszczędności.
W polityce informacyjnej należy podkreślać takie zależności i pokazywać je na przykładach.
Dobrym argumentem może być porównanie kwot możliwych do zaoszczędzenia przez określoną
społeczność np. na ważne inwestycje publiczne odwlekane z braku funduszy.
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7.4. ASPEKT EKOLOGICZNY W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM
Cel długoterminowy do 2018 roku

Harmonizacja planowania przestrzennego z ochroną środowiska
Kierunki działań krótkoterminowych i długoterminowych





Planowanie rozwoju przestrzennego i gospodarowanie przestrzenią w harmonii ze środowiskiem
przyrodniczym i kulturowym, co oznacza dostosowanie przeznaczenia terenów i form
zagospodarowania do zróżnicowanych predyspozycji środowiska, przy wskazaniu granicznych
wartości jego odporności na przekształcenia.
Intensywniejsze wykorzystanie terenów już zainwestowanych i rehabilitacja obszarów
zdegradowanych.
Preferencje dla transportu zbiorowego i tworzenie pieszych oraz warunków dla rozwoju ruchu
rowerowego.

Planowane działania są następujące:




Przeprowadzanie strategicznych ocen oddziaływania na środowisko dla dokumentów
planistycznych (jednostki realizujące: burmistrz miasta Zwoleń i wójtowie gmin, Starostwo
Powiatowe w Zwoleniu, organy opiniujące, społeczeństwo powiatu).
Uwzględnianie w miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zapisów dotyczących
wymogów ochrony środowiska (jednostki realizujące: burmistrz miasta Zwoleń i wójtowie gmin).
Uwzględnianie w decyzjach lokalizacyjnych zasad ochrony środowiska (w szczególności
w przypadku terenów, dla których nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego) (jednostki realizujące: burmistrz miasta Zwoleń i wójtowie gmin).
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8. HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY NA LATA 2011-2014 Z UWZGLĘDNIENIEM LAT 2015-2018

Lp

Zadanie

Realizatorzy

Termin
realizacji

2011
Ochrona przyrody

1

Bieżące, coroczne utrzymanie i
pielęgnacja zieleni urządzonej

2

Urządzanie, rozbudowa,
modernizacja i rewitalizacja
zarówno istniejących, jak i
nowych terenów zieleni

3

Rozbudowa infrastruktury
rekreacyjnej i turystycznej na
terenach o wysokich walorach
przyrodniczo –
krajobrazowych i kulturowych

4

Pielęgnacja i konserwacja
drzew - pomników przyrody

Burmistrz
Zwolenia i
Wójtowie Gmin
właściciele
i administratorzy
terenów
Burmistrz
Zwolenia i
Wójtowie Gmin
właściciele
i administratorzy
terenów
Burmistrz
Zwolenia i
Wójtowie Gmin
Starosta Powiatu
Zwoleńskiego
właściciele
i administratorzy
terenów
Burmistrz
Zwolenia i
Wójtowie Gmin
właściciele
i administratorzy
terenu

2011-2018

2011-2018

100

20

Szacunkowe koszty
w tys. PLN
2012
2013
2014

120

30

130

40

140

50

2015-2018

500

budżety gmin
środki właścicieli
terenów

200

budżety gmin
WFOŚiGW,
środki właścicieli
terenu

2011-2018

10

10

10

10

50

2011-2018

2

2

2

2

8
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Planowane źródła
finansowania

budżety gmin
budżet powiatu
środki właścicieli
terenu

budżety gmin

Lp

5

Zadanie

Odnowa drzewostanów

6

Odnowa zieleni przyulicznej

7

Wykonanie inwentaryzacji i
/lub waloryzacji zasobów
przyrody

8

Prowadzenie ciągłej edukacji
ekologicznej na temat form
ochrony przyrody

9

10

Wsparcie merytoryczne informacyjne i edukacyjne dla pracowników Urzędów
Gmin w zakresie ochrony
obszarów prawnie chronionych
i pozostałych przyrodniczo
cennych
Opracowanie Kodeksu

Realizatorzy
Burmistrz
Zwolenia i
Wójtowie Gmin
właściciele
i administratorzy
terenu
Burmistrz
Zwolenia i
Wójtowie Gmin
zarządy dróg
Burmistrz
Zwolenia i
Wójtowie Gmin
Starosta Powiatu
Zwoleńskiego
Burmistrz
Zwolenia i
Wójtowie Gmin
Starosta Powiatu
Zwoleńskiego
media
placówki
oświatowe

Starosta Powiatu
Zwoleńskiego

Termin
realizacji

2011-2018

2011

10

Szacunkowe koszty
w tys. PLN
2012
2013
2014

10

10

10

2015-2018

40

Planowane źródła
finansowania
budżety gmin
środki właścicieli
terenu

2011-2018

10

10

10

10

40

budżety gmin
WFOŚiGW,
środki zarządów
dróg

2011-2018

-

30

30

30

-

budżety gmin
budżet powiatu
WFOŚiGW

10

10

10

10

50

budżety gmin
budżet powiatu
WFOŚiGW

2

2

2

2

10

budżet powiatu
WFOSiGW

-

5

-

-

-

budżet powiatu

2011-2018

2011-2018
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Lp

Zadanie
Dobrych Praktyk Zieleni
Przyulicznej

Realizatorzy
Starosta Powiatu
Zwoleńskiego

Termin
realizacji

2011

Szacunkowe koszty
w tys. PLN
2012
2013
2014

2015-2018

Planowane źródła
finansowania

2012

Ogółem sektor: Ochrona przyrody w latach 2011-2014 i 2015-2018

898 tys.
PLN

901 tys. PLN

Ochrona i zrównoważony rozwój lasów

1

Uaktualnianie lub
opracowywanie uproszczonych
planów urządzenia lasów nie
stanowiących własności
Skarbu Państwa

2

Ochrona lasu

3

Szkolenie prywatnych
właścicieli lasów na temat
prawidłowych zasad
gospodarki leśnej

4

Prowadzenie zalesień

Starosta Powiatu
Zwoleńskiego
nadleśnictwa
Nadleśnictwo
właściciele lasów
prywatnych
Starosta Powiatu
Zwoleńskiego
nadleśnictwa
Nadleśnictwo
właściciele lasów
prywatnych
Burmistrz
Zwolenia i
Wójtowie Gmin

-

50

50

50

200

2011-2018

500

500

600

600

2 400

budżet państwa
środki właścicieli
lasów

2011-2018

6

6

6

6

25

budżet powiatu
budżet państwa

2011-2018

Realizacja Programu „Granica
Rolnicy
2011-2018
polno-leśna”
Lasy Państwowe
Ogółem sektor: Ochrona i zrównoważony rozwój lasów w latach
2011-2014 i 2015-2018
5

budżet państwa

2011-2018

200

200

300

300

1200

budżet państwa
środki właścicieli
lasów
środki właścicieli
lasów
środki UE

-

-

-

-

-

-

3 374 tys. PLN
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3 825 tys.
PLN

Lp

1

1a

1b

1c

1d

1e

Zadanie

Szacunkowe koszty
w tys. PLN
2011
2012
2013
2014
Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi i ochrona wód
Burmistrz
Zwolenia i
Wójtowie Gmin
Realizatorzy

Rozbudowa systemu poboru i
rozprowadzania wody,
w tym:

Opracowanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej na
budowę wodociągu pn.
,,Wodociągu - Wólka
Gonciarska,, ze stacją
wodociągową obejmującą 6
wsi w gminie Kazanów
Budowa stacji wodociągowej
w Wólce Gonciarskiej w
gminie Kazanów
Budowa sieci wodociągowych
w sześciu wsiach o dł. ok. 25
km w gminie Kazanów
Budowa sieci wodociągowej
dla m. Kopiec w gminie
Kazanów
Opracowanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej na
budowę wodociągu ze stacją
wodociągową pn. ,,Wodociąg
Zakrzówek,, obejmujący 6 wsi

Termin
realizacji

2011-2018

4 520

2015-2018

Planowane źródła
finansowania
budżety gmin,
WFOŚiGW,
środki UE

6 150

Wójt Gminy
Kazanów

budżet gminy,
WFOŚiGW,
środki UE
2012-2013

-

120

-

-

Wójt Gminy
Kazanów

2012-2013

-

900

-

-

Wójt Gminy
Kazanów

2013-2015

-

-

3 000

1 000

Wójt Gminy
Kazanów

2013-2014

-

-

500

-

2015-2016

-

-

budżet gminy,
WFOŚiGW,
środki UE
budżet gminy,
WFOŚiGW,
środki UE
budżet gminy,
WFOŚiGW,
środki UE

Wójt Gminy
Kazanów

100

-

-

150

budżet gminy

Lp

Zadanie

Realizatorzy

Termin
realizacji

Szacunkowe koszty
w tys. PLN
2012
2013
2014

2011

2015-2018

Planowane źródła
finansowania

w gminie Kazanów
1f

2

2a

2b

2c

Budowa sieci wodociągowej
wraz ze stacją wodociągową
Rozbudowa systemu
odprowadzania i oczyszczania
ścieków, w tym:
Opracowanie dokumentacji na
rozbudowę oczyszczalni
ścieków i sieci kanalizacyjnej
dla m. Osuchów, Kroczów
Większy, Dębnica w gminie
Kazanów
Budowa oczyszczalni ścieków
przy szkole w Zakrzówku Wsi
w gminie Kazanów
Rozbudowa oczyszczalni
ścieków w Tczowie

Wójt Gminy
Kazanów
Burmistrz
Zwolenia i
Wójtowie Gmin
Wójt Gminy
Kazanów

2e
2f

2013-2015

2011-2013

Wójt Gminy
Tczów

2011-2013

Przebudowa i rozbudowa
gminnej oczyszczalni ścieków
w Zwoleniu

-

-

2017-2018

Wójt Gminy
Kazanów

Burmistrz
Zwolenia
2d

2017-2018

Wójt Gminy
Policzna

2012

Budowa kanalizacji sanitarnej
w m. Dąbrowa Las

Wójt Gminy
Policzna

2013

-

17 130

-

500

5 000

8 970

-

1 500

budżet gminy

-

-

budżet gminy
środki UE

-

-

budżet gminy
środki UE

budżet gminy
źródła zewnętrzne

14 000

-

350

-

-

-

-

-

150

-

-

101

budżet gminy,
WFOŚ i GW,
środki UE
budżety gmin,
WFOŚiGW,
środki UE

20

80

-

nie
sprecyzow
any
termin do
zrealizowa
nia
inwestycji

Budowa kanalizacji sanitarnej
w m. Policzna

-

budżet gminy
środki UE
budżet gminy

Lp

2g

2h

2i

2j

2k

2l

3

4

Zadanie

Realizatorzy

Termin
realizacji

Budowa kanalizacji sanitarnej
w m. Wólka Policka

Wójt Gminy
Policzna

Budowa sieci kanalizacyjnej w
miejscowości Rawica Stara i
Józefatka w gminie Tczów

Wójt Gminy
Tczów

2011-2013

Budowa sieci kanalizacyjnej w
miejscowości Rawica Nowa i
Kazimierzów

Wójt Gminy
Tczów

2011-2013

Budowa sieci kanalizacyjnej w
miejscowości Brzezinki Nowe
II etap, Wilczy Ług i
Wincentów

Wójt Gminy
Tczów

2011-2013

Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej w miejscowości
brzezinki Nowe II etap. Wilczy
Ług - Wincentów kontynuacja
Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej w miejscowosci
Podzakrzówek i Borki
Udrożnienie i oczyszczenie
kanałów i rowów na terenie
powiatu w celu odpływu
nadmiaru wód
Budowa nowych odcinków
systemu melioracji
poprawiających właściwości

Wójt Gminy
Tczów

2011

Szacunkowe koszty
w tys. PLN
2012
2013
2014

środki UE
2014

-

-

-

3000

Burmistrz Miasta
Zwoleń i
Wójtowie Gmin
Burmistrz Miasta
Zwoleń i
Wójtowie Gmin

200

-

2 000

-

-

-

-

budżet gminy
środki UE
budżet gminy
środki UE
budżet gminy
środki UE

1 700

Wójt Gminy
Tczów

2015-2018

Planowane źródła
finansowania

-

budżet gminy
środki UE

2014-2017
-

-

-

200

600

2014-2017

-

-

-

450

1 350

budżet gminy
środki UE

2011-2014

20

25

30

30

80

budżet gminy

2011-2018

bd

bd

bd

bd

bd

budżet gminy
budżet państwa
fundusze

102

Lp

Zadanie

Realizatorzy

Termin
realizacji

2011

Szacunkowe koszty
w tys. PLN
2012
2013
2014

2015-2018

wodne gruntów i użytków
zielonych

5

Budowa zbiornika
retencyjnego o pow. 7,5 ha
na rzece Tczówce (Brzezinki
Stare, Brzezinki Nowe,
Tczów)

Wójt Gminy
Tczów
Inwestorzy
Marszałek
Województwa
Mazowieckiego

2011-2017

6

Budowa zbiornika
retencyjnego na rzece Iłżance
w miejscowości Kazanów

Wójt Gminy
Kazanów

2012-2017

-

7

Opracowywanie i wdrażanie
programu popularyzacji
przydomowych oczyszczalni
ścieków

Starosta
Zwoleński
Burmistrz
Zwolenia i
Wójtowie Gmin

2012-2018

-

2 500

1 750

1 000

5

2

5 250

1 000

2

Planowane źródła
finansowania
ekologiczne
środki inwestorów
budzet gminy
środki inwestorów
budzet
województwa
mazowieckiego
środki UE
budżet gminy
budżet państwa
środki UE
fundusze
ekologiczne

8

budżet powiatu
budżety gmin
WFOŚiGW

8

Budowa przydomowych
oczyszczalni ścieków dla
posesji rozproszonych

właściciele
nieruchomości

2011-2018

200

200

200

200

800

środki własne
właścicieli
nieruchomości
budżet gminy
fundusze
ekologiczne

9

Kontrola stanu technicznego
zbiorników bezodpływowych
(szamb)

Burmistrz
Zwolenia i
Wójtowie Gmin

2011-2018

-

-

-

-

-

-

10

Edukacja i informowanie
mieszkańców powiatu o
możliwościach ograniczania
zużycia wody

Starosta Powiatu
Zwoleńskiego
Burmistrz
Zwolenia i
Wójtowie Gmin

2011-2018

5

5

5

5

20

budżet powiatu
budżety gmin
WFOŚiGW
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Lp

Zadanie

Realizatorzy

Termin
realizacji

2011

Szacunkowe koszty
w tys. PLN
2012
2013
2014

media, placówki
oświatowe
Ogółem sektor: Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi i
27 834 tys. PLN
ochrona wód w latach 2011-2014 i 2015-2018
Ochrona powierzchni ziemi i zasobów geologicznych
1

Rekultywacja wyrobisk
poeksploatacyjnych

2

Współpraca samorządu
powiatowego z samorządem
gminnym w zakresie
przeciwdziałania „dzikiej”
eksploatacji

3

Likwidacja „dzikich”
wysypisk, oczyszczanie gminy

użytkownicy złóż
właściciele
terenów
Starosta Powiatu
Zwoleńskiego
Burmistrz
Zwolenia i
Wójtowie Gmin
Starosta Powiatu
Zwoleńskiego
Burmistrz
Zwolenia i
Wójtowie Gmin
media, placówki
oświatowe

2011-2018

2015-2018

22 278
tys. PLN

bd

bd

bd

bd

bd

-

-

-

-

-

5

Wapnowanie gleb kwaśnych

Popularyzacja rolnictwa
ekologicznego

środki inwestorów
fundusze
ekologiczne
-

2011-2018

2011-2018
budżet gminy
20

20

20

20

40

2011-2018
4

Planowane źródła
finansowania

osoby uprawiające
ziemię

bd

bd

bd

bd

bd

Starosta Powiatu
Zwoleńskiego
Burmistrz
Zwolenia i
Wójtowie Gmin
media

10

10

10

10

40

2011-2018

104

środki właścicieli
gruntów
WFOŚiGW
środki UE
budżet państwa
WFOŚiGW
inne fundusze
ekologiczne
budżet państwa
budżet powiatu
budżety gmin

Lp

Zadanie

Realizatorzy

ośrodki doradztwa
rolniczego, izby
rolnicze
Starosta Powiatu
Zwoleńskiego
Burmistrz
Zwolenia i
Popularyzacja Kodeksu Dobrej
6
Wójtowie Gmin
Praktyki Rolniczej
media
ośrodki doradztwa
rolniczego, izby
rolnicze
Ogółem sektor: Ochrona powierzchni ziemi i zasobów
geologicznych w latach 2011-2014 i 2015-2018

Termin
realizacji

2011-2018

2011

10

Szacunkowe koszty
w tys. PLN
2012
2013
2014

10

10

10

2015-2018

40

Planowane źródła
finansowania

WFOŚiGW
inne fundusze
ekologiczne
budżet państwa
budżet powiatu
budżety gmin

120 tys.
PLN

160 tys. PLN
Środowisko a zdrowie

1

Sukcesywne modernizowanie
(wymiana, uzupełnianie i
doposażenie)
sprzętu dla jednostek
ochotniczych
straży pożarnych

Starosta Powiatu
Zwoleńskiego
Burmistrz
Zwolenia i
Wójtowie Gmin
Wojewoda
Mazowiecki

2

Informacji i edukacja
ekologiczna mieszkańców oraz
przedsiębiorców
prowadzących działalność na
terenie powiatu w zakresie
ryzyka wystąpienia awarii i
klęsk żywiołowych, a także w
zakresie sposobu postępowania
w momencie ich wystąpienia

Starosta Powiatu
Zwoleńskiego
Burmistrz
Zwolenia i
Wójtowie Gmin
Wojewoda
Mazowiecki
media

2011-2018

2011-2018

300

5

105

300

5

320

5

320

5

1 200

20

budżety gmin
budżet powiatu
budżet
województwa
budżet państwa

budżety gmin
budżet powiatu
budżet
województwa
budżet państwa

Lp

Zadanie

Realizatorzy

Termin
realizacji

2011

Szacunkowe koszty
w tys. PLN
2012
2013
2014

Starosta Powiatu
Zwoleńskiego
Promowanie systemu
Burmistrz
ubezpieczeń dla obiektów i
Zwolenia i
działań, które w sytuacji
Wójtowie Gmin
3
2011-2018
5
5
5
awaryjnej będą wymagać
Wojewoda
sfinansowania działań
Mazowiecki
ratowniczych i naprawczych
media
firmy
ubezpieczeniowe
Ogółem sektor: Środowisko a zdrowie w latach 2011-2014 i 20151 280 tys. PLN
2018
Jakość powietrza

5

2015-2018

20

Planowane źródła
finansowania
budżety gmin
budżet powiatu
budżet
województwa
budżet państwa
środki firm
ubezpieczeniowych

1 240 tys.
PLN
budżety gmin
budżet powiatu
budżet
województwa
budżet państwa
środki UE
budżety gmin
budżet powiatu
budżet
województwa
budżet państwa
środki UE

1

Poprawa układu
komunikacyjnego powiatu
(budowa, remonty i
modernizacja dróg)

Burmistrz
Zwolenia i
Wójtowie Gmin
Starosta Powiatu
zarządcy dróg

2011-2018

2

Budowa ciągów pieszorowerowych wraz z
infrastrukturą towarzyszącą

Burmistrz
Zwolenia i
Wójtowie Gmin
Starosta Powiatu
zarządcy dróg

2011-2018

500

600

700

800

2 400

2011-2018

100

100

110

120

500

budżety gmin
środki zarządów
dróg

7 000

budżety gmin
budżet powiatu
środki inwestorów

3

4

Intensyfikacja okresowego
czyszczenia ulic
Termomodernizacja obiektów

Burmistrz
Zwolenia i
Wójtowie Gmin
zarządcy dróg
Burmistrz
Zwolenia i
Wójtowie Gmin

35 000

2011-2018

6 000
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40 000

Lp

5

6

7

8

9

10

Zadanie

Wymiana źródeł ciepła na
bardziej ekologiczne lub ich
modernizacja
Usuwania z terenu
powiatu wyrobów i odpadów
zawierających azbest
Opracowanie planów
zaopatrzenia gminy w ciepło,
energię elektryczną i paliwa
gazowe
Opracowanie gminnych
koncepcji gazyfikacji
Edukacja mieszkańców
powiatu w zakresie
kształtowania właściwych
postaw i zachowań
sprzyjających oszczędzaniu
energii cieplnej i elektrycznej
oraz w zakresie uświadamiania
o szkodliwości spalania paliw
niskiej jakości
Promowanie do
proekologicznych zachowań
właścicieli pojazdów

Realizatorzy
Starosta Powiatu
właściciele i
zarządcy obiektów
Burmistrz
Zwolenia i
Wójtowie Gmin
Burmistrz
Zwolenia i
Wójtowie Gmin
właściciele i
zarządcy obiektów
Burmistrz
Zwolenia i
Wójtowie Gmin
Wójtowie Gmin

Starosta Powiatu
Zwoleńskiego
Burmistrz
Zwolenia i
Wójtowie Gmin
media
Starosta Powiatu
Zwoleńskiego
Burmistrz
Zwolenia i
Wójtowie Gmin
media

Termin
realizacji

2011

Szacunkowe koszty
w tys. PLN
2012
2013
2014

2015-2018

Planowane źródła
finansowania
fundusze
ekologiczne

2011-2018

200

200

2011-2018

200

200

600

400

budżety gmin
środki inwestorów

600

budżety gmin
WFOŚiGW
fundusze inne
ekologiczne

2012

-

500

-

-

-

budżety gmin

2012-2013

-

30

30

-

-

budżety gmin

24

budżety gmin
budżet powiatu
środki inwestorów
fundusze
ekologiczne

24

budżety gmin
budżet powiatu
środki inwestorów
fundusze
ekologiczne

2011-2018

2011-2018

5

5

107

5

5

6

6

6

6

Lp

Zadanie

Realizatorzy

Termin
realizacji

2011

Szacunkowe koszty
w tys. PLN
2012
2013
2014

Promocja alternatywnych
Starosta Powiatu
źródeł energii, propagowanie
Zwoleńskiego
działań zmierzających do
Burmistrz
11 wykorzystywania
2011-2018
5
5
6
Zwolenia i
odnawialnych źródeł energii
Wójtowie Gmin
(m.in. słonecznej i
media
geotermalnej)
Wprowadzanie
Burmistrz
energooszczędnego
12
Zwolenia i
2011-2018
20
20
30
oświetlania ulic i budynków
Wójtowie Gmin
użyteczności publicznej
Ogółem sektor: Jakość powietrza w latach 2011-2014 i 2015-2018
46 191 tys. PLN
Oddziaływanie hałasu
Burmistrz
Wymiana okien i stolarki
Zwolenia i
1 drzwiowej na dźwiękoszczelne
Wójtowie Gmin
2011-2018
bd
bd
bd
w budynkach
właściciele i
zarządcy obiektów
Tworzenie izolacyjnych pasów
zieleni przy drogach
Wprowadzanie do
miejscowych planów
zagospodarowania
Burmistrz
2 przestrzennego zapisów
Zwolenia i
2011-2018
odnośnie standardów
Wójtowie Gmin
akustycznych dla
poszczególnych terenów
Ogółem sektor: Oddziaływanie hałasu w latach 2011-2014 i 2015bd
2018
Oddziaływanie pól elektromagnetycznych
Uwzględnianie w planach
Burmistrz
1
2011-2018
zagospodarowania
Zwolenia i

108

2015-2018

6

24

30

120

Planowane źródła
finansowania
budżety gmin
budżet powiatu
środki inwestorów
fundusze
ekologiczne
budżety gmin

51 092

bd

bd

budżet gminy
środki inwestorów

-

-

-

bd

-

-

-

Lp

2

Zadanie
przestrzennego aspektów
związanych z zagrożeniem
promieniowaniem
Egzekwowanie przez organy
administracji pomiarów pól
elektromagnetycznych w
przypadku uruchomienia
urządzeń lub po wprowadzeniu
zmian warunków ich pracy, do
których inwestorzy są
zobowiązani na mocy
obowiązującego
prawodawstwa

Realizatorzy

Termin
realizacji

2011

Szacunkowe koszty
w tys. PLN
2012
2013
2014

2015-2018

Planowane źródła
finansowania

Wójtowie Gmin

WIOŚ, PPIS

2011-2018

-

-

-

Ogółem sektor: Oddziaływanie pól elektromagnetycznych w latach
2011-2014
Edukacja ekologiczna
Starosta Powiatu
Prowadzenie działań
Zwoleńskiego
edukacyjno- informacyjnych
Burmistrz
dla mieszkańców
Zwolenia i
1
2011-2018
100
100
120
powiatu w zakresie szeroko
Wójtowie Gmin
rozumianej wiedzy
media
ekologicznej
placówki
oświatowe, media
Ogółem sektor: Edukacja ekologiczna w latach 2011-2014 i 2015440 tys. PLN
2018
OGÓŁEM w latach 2011-2014: 80 180 tys. PLN
w latach 2015-2015: 79 953 ty. PLN
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-

-

-

-

120

500

500 tys.
PLN

budżet gminy
budżet powiatu
WFOŚiGW
pozostałe fundusze
ekologiczne
środki UE

9. POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROGRAMU
Warunkiem wdrożenia zapisów Programu ochrony środowiska jest pozyskanie środków finansowych
na realizację poszczególnych zadań.
Część środków pochodzić będzie z budżetu gmin, budżetu powiatu, wojewódzkiego funduszu ochrony
środowiska i gospodarki wodnej oraz środków UE. Środki finansowe na realizację Programu będą
pochodziły także z pozostałych funduszy ekologicznych i innych funduszy celowych. Niektóre
inwestycje będą pokrywane ze środków własnych różnych podmiotów gospodarczych i inwestorów
prywatnych.
Część działań finansowana będzie gminę poprzez
i w międzynarodowych instytucjach finansujących.

zaciągnięcie

kredytów

komercyjnych

Zadania wyznaczone w Programie mają swoje odzwierciedlenie w priorytetach funduszy
ekologicznych. Istnieje realna szansa uzyskania wsparcia z tych źródeł. Z najważniejszych należy
wymienić zadania z zakresu gospodarki wodno – ściekowej, likwidacji niskiej emisji, ochrony wód,
ochrony powietrza, ochrony przyrody i krajobrazu, rozwoju infrastruktury rekreacyjno-turystycznej.

10. SPOSÓB KONTROLI ORAZ DOKUMENTOWANIA REALIZACJI PROGRAMU
Starostwa Powiatu Zwoleńskiego odpowiada za wdrożenie systemu opracowanego w Programie
ochrony środowiska i jest zobowiązany do opracowania oraz wdrożenia systemu monitoringu.
Monitoring ochrony środowiska polegał będzie głównie na działaniach organizacyjno – kontrolnych.
Kontrola realizacji Programu wymaga także oceny stopnia realizacji przyjętych w nim celów i działań,
przewidzianych do wykonania w określonym terminie. Należy systematycznie oceniać też stopień
rozbieżności między założeniami a realizacją programu oraz analizować przyczyny tych niespójności.
Opiniowanie projektu programu
Proces uchwalania aktualizacji Programu ochrony środowiska jest poprzedzony etapem opiniowania.
Zgodnie z ustawą projekt Programu podlega zaopiniowaniu przez Zarząd Województwa
Mazowieckiego, który ma 30 dni na wydanie opinii.
Raport z postępów we wdrażaniu planu
Zgodnie z Prawem ochrony środowiska, Starostwa Powiatu Zwoleńskiego co 2 lata sporządza
raport z wykonania programu ochrony środowiska i przedstawia go Radzie Powiatu. W 2013 roku
nastąpi ocena realizacji przedsięwzięć priorytetowych przewidzianych do realizacji w latach 2011 2012. Ten cykl będzie się powtarzał co dwa lata, co zapewni ciągły nadzór nad wykonaniem
Programu.
Raport z realizacji gminnego programu ochrony środowiska będzie obejmować:





ocenę stopnia realizacji określonych w programie celów i kierunków działań,
sprawozdanie z wykonanych zadań pozainwestycyjnych i inwestycyjnych,
zgodność wykonanych zadań z harmonogramem prac,
sprawozdanie z realizacji harmonogramu finansowania założonych przedsięwzięć.

Wskaźniki monitorowania efektywności Programu ochrony środowiska
System monitoringu realizacji Programu ochrony środowiska składa się z podstawowych elementów:
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monitoring środowiska,
monitoring wdrażania zapisów programu ochrony środowiska, a także jego przygotowania, oceny
i aktualizacji,
monitoring społeczny (odczucia i skutki),
monitoring, inspekcje i egzekucje leżące w zakresie zadań WIOŚ i innych instytucji.

W celu nadzoru nad realizacją opracowanego Programu wybrano wskaźniki, które będą pomocne
w przedstawianiu stopnia realizacji założonych zadań. Analiza tych wskaźników będzie podstawą do
korekty i weryfikacji przedsięwzięć planowanych w przyszłych aktualizacjach Programu ochrony
środowiska.
Tabela 15. Proponowany zestaw wskaźników monitoringu realizacji Programu ochrony
środowiska
Wskaźnik

Jednostka

Długość sieci wodociągowej
Połączenia sieci wodociągowej prowadzące do budynków
mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania
Ludność korzystająca z sieci wodociągowej
Ludność korzystająca z sieci wodociągowej
Woda dostarczona gospodarstwom domowym siecią wodociągowa
Zużycie wody na 1 mieszkańca
Zużycie wody na jednego odbiorcę
Zużycie wody w przemyśle
Pobór wód podziemnych na cele przemysłowe
Długość sieci kanalizacyjnej
Połączenia sieci kanalizacyjnej prowadzące do budynków
mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania
Stosunek długości sieci kanalizacyjnej do sieci wodociągowej
Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej
Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej
Ścieki komunalne odprowadzone siecią kanalizacyjną
Ścieki oczyszczone komunalne doprowadzone siecią kanalizacyjną,
dowożone i wody infiltracyjne
Ścieki komunalne oczyszczane biologicznie
Odprowadzane ścieki przemysłowe
Ścieki oczyszczone przemysłowe
Oczyszczalnie ścieków przemysłowe
Przepustowość oczyszczalni ścieków przemysłowych
Oczyszczalnie ścieków komunalne
Ludność obsługiwana przez oczyszczalnie
Zużycie energii elektrycznej o niskim napięciu w gospodarstwach
domowych
Długość czynnej sieci gazowej
Odbiorcy gazu z sieci

km
sztuk

Ludność korzystająca z sieci gazowej
Ludność korzystająca z sieci gazowej
Czynne połączenia sieci gazowej do budynków mieszkalnych
Odbiorcy gazu ogrzewający mieszkania gazem
Zużycie gazu z sieci
Zużycie gazu z sieci na jednego mieszkańca
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osoba
%
dam3
m3/rok
m3/rok
dam3/rok
dam3/rok
km
sztuk
-

osoba
%
dam3
dam3

Stan na dzień
31.12.2010 r.
536,0
6529
21 100
57,0
649,9
18,1
32,0
348
357
115,0
2195
0,21
9500
25,7
360
817

%
dam3
dam3
sztuk
m3/doba
sztuk
osoba
MWh

100
437
428
3
2 067
8
12 470
12891

km
gosp.
domowe
osoba
%
sztuk
gosp.
domowe
tys. m3
m3

43,975
724
2075
5,6
672
231
785,8
21,3

Wskaźnik

Jednostka

Zużycie gazu z sieci na jednego odbiorcę
Zużycie gazu na ogrzewanie mieszkań
Emisja zanieczyszczeń pyłowych
Emisja zanieczyszczeń pyłowych ze spalania paliw
Emisja zanieczyszczeń gazowych ogółem
Emisja dwutlenku siarki
Emisja tlenków azotu
Emisja tlenku węgla
Emisja dwutlenku węgla
Zanieczyszczenia pyłowe zatrzymane lub zneutralizowane w
urządzeniach oczyszczających
Zanieczyszczenia pyłowe zatrzymane lub zneutralizowane w
urządzeniach oczyszczających
Zanieczyszczenia gazowe zatrzymane lub zneutralizowane w
urządzeniach oczyszczających
Zanieczyszczenia pyłowe zatrzymane lub zneutralizowane w
urządzeniach oczyszczających
Długość sieci cieplnej centralnego ogrzewania
Kubatura budynków ogrzewanych centralnie
Wskaźnik lesistości
Powierzchnia obszarów prawnie chronionych
Powierzchnia rezerwatów przyrody
Parki krajobrazowe
Obszary chronionego krajobrazu
Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe
Użytki ekologiczne
Pomniki przyrody
Wydatki budżetów gmin ogółem na ochronę środowiska i
gospodarkę komunalną
Wydatki budżetów gmin na oczyszczanie gmin
Wydatki budżetów gmin na utrzymanie zieleni
Wydatki budżetów gmin na gospodarkę ściekową i ochronę wód
Wydatki budżetów gmin na gospodarkę odpadami
Wydatki budżetów gmin na bezpieczeństwo publiczne i ochronę
przeciwpożarową
Wydatki budżetów gmin poniesione na usuwanie skutków klęsk
żywiołowych
Wydatki budżetu powiatu poniesione na usuwanie skutków klęsk
żywiołowych
Wydatki budżetu powiatu na bezpieczeństwo publiczne i ochronę
przeciwpożarową
Jakość powietrza - klasa określona na podstawie kryterium ochrona
zdrowia
Liczba wydanych decyzji środowiskowych
Rodzaje i liczba zdarzeń mogących spowodować nadzwyczajne
zagrożenia środowiska
Liczba szkolnych kół i klubów ekologicznych
Dane liczbowe o imprezach, festynach, akcjach, wydawnictwach
propagujących ekologiczne postawy
źródło: opracowanie własne

m3
tys. m3
tona/rok
tona/rok
tona/rok
tona/rok
tona/rok
tona/rok
tona/rok
tona/rok
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Stan na dzień
31.12.2010 r.
1085,4
599,8
12
12
9 687
28
18
45
9 596
10

%

83

tona/rok

0

%

0

km
m3
%
ha
ha
ha
ha
ha
ha
sztuk
złoty

0,8
234,1
15,0
6315,3
261,2
2517,1
3592,0
22,6
39,1
85
3 916 951,2

złoty
złoty
złoty
złoty
złoty

484 446,0
10 548,4
772 683,4
49 100,5
1 911 891,92

złoty

279 609,1

złoty

4 099 223,0

złoty

228 896,4

-

C

sztuk
-

0

opis

bd
bd

ZAŁĄCZNIK NR 1 - ZEWNETRZNE UWARUNKOWANIA PROGRAMU
Znaczącą rolę w definiowaniu polityki ekologicznej powiatu zwoleńskiego pełnią zapisy zawarte
w opracowaniach szczebla krajowego i wojewódzkiego. Kształt Programu ochrony środowiska
determinują ustalenia, rekomendacje, cele i zadania wynikające:




z obowiązującego systemu prawa ochrony środowiska w Polsce, w tym zobowiązań Polski
przyjętych w zakresie ochrony środowiska w ramach procesu akcesji do Unii Europejskiej oraz
innych zobowiązań międzynarodowych,
z dokumentów koncepcyjnych i strategicznych z obszaru ochrony środowiska i planowania
przestrzennego,
ze strategii i polityk sektorowych (zwłaszcza w zakresie energetyki, energetyki odnawialnej,
rozwoju regionalnego, edukacji ekologicznej, transportu, leśnictwa).

Poziom krajowy
Polityka ekologiczna Państwa w latach 2009 – 2012 z perspektywą do roku 2016
W dniu 22 maja 2009 roku Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Uchwałą (M.P. z 2009 r., Nr 34, poz. 501)
przyjął Politykę ekologiczną Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016.
Polityka ekologiczna Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016 stanowi aktualizację
poprzedniego dokumentu Polityki ekologicznej Państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem
perspektywy na lata 2007-2010 w odniesieniu do celów i niezbędnych działań wynikających
z aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej oraz stanu środowiska.
W kolejnych rozdziałach (rozdziały 2-5) przedmiotowego dokumentu scharakteryzowano
szczegółowo kierunki działań, jakie powinny być podjęte w najbliższych latach. Ujęte one zostały
jako:
1. Kierunki działań systemowych (uwzględnienie zasad ochrony środowiska w strategiach
sektorowych, aktywizacja rynku na rzecz ochrony środowiska, zarządzanie środowiskowe, udział
społeczeństwa w działaniach na rzecz ochrony środowiska, rozwój badań i postęp techniczny,
odpowiedzialność za szkody w środowisku, aspekt ekologiczny w planowaniu przestrzennym).
2. Ochrona zasobów naturalnych (ochrona przyrody, ochrona i zrównoważony rozwój lasów,
racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi, ochrona powierzchni ziemi, gospodarowanie
zasobami geologicznymi).
3. Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego (środowisko a zdrowie, jakość
powietrza, ochrona wód, gospodarka odpadami, oddziaływanie hałasu i pól elektromagnetycznych,
substancje chemiczne w środowisku).
Analiza zapisów Polityki ekologicznej Państwa w latach 2009-2012... wskazuje, że najważniejsze
zadania objęte charakteryzowanym dokumentem będą wiązać się z: poprawą jakości środowiska,
realizacją zasady zrównoważonego rozwoju, powstrzymaniem niekorzystnych zmian klimatu oraz
ochroną zasobów naturalnych, w tym różnorodności biologicznej.
Zgodnie z zapisami Polityki ekologicznej Państwa w latach 2009-2012..., szeroko rozumiana
problematyka ochrony środowiska powinna być uwzględniana w planach zagospodarowania
przestrzennego. Szczególnie chodzi tu o wdrożenie przepisów umożliwiających przeprowadzanie ocen
oddziaływania na środowisko już na etapie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego.
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W dokumencie duży nacisk położono również na ochronę zasobów naturalnych. Będzie to miało
istotne znaczenie dla przyspieszenia realizacji inwestycji infrastrukturalnych, takich jak: autostrady,
kolektory kanalizacyjne czy też linie energetyczne, itp. Ważnym zadaniem będzie kontynuacja
zalesień i zadrzewianie tzw. korytarzy ekologicznych (łączących kompleksy leśne), które mają
ogromne znaczenie dla zachowania i rozwoju różnorodności biologicznej fauny oraz flory.
W ciągu najbliższych lat jeszcze ważniejsze stanie się racjonalne gospodarowanie zasobami
naturalnymi, w szczególności wodą. Założono również bardziej racjonalne korzystanie z zasobów
geologicznych i poprawę gospodarki odpadami, zwłaszcza komunalnymi.
Wśród innych działań uwzględnionych w dokumencie należy wymienić m.in.: bezpieczeństwo
ekologiczne, ochronę gleb, rekultywację terenów zdegradowanych czy też ochronę przed hałasem.
Podkreślono także znaczenie edukacji ekologicznej.
Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 – 2013 (NSRO)
Dokument został opracowany w celu realizacji w latach 2007-2013 na terytorium Polski polityki
spójności Unii Europejskiej. NSRO prezentuje strategię rozwoju społeczno-gospodarczego kraju,
w tym cele polityki spójności w Polsce w latach 2007-2013 oraz określa system wdrażania funduszy
unijnych w ramach budżetu Wspólnoty na lata 2007–2013. Dokument został przygotowany
w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego i zaakceptowany przez Komisję Europejską 9 maja 2007 r.
Cel główny NSRO to: tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki polskiej opartej
na wiedzy i przedsiębiorczości zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności
społecznej, gospodarczej i przestrzennej. Koszty realizacji NSRO wyniosą około 85,6 mld euro.
NSRO wdrażane są poprzez programy operacyjne, m.in. Program Operacyjny Infrastruktura
i Środowisko oraz Regionalne Programy Operacyjne.
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 został przyjęty przez Radę
Ministrów dnia 29 listopada 2006 roku. Stanowi on jeden z programów operacyjnych będących
podstawowym narzędziem do osiągnięcia założonych w NSRO celów przy wykorzystaniu środków
Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Głównym celem Programu jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez
rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia,
zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej.
W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko realizowanych jest 17 osi
priorytetowych, w tym m.in. : gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka odpadami i ochrona
powierzchni ziemi, zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska,
przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska, ochrona przyrody
i kształtowanie postaw ekologicznych, transport przyjazny środowisku, infrastruktura energetyczna
przyjazna środowisku. Na realizację Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata
2007-2013 zostało przeznaczonych ponad 36 mld euro.
Krajowa strategia ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz
program działań na lata 2007 – 2013
Włączenie ustaleń krajowej strategii ochrony różnorodności biologicznej do programów ochrony
środowiska wynika z zapisów Programu Wykonawczego do II Polityki Ekologicznej Państwa na lata
2002 – 2010 (Rozdział 2. Przedsięwzięcia ukierunkowane na poprawę jakości środowiska;
2.6. Ochrona przyrody. Różnorodność biologiczna i krajobrazowa).
Dokument został przyjęty uchwałą Rady Ministrów nr 270 / 2007 z dnia 26 października 2007 r.
(Dz.U. z 2002 r. Nr 184, poz. 1532). Definiuje on pojęcie różnorodności biologicznej w świetle
Konwencji o różnorodności biologicznej ogłoszonej i przyjętej podczas międzynarodowej konferencji
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w Rio de Janeiro w 1992 r. - Środowisko i Rozwój. Rozszerzone pojęcie „ochrona przyrody”
obejmuje ochronę wszystkich elementów przyrody i ekosystemów ekologicznych, także tych
podległych użytkowaniu, ekosystemów bogatych i zróżnicowanych oraz ubogich, znajdujących się
w różnych stadiach sukcesyjnych, a także ochronę elementów dotychczas niedocenianych czy
niszczonych z premedytacją.
Nadrzędny cel Strategii sformułowano następująco: „Zachowanie bogactwa różnorodności
biologicznej skali lokalnej, krajowej i globalnej oraz zapewnienie trwałości i możliwości rozwoju
wszystkich
poziomów
jej
organizacji
(wewnątrzgatunkowego,
międzygatunkowego
i ponadgatunkowego), z uwzględnieniem potrzeb rozwoju społeczno-gospodarczego Polski oraz
konieczności zapewnienia odpowiednich warunków życia i rozwoju społeczeństwa”. W dokumencie
określono również cele strategiczne oraz operacyjne, których realizacja ma zapewnić spełnienie
nadrzędnych założeń Strategii.
Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych
Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych (KPOŚK) został zatwierdzony przez Radę
Ministrów 16 grudnia 2003 r. Program ten zawierał informacje o aktualnym stanie i zamierzeniach
gmin w zakresie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej. Założenia programu są zgodne
z zapisami Traktatu Akcesyjnego i dotyczą osiągnięcia następujących efektów:





do 31 grudnia 2015 roku wszystkie aglomeracje ≥ 2000 RLM muszą być wyposażone w systemy
kanalizacji zbiorczej i oczyszczalnie ścieków, o efekcie oczyszczania uzależnionym od wielkości
oczyszczalni,
do 31 grudnia 2015 roku powinna być zapewniona 75% redukcja związków azotu i fosforu
ogólnego pochodzącego ze źródeł komunalnych na terenie Polski i odprowadzanych do wód,
do 31 grudnia 2015 roku aglomeracje < 2000 RLM wyposażone w dniu przystąpienia Polski do
Unii Europejskiej w systemy kanalizacyjne powinny posiadać do tego terminu oczyszczalnie
zapewniające odpowiednie oczyszczenie,
do 31 grudnia 2010 roku zakłady przemysłu rolno-spożywczego o wielkości > 4000 RLM są
zobowiązane do redukcji zanieczyszczeń biodegradowalnych.

Spośród powyższych wymagań, priorytetowymi są wymagania dotyczące redukcji azotu i fosforu oraz
aglomeracji ≥ 2000 RLM.
Program określa terminy realizacji zaplanowanych inwestycji oraz terminy uzyskania efektów
ekologicznych przez aglomerację w poszczególnych latach realizacji programu tj. w 2005 r., 2010 r.,
2013 i 2015 r. KPOŚK 2003 obejmował swoim zakresem 1 378 aglomeracji i przewidywał: budowę,
rozbudowę i /lub modernizację 1 163 oczyszczalni ścieków oraz budowę ok. 21 tys. km sieci
kanalizacyjnej w aglomeracjach. KPOŚK w latach 2004-2005 został poddany pierwszej aktualizacji
zatwierdzonej przez Radę Ministrów dnia 7 czerwca 2005 r. W wyniku przeprowadzonej aktualizacji,
program obejmował 1 577 aglomeracji i przewidywał budowę, rozbudowę i /lub modernizację 1 734
oczyszczalni ścieków oraz budowę ok. 37 tys. km sieci kanalizacyjnej w aglomeracjach. Druga
aktualizacja została zatwierdzona przez Radę Ministrów 2 marca 2010 roku i obejmowała łącznie
1 635 aglomeracji, w tym 1 313 aglomeracji priorytetowych, wynikających z postanowień Traktatu
Akcesyjnego. Realizacja programu zapewni dla ok. 60% ludności wiejskiej i prawie 100% ludności
miejskiej obsługę systemami kanalizacyjnymi i oczyszczalniami ścieków ok. 28,7 mln mieszkańców
Polski.
Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku
W dniu 10 listopada 2009 roku Rada Ministrów Uchwałą Nr 202/2009 przyjęła Politykę energetyczną
Polski do 2030 roku.
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Dokument przedstawia strategię państwa w perspektywie krótkoterminowej jak i długoterminowej do
roku 2030 w zakresie bezpieczeństwa energetycznego i zobowiązań ekologicznych. Podstawowymi
kierunkami polityki energetycznej są:







poprawa efektywności energetycznej,
wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii,
dywersyfikacja struktury wytwarzania energii elektrycznej poprzez wprowadzanie energetyki
jądrowej,
rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw,
rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii,
ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko.

Realizacja założeń polityki energetycznej Polski odbywać się będzie poprzez wytyczone główne
i szczegółowe cele oraz działania.
Zgodnie z wytyczonymi celami, działania zapisane w dokumencie koncentrować się będą na
zmniejszeniu energochłonności gospodarki i zwiększeniu bezpieczeństwa energetycznego,
zmniejszeniu stopnia uzależnienia Polski od importu gazu ziemnego, ropy naftowej i paliw płynnych
z jednego kierunku oraz zwiększeniu udziału gazu wydobywanego w kraju lub produkowanego na
bazie polskich surowców, wdrożeniu polskiej polityki jądrowej (w tym podniesienie świadomości
społecznej, przygotowanie infrastruktury organizacyjno-prawnej), rozwoju wykorzystania energetyki
odnawialnej, w tym biopaliw. Ponadto działania koncentrować się będą na ograniczaniu
oddziaływania energetyki na środowisko. Głównymi celami w tym obszarze są:






ograniczenie emisji CO2 do 2020 roku przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa
energetycznego,
ograniczenie emisji SO2 i NOx oraz pyłów (w tym PM10 i PM2,5) do poziomów wynikających
z obecnych i projektowanych regulacji unijnych,
ograniczanie negatywnego oddziaływania energetyki na stan wód powierzchniowych
i podziemnych,
minimalizacja składowania odpadów poprzez jak najszersze wykorzystanie ich w gospodarce,
zmiana struktury wytwarzania energii w kierunku technologii niskoemisyjnych.

Działania te pozwolą na ograniczenie emisji SO2 i NOx zgodnie z zobowiązaniami w Traktacie
Akcesyjnym oraz dostosowanie poziomów emisji pozostałych parametrów zgodnie z obowiązującymi
uregulowaniami unijnymi.
Poziom wojewódzki
Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2020 roku
Strategia rozwoju województwa stanowi główne narzędzie polityki regionalnej i określa procesy
rozwojowe. Zaktualizowana strategia została uchwalona przez Sejmik Województwa Mazowieckiego
w dniu 29 maja 2006 r. Dokument wyznacza perspektywę rozwoju regionu do 2020 r. Na podstawie
zaproponowanych scenariuszy rozwoju województwa (optymistyczny, realistyczny i pesymistyczny)
przedstawia układ zamierzeń rozwojowych dla Mazowsza w hierarchii: wizja, misja, cel nadrzędny,
a następnie urzeczywistniające je cele strategiczne, pośrednie i kierunki działań.
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego
Plan zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego uchwalony został przez Sejmik
Województwa w dniu 7 czerwca 2004 r. W dokumencie przedstawiono kształtowanie polityki
przestrzennej jako wyzwanie związane z realizacją zasady zrównoważonego rozwoju. Zapewnienie
zrównoważonego i harmonijnego rozwoju województwa ma następować poprzez zachowanie
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właściwych relacji pomiędzy poszczególnymi systemami i elementami zagospodarowania
przestrzennego. Realizacja tego celu ma się opierać między innymi na: ochronie i racjonalnym
gospodarowaniu zasobami naturalnymi, ochronie krajobrazu i wzroście bezpieczeństwa
ekologicznego. Wykorzystanie walorów przyrodniczych dla celów turystyczno rekreacyjnych ma
przyczynić się do wzrostu konkurencyjności regionu i poprawy warunków życia. Priorytetowym
kierunkiem wojewódzkiej polityki przestrzennej jest poprawa warunków funkcjonowania środowiska
przyrodniczego. W zakresie ochrony walorów przyrodniczych dąży się do realizacji spójnego systemu
obszarów chronionych miedzy innymi poprzez zapewnienie ciągłości powiązań przyrodniczych.
W zakresie poprawy standardów środowiska za priorytetowe cele przyjęto: zachowanie korzystnych
warunków sanitarnych, racjonalizację gospodarki wodnej, ochronę gleb oraz porządkowanie
gospodarki odpadami.
Program Ochrony Środowiska Województwa Mazowieckiego
Realizacją polityki ekologicznej na szczeblu wojewódzkim jest „Program Ochrony Środowiska
Województwa Mazowieckiego na lata 2007 – 2010 z uwzględnieniem perspektywy do 2014 r.”
przyjęty przez Sejmik Województwa Mazowieckiego w dniu 19 lutego 2007 r. Priorytetowym
zadaniem dla Samorządu jest dbałość o zrównoważony rozwój, równoprawne traktowanie aspektów
ekonomicznych, ekologicznych i społecznych życia zbiorowego oraz indywidualnego.
W dokumencie zdefiniowano politykę długofalową na lata 2007 – 2014 poprzez sformułowanie celów
i kierunków ochrony środowiska oraz przedstawiono plan operacyjny na lata 2007 – 2010 obejmujący
cele szczegółowe krótkoterminowe i proponowane działania, których realizację uznano za szczególnie
ważną dla poprawy środowiska naturalnego województwa mazowieckiego.
Celem nadrzędnym dokumentu jest: „Ochrona walorów przyrodniczych i poprawa standardów
środowiska”. W Programie przyjęto następujące priorytety:





Ochrona zasobów wodnych, ochrona przed powodzią i suszą, gospodarka wodno-ściekowa.
Racjonalna gospodarka odpadami.
Ochrona powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami.
Ochrona i zwiększanie zasobów przyrody, w szczególności różnorodności biologicznej.

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2007 – 2011 z uwzględnieniem
lat 2012 – 2015 (aktualizacja)
Dokument wytycza kierunki działań w zakresie gospodarki odpadami w ujęciu regionalnym.
Za główne cele w horyzoncie czasowym lat 2007-2011 uznano:







wspieranie działań w zakresie zwiększenia świadomości ekologicznej mieszkańców
Województwa Mazowieckiego w zakresie prawidłowego funkcjonowania gospodarki wszystkimi
rodzajami odpadów,
wspieranie działań w zakresie objęcia wszystkich mieszkańców województwa zorganizowanym
systemem zbierania odpadów, w tym również systemem selektywnego zbierania poszczególnych
frakcji odpadów, w terminie do końca 2007 roku,
doskonalenie systemów selektywnego zbierania odpadów w celu osiągnięcia odpowiednich
poziomów odzysku i recyklingu określonych w obowiązujących aktach prawnych dla osiągnięcia
odpowiednich limitów odzysku i recyklingu,
wspieranie działań w zakresie ograniczenia kierowania na składowiska odpadów komunalnych
niesegregowanych i nieprzetworzonych,
zamknięcie do końca 2009 r. wszystkich składowisk niespełniających standardów UE,
skierowanie w roku 2011 na składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych nie
więcej niż 63% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
(w stosunku do roku 1995),
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wspieranie działań na rzecz eliminacji praktyk nielegalnego składowania odpadów,
wspieranie działań na rzecz zwiększenia odzysku energetycznego i materiałowego
i unieszkodliwiania (poza składowaniem) odpadów, poprzez budowę instalacji spełniających
wymagania BAT w tym zwłaszcza budowy instalacji do termicznego przekształcania odpadów
komunalnych w aglomeracji warszawskiej i radomskiej,
kontynuacja porządkowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w województwie,
ze szczególnym wspieraniem zintegrowanych regionalnych systemów gospodarki obejmujących
gminy województwa.

Program możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii dla Województwa
Mazowieckiego
„Program możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii dla Województwa Mazowieckiego”
został przyjęty przez Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwałą Nr 208/06 z dnia 9 października
2006 r. Idea dokumentu wpisuje się w realizację przez Województwo Mazowieckie polityki rozwoju
zgodnej z zasadą zrównoważonego rozwoju. Program stanowi rozwinięcie kierunków rozwoju
województwa w odniesieniu do ochrony środowiska, w tym racjonalnego użytkowania zasobów
naturalnych, a przede wszystkim zmniejszenia energochłonności gospodarki i wzrostu wykorzystania
energii ze źródeł odnawialnych.
Kierując się potrzebą racjonalnego korzystania z zasobów przyrody, oszacowano zasoby i wskazano
obszary preferowane dla rozwoju odnawialnych źródeł energii w Województwie Mazowieckim.
Opracowanie miało na celu:







identyfikację zasobów energii odnawialnej na terenie województwa,
identyfikację zakresu wykorzystania zasobów energii odnawialnej w chwili obecnej,
wskazanie obszarów szczególnie predestynowanych dla wykorzystania zasobów energii
odnawialnej oraz obszarów wykluczenia dla inwestycji,
opracowanie zagadnień formalno-prawnych związanych z budową źródeł energii
wykorzystujących energię odnawialną,
omówienie dostępnych źródeł finansowania projektów,
ocenę kosztów pozyskania energii z poszczególnych źródeł.

Na podstawie analizy powyższych zagadnień, opracowanych w stosunku do biomasy, energetyki
wodnej, wiatrowej, solarnej i geotermalnej, określono szacunkowo poziom wykorzystania oraz
potencjał zasobów energii odnawialnej na terenie Mazowsza. W opracowaniu uznano, że technicznie
dostępny, niewykorzystany potencjał energetyki stanowią zasoby biomasy oraz mała energetyka
wodna.
Możliwości pozyskania energii solarnej opierają się na zastosowaniu kolektorów słonecznych.
Wykorzystywane są one przede wszystkim w sezonie letnim do podgrzewania wody użytkowej
(budownictwo mieszkaniowe, szpitale, ośrodki wypoczynkowe itp.), w suszarnictwie oraz do
podgrzewania wody w basenach kąpielowych. Według opracowania, w przyszłości ilość
wykorzystywanych kolektorów słonecznych ulegnie znacznemu zwiększeniu. Większość znajdzie
zastosowanie w systemach przygotowania ciepłej wody. Opracowanie zakłada również stopniowy
wzrost wykorzystania ogniw fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej.
Przeprowadzona ocena przewidywanego, znaczącego oddziaływania na środowisko w odniesieniu
do poszczególnych kierunków rozwoju energetyki wskazuje, że z wykorzystaniem energii solarnej
i geotermalnej związanych będzie najwięcej korzystnych oddziaływań.
Do najważniejszych korzyści ekologicznych związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł
energii zaliczono:
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zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego (dwutlenek siarki, pyły, tlenek
węgla),
ograniczenie emisji gazów cieplarnianych,
zmniejszenie zużycia nieodnawialnych paliw kopalnych,
zmniejszenie ilości deponowanych odpadów komunalnych i osadów ściekowych oraz odpadów
z rolnictwa, leśnictwa i przemysłu drzewnego.

Program małej retencji dla Województwa Mazowieckiego
„Program małej retencji dla Województwa Mazowieckiego” (przyjęta przez Sejmik Województwa
Mazowieckiego Uchwałą Nr 75/08 z dnia 21 kwietnia 2008 r.) obejmuje analizę przyrodniczych
uwarunkowań oraz możliwości retencjonowania wód w obszarze województwa, koncepcję lokalizacji
obiektów i urządzeń małej retencji oraz ocenę oddziaływania programu na środowisko.
W opracowaniu nie zostały szczegółowo ujęte obszary zurbanizowane ze względu na specyficzne
własności klimatyczne i hydrologiczne oraz szczególne zasady gospodarki wodami opadowymi
i roztopowymi. Wskazano konieczność opracowania odrębnych studiów dla obszarów
zurbanizowanych.
Pogram zwiększania lesistości dla Województwa Mazowieckiego do 2020 roku
„Pogram zwiększania lesistości dla Województwa Mazowieckiego do 2020 roku” został przyjęty
przez Sejmik Województwa Mazowieckiego w dniu 19 lutego 2007 r.”. W dokumencie
zaprezentowano przesłanki zwiększania lesistości województwa mazowieckiego oraz cele programu.
Na podstawie analizy 17 powodów do zwiększania lesistości wskazano rejony rekomendowane
do zwiększenia powierzchni zalesionych oraz określono zasady zalesień.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM) jest jednym
z 16 programów regionalnych realizujących Strategię Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 oraz
Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. RPO WM odzwierciedla politykę rozwoju
realizowaną przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, której podstawę stanowi Strategia
Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020. Program operacyjny realizuje cele Strategii,
których współfinansowanie jest możliwe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Głównym celem RPO WM jest: „Poprawa konkurencyjności regionu i zwiększenie spójności
społecznej, gospodarczej i przestrzennej województwa.”
Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa
Mazowieckiego na lata 2007-2013 został zatwierdzony Uchwałą Nr 446/217/09 Zarządu
Województwa Mazowieckiego z dnia 3 marca 2009r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu
Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013
(Uszczegółowienie RPO WM) i zmieniony uchwałą Nr 2476/404/10 Zarządu Województwa
Mazowieckiego z dnia 29 listopada 2010 r.
Strategia Rozwoju Turystyki Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013
Strategia Rozwoju Turystyki Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 została przyjęta
Uchwałą Nr 52/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego w dniu 31 marca 2008 r.
Celem nadrzędnym Strategii jest: „Zwiększanie znaczenia gospodarczego turystyki w województwie
mazowieckim”.
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Dla realizacji tego celu zdefiniowano obszary priorytetowe wraz z właściwymi im celami
strategicznymi oraz działaniami, które pokazują szczegółowe zadania, jakie muszą zostać wykonane,
by osiągnąć cele. W obszarze ochrony środowiska mieszczą się następujące działania zaplanowane
w Strategii:






dokonanie inwentaryzacji walorów, atrakcji i produktów oraz infrastruktury turystycznej
i paraturystycznej,
rozsądne wsparcie budowy infrastruktury na obszarach chronionych, w ich otulinach i obszarach
cennych przyrodniczo,
rewitalizacja i zabezpieczenie obiektów i układów urbanistycznych o dużej wartości kulturowej,
a także cennych układów przyrodniczych,
poprawa ładu i walorów estetycznych krajobrazu naturalnego i kulturowego,
wspieranie podnoszenia jakości środowiska naturalnego, a przede wszystkim:
- rozwój infrastruktury technicznej, ograniczającej zanieczyszczenie środowiska naturalnego,
m.in. przydomowe oczyszczalnie ścieków, doprowadzenie kanalizacji do miejsc atrakcyjnych
turystycznie, promowanie i wprowadzanie segregacji odpadów, promowanie
wykorzystywania źródeł odnawialnej energii,
- utrzymywanie czystości miejsc o dużym natężeniu ruchu turystycznego np. szlaków
turystycznych, plaż, brzegów jezior oraz sztucznych zbiorników wodnych przeznaczonych na
cele rekreacyjne również poprzez ich wyposażenie w kosze na śmieci, rozwój sieci
publicznych toalet,
- ograniczanie emisji hałasu dzięki rozwojowi alternatywnych form transportu lub jego
wyciszanie (uniemożliwienie rozprzestrzeniania się hałasu w otoczeniu poprzez obudowy
dźwiękochłonno-izolacyjnych źródeł hałasu przemysłowego, ekrany akustyczne oraz ekrany
naturalne;
- zagospodarowanie rzek i zbiorników wodnych dla celów turystycznych.
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