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I. WPROWADZENIE DO PROGRAMU OCHRONY 

ŚRODOWISKA GMINY PRZESMYKI 

1. Przesłanki ogólne programu ochrony środowiska  

Ochrona środowiska naturalnego jest obowiązkiem władz publicznych  

i obywateli. Władze administracyjne powinny zapewnić, poprzez politykę 

zrównoważonego rozwoju, bezpieczeństwo ekologiczne i dostęp do zasobów 

nieuszczuplonych współczesnemu i przyszłemu pokoleniu. Obowiązek ten jest 

zapisany w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku. 

Uszczegółowienie zapisów Konstytucji stanowią akty prawne o samorządzie 

terytorialnym wskazując, że gmina wykonuje określone ustawami zadania publiczne, 

w tym między innymi zadania z zakresu ochrony przyrody i środowiska. W pełni 

szanując zasadę zrównoważonego rozwoju, należy szukać takich kierunków rozwoju, 

które doprowadzą do ograniczania emisji, poszanowania energii i zasobów wodnych 

oraz zmniejszenie materiałochłonności, poprawy jakości środowiska przyrodniczego, 

wzmocnienia struktur ekologicznych, rozwijania aktywności obywatelskiej  

i świadomości ekologicznej społeczeństwa. Polskie przepisy z zakresu ochrony 

środowiska przewidują tworzenie kilku różnych typów dokumentów strategicznych 

mających wpływ na los obecnych i przyszłych pokoleń. Jednymi z takich dokumentów 

są lub mają być: polityka ekologiczna, program ochrony środowiska oraz plan 

gospodarki odpadami.  

Polityka ekologiczna prowadzona przez władze gminy Przesmyki w pełni wyraża 

się poprzez ideę ekorozwoju, widoczną w planowaniu i realizacji zadań 

strategicznych. Program Ochrony Środowiska Gminy Przesmyki (zwany dalej 

Programem) stanowi podstawę realizacji strategicznych działań z zakresu ochrony 

środowiska i gospodarki odpadami oraz jest źródłem informacji o przyrodniczych 

uwarunkowaniach gminy. Powyższy program ochrony środowiska jest zgodny  
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z dokumentami powiatowymi i wojewódzkimi oraz z Polityką Ekologiczną Państwa 

na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010. 

2. Podstawy prawne 

Obowiązek wykonania Programu Ochrony Środowiska wynika z ustawy z dnia 

27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska
1
. Ustawa nie określa treści i zakresu 

programu ochrony środowiska, zwraca jednak uwagę, by uwzględniał on wymagania 

określone dla polityki ekologicznej państwa: 

W opracowanych przez Ministerstwo Środowiska „Wytycznych sporządzania 

programów ochrony środowiska na szczeblu regionalnym i lokalnym” (Warszawa, 

grudzień 2002 r.) podkreśla się, że struktura wojewódzkich, powiatowych i gminnych 

programów ochrony środowiska powinna nawiązywać do struktury Polityki 

ekologicznej państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2007-

2010. Wytyczne „…mają charakter ramowy i mogą być wykorzystane jako materiał 

pomocniczy przy sporządzaniu programów ochrony środowiska”.  

Program Ochrony Środowiska Gminy Przesmyki opracowany został  

z uwzględnieniem układu strukturalnego cytowanego wyżej dokumentu dotyczącego 

polityki ekologicznej państwa, którego następujące rozdziały: 

- racjonalne użytkowanie zasobów naturalnych 

- poprawa jakości środowiska 

- narzędzia i instrumenty realizacji programu 

- harmonogram realizacji i nakłady na realizację programu 

- kontrola realizacji programu 

weszły w skład treści poszczególnych rozdziałów opracowania. 

3. Cel i zakres programu 

Głównym celem Programu jest określenie polityki zrównoważonego rozwoju 

gminy, która ma być realizacją polityki ekologicznej państwa w skali lokalnej.  

                                                 
1
 (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami) 
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Program w pełni odzwierciedla tendencje europejskiej polityki ekologicznej, 

której główne cele to : 

- zasada zrównoważonego rozwoju  

- zasada równego dostępu do środowiska (postrzegana w kategoriach: 

sprawiedliwości międzypokoleniowej, międzyregionalnej i międzygrupowej 

oraz równoważenia szans między człowiekiem i przyrodą)  

- zasada przezorności  

- zasada uspołecznienia i subsydiarności 

- zasada prewencji 

- zasada „zanieczyszczający” płaci 

- zasada skuteczności efektywności ekologicznej i ekonomicznej.  

Program przedstawia aktualną sytuację ekologiczną gminy Przesmyki, 

uwzględniając uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne, w tym ekologiczne, 

przestrzenne, społeczne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju gminy. Program 

określa cele ekologiczne oraz harmonogram zadań ekologicznych. Poniżej 

przedstawiony jest także dokładny opis uwarunkowań realizacyjnych Programu, jego 

wdrożenie, ewaluacja i monitoring.  

4. Funkcje programu  

Główne funkcje Programu Ochrony Środowiska Gminy Przesmyki to: 

- realizacja polityki ekologicznej państwa na obszarze gminy Przesmyki 

- strategiczne zarządzanie gminą w zakresie ochrony środowiska i gospodarki 

odpadami  

- wdrażanie zasady zrównoważonego rozwoju  

- przekazanie informacji na temat zasobów środowiska przyrodniczego oraz 

stanu poszczególnych komponentów środowiska 

- przedstawienie problemów i zagrożeń ekologicznych, proponując sposoby ich 

rozwiązania w określonym czasie 

- pomoc przy konstruowaniu budżetu gminy 
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- organizacja systemu informacji o stanie środowiska i działaniach zmierzających 

do jego poprawy. 

Program obejmuje następujące zagadnienia merytoryczne: 

- ochronę środowiska przyrodniczego  

- gospodarkę leśną  

- gospodarkę wodną  

- gospodarkę odpadami 

- ochronę środowiska przed zanieczyszczeniami  

- sprawy bezpieczeństwa ekologicznego  

- kształtowania świadomości ekologicznej 

- propagowania proekologicznych form działalności gospodarczej. 

5. Horyzont czasowy 

Prawo ochrony środowiska, określa w art. 14 ust. 2, iż politykę ekologiczną 

przyjmuje się na 4 lata, z tym że przewidziane w niej działania w perspektywie 

obejmują kolejne 4 lata. Program Ochrony Środowiska Gminy Przesmyki uwzględnia 

czasokres realizacji dokumentów - Polityki ekologicznej państwa na lata 2003 – 2006 

z uwzględnieniem perspektyw na lata 2007 – 2010 oraz Programu Ochrony 

Środowiska Województwa Mazowieckiego (2004-2011). Program obejmuje lata 2006 

– 2015, zgodnie z czasookresem Programu Ochrony Środowiska Powiatu 

Siedleckiego.  

Program zawiera cele dla dwóch etapów: 

- cele krótkoterminowe – realizowane w latach 2006 – 2009 

- cele długoterminowe – realizowane do roku 2015.  

W ramach każdego celu długoterminowego przyjęte zostały cele szczegółowe – 

krótkoterminowe, których realizację zakłada się na najbliższe cztery lata. Planowane 

zadania będą wykonywane w całym czasookresie obowiązywania Programu. Przy 

czym do każdego zadania zostały określone indywidualnie terminy realizacji. 



PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY PRZESMYKI 
 

 

 8 

Ocena i weryfikacja realizacji zadań Programu dokonywana będzie zgodnie  

z wymogami ustawy co 2 lata od przyjęcia Programu, stwarzając możliwości 

weryfikacji i aktualizacji Programu.  

6. Metoda opracowania 

Program został opracowany według metodologii planowania strategicznego. 

Główne działania zmierzające w kierunku powstania niniejszego dokumentu to: 

- zbieranie i analiza danych  

- określenie diagnozy stanu środowiska przyrodniczego  

- przeprowadzenie analizy SWOT - mocnych i słabych stron oraz szans 

i zagrożeń gminy - stanowiącej punkt wyjścia do określenia celów Programu  

- określenie środowiska zewnętrznego - scharakteryzowanie uwarunkowań 

realizacyjnych Programu w zakresie rozwiązań prawno-instytucjonalnych oraz 

źródeł finansowania zewnętrznego  

- definiowanie celów ochrony środowiska  

- konkretyzację celów poprzez sformułowania listy zadań  

- opracowanie systemu monitorowania Programu. 

Program przygotowany został siłami własnymi samorządu gminy z udziałem 

szerokich konsultacji społecznych, przy uwzględnieniu głosów środowiska 

gospodarczego, pracowniczego, kulturalnego i pozarządowego. Projekt dokumentu był 

zaopiniowany przez  Zarząd Powiatu. 
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II. CELE POLITYKI PAŃSTWA, WOJEWÓDZTWA I POWIATU 

Polityka ekologiczna jest to świadoma i celowa działalność władz różnych 

szczebli w odniesieniu do środowiska przyrodniczego. Polityka określa cele, metody, 

środki zarządzania środowiskiem. Poniższe zapisy zostały opracowane  

z obowiązujących dokumentów wyższego rzędu.  

1. Zasady i cele polityki ekologicznej państwa, limity krajowe 

Polityka ekologiczna państwa na lata 2003 – 2006 z uwzględnieniem perspektywy 

na lata 2007 – 2010 jest realizacją ustaleń ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo 

ochrony środowiska, która w art. 13 – 16 wprowadza obowiązek przygotowania  

i aktualizowania co 4 lata polityki ekologicznej państwa.  

W 1990 r. powstał pierwszy dokument Polityka ekologiczna państwa, przyjęty 

przez Radę Ministrów, a następnie w 1991 r. zaakceptowany przez Sejm i Senat RP. 

W 2000 r. została sporządzona II Polityka ekologiczna państwa, która w 2001 r. 

została zaakceptowana przez Parlament. Ustala ona cele ekologiczne do 2010 i 2025 r. 

Opracowany w 2002 r. Program Wykonawczy do II Polityki ekologicznej państwa,  

na lata 2002 – 2010 jest dokumentem o charakterze operacyjnym, tj. wskazującym 

wykonawców i terminy realizacji konkretnych zadań lub pakietów zadań, 

przewidzianych do realizacji, zgodnie z polityką ekologiczną państwa w latach 2002 – 

2010, a także szacującym niezbędne nakłady i źródła ich finansowania. 

Politykę ekologiczną, obejmującą lata 2003 – 2006 oraz 2007 – 2010, należy 

traktować jako aktualizację i uszczegółowienie długookresowej II Polityki 

ekologicznej państwa, przede wszystkim w nawiązaniu do priorytetowych kierunków 

działania określonych w przyjętym VI Programie działań Unii Europejskiej  

w dziedzinie środowiska. 

W Unii Europejskiej funkcjonują średniookresowe programy działań na rzecz 

środowiska, tak więc dostosowana do wymagań nowej ustawy Polityka ekologiczna 
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państwa na lata 2003 – 2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 – 2010 

wpisuje się również w funkcjonującą w tej dziedzinie praktykę. Aktualny, szósty 

program takich działań obowiązuje właśnie do 2010 r.  

Ustawa Prawo ochrony środowiska w art. 13 stwierdza, że polityka ekologiczna 

państwa ma na celu stworzenie warunków niezbędnych do realizacji ochrony 

środowiska.  

We współczesnym świecie oznacza to przede wszystkim, że polityka ta powinna 

być elementem równoważenia rozwoju kraju i harmonizowania z celami ochrony 

środowiska celów gospodarczych i społecznych. Oznacza to także, że realizacja 

polityki ekologicznej państwa w coraz większym stopniu powinna dokonywać się 

poprzez zmiany modelu produkcji i konsumpcji, zmniejszanie materiałochłonności, 

wodochłonności i energochłonności gospodarki oraz stosowanie najlepszych 

dostępnych technik i dobrych praktyk gospodarowania, a dopiero w dalszej kolejności 

poprzez typowo ochronne, tradycyjne działania takie jak oczyszczanie gazów 

odlotowych i ścieków, unieszkodliwianie odpadów.  

Oznacza to również, że aspekty ekologiczne powinny być obligatoryjnie 

włączane do polityk sektorowych we wszystkich dziedzinach gospodarowania, a także 

do strategii i programów rozwoju na szczeblu regionalnym i lokalnym. 

Nadrzędną wartością w polityce ekologicznej państwa jest człowiek, co oznacza, 

że zdrowie społeczeństwa, komfort środowiska, w którym żyją i pracują ludzie, życie 

obywatela są głównym kryterium realizacji polityki ekologicznej na każdym szczeblu. 

Polityka ekologiczna państwa ma służyć zaspokojeniu rosnących potrzeb człowieka. 

1.1. Zasady polityki ekologicznej państwa 

Wiodącą zasadą polityki ekologicznej państwa jest przyjęta w  Konstytucji RP 

zasada zrównoważonego rozwoju, która uzyskała prawo obywatelstwa wśród 

społeczeństw świata w wyniku Konferencji Narodów Zjednoczonych w Rio de Janeiro 

w 1992 r. Podstawowym założeniem zrównoważonego rozwoju jest takie prowadzenie 

polityki i działań w poszczególnych sektorach gospodarki i życia społecznego, aby 

zachować zasoby i walory  środowiska w stanie zapewniającym trwałe możliwości 

korzystania z nich zarówno przez obecne, jak i przyszłe pokolenia przy jednoczesnym 
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zachowaniu trwałości funkcjonowania procesów przyrodniczych oraz naturalnej 

różnorodności biologicznej. Istotą zrównoważonego rozwoju jest równorzędne 

traktowanie racji społecznych, ekonomicznych i ekologicznych. 

Właściwemu osiąganiu celów polityki ekologicznej sprzyja przestrzeganie 

następujących zasad, które uszczegółowiają zasadę nadrzędną – zasadę 

zrównoważonego rozwoju:  

- zasada przezorności (podwojenie działań, gdy pojawia się uzasadnione 

prawdopodobieństwo wystąpienia problemu) 

- zasada integracji polityki ekologicznej z politykami sektorowymi 

(uwzględnianie celów ekologicznych na równi z celami gospodarczymi 

i społecznymi) 

- zasada równego dostępu do środowiska przyrodniczego i jednakowego 

obowiązku jego ochrony 

- zasada regionalizacji (dostosowanie krajowych narzędzi polityki ekologicznej 

do specyfiki obszarów) 

- zasada uspołecznienia przez stworzenie warunków do uczestnictwa obywateli 

- zasada „zanieczyszczający płaci” (odpowiedzialność za skutki zanieczyszczenia 

i stwarzania zagrożeń ponosi jednostka użytkująca zasoby środowiska) 

- zasada prewencji (podejmowanie działań zabezpieczających na wszystkich 

etapach realizacji przedsięwzięć) 

- zasada stosowania najlepszych dostępnych technik (BAT) 

- zasada subsydiarności (stopniowe przekazywanie kompetencji i uprawnień na 

niższych szczeblach zarządzania środowiskiem) 

- zasada skuteczności ekologicznej i efektywności ekonomicznej (minimalizacja 

nakładów na jednostkę uzyskanego efektu). 

1.2. Cele polityki ekologicznej państwa  

Polityka ekologiczna państwa sprowadza się do sfery racjonalnego użytkowania 

zasobów naturalnych i jakości środowiska. 
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Cele polityki państwa w zakresie racjonalnego użytkowania zasobów naturalnych 

Polityka ekologiczna państwa w sferze racjonalnego użytkowania zasobów 

naturalnych dotyczy przede wszystkim: 

- racjonalizacji użytkowania wody 

- zmniejszenia materiałochłonności i odpadowości produkcji 

- zmniejszenia energochłonności gospodarki i wzrost wykorzystania energii 

ze źródeł odnawialnych 

- ochrony gleb 

- wzbogacanie i racjonalna eksploatacja zasobów leśnych 

- ochrona zasobów kopalin. 

Główne cele polityki to: 

w zakresie racjonalizacji użytkowania wód 

- zaniechanie nieuzasadnionego wykorzystania wód podziemnych na cele 

przemysłowe 

- zastosowanie najlepszych dostępnych technik produkcji przemysłowej i praktyk 

rolniczych w celu zmniejszenia zapotrzebowania na wodę i ograniczenia 

ładunków odprowadzanych do odbiorników zanieczyszczeń 

- racjonalizacja zużycia wody w gospodarstwach domowych (ograniczenie 

marnotrawstwa, strat w systemach wody); 

w zakresie zmniejszenia materiałochłonności i odpadowości produkcji 

- poprawa efektywności ekonomicznej procesów wytwórczych 

- zasada likwidacji zanieczyszczeń, uciążliwości i zagrożeń u źródła; 

w zakresie zmniejszenia energochłonności gospodarki  

- wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych 

- zmniejszenie energochłonności zarówno w procesach wytwórczych, 

jak i świadczenia usług oraz konsumpcji 

- wzrost udziału w produkcji energii elektrycznej i cieplnej, energetycznych 

nośników odnawialnych (energia wody i wiatru, energia geotermalna, energia 

słoneczna, energia z biomasy) oraz pochodzących z odpadów; 
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w zakresie ochrony gleb 

- przeciwdziałanie przejmowaniu gleb nadających się do wykorzystania 

rolniczego lub leśnego na inne cele, zwłaszcza inwestycyjne 

- eliminacja produkcji rolniczej lub odpowiednia zmiana struktury upraw 

na glebach zanieczyszczonych substancjami niebezpiecznymi dla zdrowia tam, 

gdzie stopień zanieczyszczenia przekracza dopuszczalne wskaźniki 

- przywracanie wartości użytkowej glebom, które uległy degradacji 

(oczyszczanie, rekultywacja, odbudowa właściwych stosunków wodnych) 

- dostosowanie do naturalnego, biologicznego potencjału gleb, formy ich 

zagospodarowania rolniczego lub  leśnego; 

w zakresie wzbogacenia i racjonalnej eksploatacji zasobów leśnych 

- stałe powiększanie zasobów leśnych 

- kształtowanie lasu wielofunkcyjnego (poprawa funkcji wodochronnej, 

klimatotwórczej, glebochronnej) 

- zachowanie zdrowotności i żywotności ekosystemów leśnych 

- racjonalne, zgodne z zasadami przyrody użytkowanie zasobów leśnych 

- utrzymanie i wzmacnianie społeczno-ekonomicznej funkcji lasów 

- wprowadzanie zadrzewień i zakrzewień jako czynnika ochrony różnorodności 

biologicznej i krajobrazowej oraz racjonalnego użytkowania przestrzeni 

przyrodniczej; 

w zakresie ochrony zasobów kopalin 

- ograniczenie wydobycia, jeśli możliwe jest znalezienie substytutu danego 

surowca 

- zmniejszenie zużycia surowca w przeliczeniu na jednostkę produktu; 

- objęcie ochroną wód leczniczych i termalnych, w odniesieniu do których 

zostanie utrzymany system koncesjonowania. 
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Cele polityki ekologicznej państwa w zakresie jakości środowiska 

Polityka ekologiczna w zakresie jakości środowiska dotyczy głównie: 

- gospodarki odpadami 

- jakości powietrza 

- hałasu i promieniowania 

- bezpieczeństwa chemicznego i biologicznego 

- nadzwyczajnych zagrożeń 

- różnorodności biologicznej i krajobrazowej. 

Głównymi celami są: 

w zakresie gospodarowania odpadami 

- zapobieganie powstawania odpadów, przy rozwiązywaniu problemu odpadów 

„u źródła” 

- odzyskiwanie surowców i ponowne wykorzystanie odpadów – bezpieczne dla 

środowiska końcowe unieszkodliwianie odpadów nie wykorzystanych; 

w zakresie stosunków wodnych i jakości wód 

- zapobieganie zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych 

ze szczególnym naciskiem na zapobieganie u źródła; 

- przywracanie wodom podziemnym i powierzchniowym właściwego stanu 

ekologicznego, a przez to zapewnienie odpowiednich źródeł poboru wody 

do picia; 

w zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem 

- konsekwentne przechodzenie na likwidację zanieczyszczeń u źródła 

- coraz szersze normowanie emisji w przemyśle, energetyce i  transporcie 

- wprowadzanie norm ograniczających emisję do powietrza zanieczyszczeń 

w procesie produkcyjnym (w pełnym cyklu życia produktów i wyrobów); 

w zakresie hałasu i promieniowania 

- zmniejszenie skali narażania mieszkańców na ponadnormatywny poziom 

hałasu 
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- kontrola i ograniczenie emisji do środowiska promieniowania niejonizującego 

(urządzenia elektroenergetyczne i radiokomunikacyjne); 

- kształtowanie zieleni zorganizowanej pełniących ponadto funkcje ochronne; 

w zakresie bezpieczeństwa chemicznego i biologicznego 

- włączenie się Polski do realizacji miedzynarodowych programów związanych 

z bezpieczeństwem chemicznym i biologicznym 

- harmonizowanie polskich przepisów prawnych z przepisami UE oraz wdrażanie 

wymogów i zaleceń; 

w zakresie nadzwyczajnych zagrożeń 

- eliminowanie lub zmniejszanie skutków dla środowiska z tytułu 

nadzwyczajnych zagrożeń 

- doskonalenie istniejącego systemu ratowniczego na wypadek zaistnienia awarii 

i klęsk żywiołowych; 

w zakresie różnorodności biologicznej i krajobrazowej 

- rozpoznanie i utrzymanie warunków minimum dla ochrony różnorodności 

biologicznej i krajobrazowej 

- utrzymanie na odpowiednim poziomie różnorodności biologicznej 

i krajobrazowej 

- zwiększenie powierzchni obszarów chronionych (do 1/3 terytorium kraju) 

- rekultywacja i renaturalizacja obszarów zdegradowanych 

- powstrzymanie procesu degradacji zabytków kultury 

- zwiększenie skuteczności ochrony obszarów objętych ochroną prawną. 

1.3. Limity krajowe 

W II Polityce ekologicznej państwa, przyjętej przez Radę Ministrów w czerwcu 

2000 r., a następnie przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w sierpniu 2001 r., ustalone 

zostały następujące ważniejsze limity krajowe, związane z racjonalnym 

wykorzystaniem zasobów naturalnych i poprawą stanu środowiska (wszystkie dotyczą 

celów do osiągnięcia najpóźniej do 2010 r.): 
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- zmniejszenie wodochłonności produkcji o 50% w stosunku do stanu w 1990 r. 

(w przeliczeniu na PKB i wartość sprzedaną w przemyśle) 

- ograniczenie materiałochłonności produkcji o 50% w stosunku do 1990 r. 

w taki sposób, aby uzyskać co najmniej średnie wielkości dla państw OECD  

(w przeliczeniu na jednostkę produkcji, wartość produkcji lub PKB) 

- ograniczenie zużycia energii o 50% w stosunku do 1990 r. i 25% w stosunku do 

2000 r. również w przeliczeniu na jednostkę produkcji, wartość produkcji lub 

PBK) 

- dwukrotne zwiększenie udziału odzyskiwanych i ponownie wykorzystywanych 

w procesach produkcyjnych odpadów przemysłowych w porównaniu ze stanem 

z 1990 r. 

- odzyskanie i powtórne wykorzystanie co najmniej 50% papieru i szkła 

z odpadów komunalnych 

- pełna (100%) likwidacja zrzutów ścieków nieoczyszczonych z miast i zakładów 

przemysłowych 

- zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych do wód 

powierzchniowych w stosunku do stanu z 1990 r., z przemysłu o 50%, 

z  gospodarki komunalnej (na terenie miast i osiedli wiejskich) o 30% 

i ze spływu powierzchniowego – również o 30% 

- ograniczenie emisji pyłów o 75%, dwutlenku siarki o 56%, tlenków azotu 

o 31%, niemetanowych lotnych związków organicznych o 4% i amoniaku o 8% 

w stosunku do stanu w 1990 r. 

- do końca 2005 r. wycofać z użytkowania etylinę i przejść wyłącznie na 

stosowanie benzyny bezołowiowej. 

Powyższe limity przyjmuje się jako punkt odniesienia w zakresie realizacji celów 

wojewódzkiej polityki ekologicznej. 
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2. Cele wojewódzkiej polityki ekologicznej 

Polityka Ekologiczna Województwa Mazowieckiego oparta jest na Polityce 

Ekologicznej Państwa. Zakłada ona prowadzenie działań w poszczególnych sektorach 

gospodarki i życia społecznego. Mają one na celu zachowanie zasobów i walorów 

środowiska w stanie zapewniającym trwałe możliwości korzystania z nich zarówno 

przez obecne, jak i przyszłe pokolenia. Jednocześnie zakłada się utrzymanie trwałości 

funkcjonowania procesów przyrodniczych oraz naturalnej różnorodności biologicznej 

na poziomie krajobrazowym, ekosystemowym, gatunkowym i genetycznym. 

W 2001 roku została uchwalona przez Sejmik Województwa Mazowieckiego 

Strategia Województwa Mazowieckiego, która jest dokumentem nadrzędnym 

wytyczającym cele i kierunki działań w zakresie polityki ekologicznej województwa 

(ochrony środowiska).  

Cele wojewódzkiej polityki ekologicznej ujęte w Programie ochrony środowiska 

są celami przyjętymi w „Strategii”. 

Cele sformułowane w „Strategii” zostały zaadaptowane dla potrzeb Programu 

ochrony środowiska. Tym sposobem jest zachowany ścisły związek ze „Strategią”,  

a Program ochrony środowiska stanowi rozwinięcie strategii rozwoju województwa 

w odniesieniu do ochrony środowiska. Działania o charakterze inwestycyjnym 

stanowią kryterium przyjętej kolejności celów w Programie. 

Cele główne, oraz ich uszczegółowienie: 

zmniejszanie zanieczyszczeń środowiska 

- poprawa jakości wód 

- poprawa jakości gleb 

- uporządkowanie gospodarki odpadami 

- zapewnienie wysokiej jakości powietrza atmosferycznego 

- ograniczenie uciążliwości hałasu; 

racjonalna gospodarka wodą 

- zmniejszenie deficytu wód powierzchniowych  
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- ograniczenie poboru wód podziemnych dla celów gospodarczych, produkcji 

i usług 

- ograniczenie wodochłonności 

- poprawa standardów zaopatrzenia w wodę; 

zwiększenie lesistości i ochrona lasów 

- osiągnięcie wskaźnika lesistości Mazowsza do ok. 25%  

- zmiana struktury własnościowej lasów 

- racjonalizacja gospodarki leśnej 

- rozwój funkcji ochronnych i buforowych lasu; 

poprawa stanu bezpieczeństwa ekologicznego 

- ochrona przeciwpowodziowa 

- ochrona przeciwpożarowa 

- zmniejszenie ryzyka awarii związanych z wykorzystaniem lub transportem 

substancji niebezpiecznych; 

podnoszenie poziomu wiedzy ekologicznej 

- kształtowanie postaw i zachowań zgodnych z zasadami ekorozwoju 

- wiedza ekologiczna jako ważny czynnik w procesie zarządzania 

- tworzenie ekologicznych podstaw kształtowania tożsamości regionalnej 

i lokalnej; 

rozwój proekologicznych form działalności gospodarczej 

- wzrost ilości podmiotów gospodarczych posiadających certyfikaty jakości 

- rozwój proekologicznych form produkcji rolniczej 

- wzrost wykorzystania energii odnawialnej 

- zwiększenie udziału transportu szynowego w przewozach osób i towarów 

- zmniejszenie materiałochłonności i energochłonności produkcji;  

utworzenie spójnego systemu obszarów chronionych 

- zwiększenie obszarów objętych ochroną prawną do 35% powierzchni 

województwa, ze szczególnym uwzględnieniem dolin rzecznych, kompleksów 

leśnych, a także obszaru funkcjonalnego „Zielone Płuca Polski” 
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- określenie do roku 2006 zasad gospodarowania na wszystkich obszarach 

chronionych oraz sporządzenie planów ochrony dla tych obszarów 

- utrzymanie i wzmocnienie ciągłości powiązań przyrodniczych w ramach 

korytarzy ekologicznych krajowych, regionalnych i lokalnych 

- partnerstwo samorządowe i partycypacja społeczna w działaniach na rzecz 

tworzenia obszarów chronionych 

- utworzenie nowych obszarów chronionych zgodnie z wymogami europejskiej 

sieci ekologicznej NATURA 2000 

Skuteczny system realizacji wytyczonych celów zależy od jakości i ilości 

informacji na temat stanu aktualnego, planowanych działań, zagrożeń, zmian, itp. 

Niezbędne jest więc stworzenie sprawnie funkcjonującego systemu zbierania  

i selekcjonowania informacji zwanej systemem monitoringu oraz systemem oceny  

i interpretacji zgromadzonych danych tzw. system ewaluacji. 

3. Cele polityki ekologicznej powiatu siedleckiego 

Dla realizacji celu polityki ekologicznej powiatu określone zostały następujące 

zadania: 

Podniesienie jakości powietrza atmosferycznego, w szczególności: 

- stworzenie i wdrożenie programu ograniczenia niskiej emisji 

- stworzenie i wdrożenie programu wykorzystania alternatywnych,  

a przyjaznych środowisku źródeł energii. 

Koordynacja i organizacja gospodarki odpadami, w szczególności: 

- stworzenie systemu zapewniającego kompleksowe zagospodarowanie odpadów 

komunalnych i przemysłowych 

- stworzenie infrastruktury recyklingu odpadów 

- rekultywacja terenów zdegradowanych wskutek niewłaściwego deponowania 

odpadów przemysłowych. 

Ochrona zasobów wód podziemnych i poprawa jakości wód powierzchniowych,  

w szczególności: 

- kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w powiecie 
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- stworzenie programu aktywnej ochrony zasobów wód podziemnych 

- ochrona źródeł zaopatrzenia w wodę do celów komunalnych 

- rozbudowa sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków. 

Ochrona krajobrazu, w szczególności: 

- współpraca samorządów gminnych z samorządem powiatowym  

w działaniach zmierzających do aktywnej ochrony wartościowych elementów 

krajobrazu i różnorodności przyrodniczej. 

Edukacja ekologiczna, w szczególności: 

- podniesienie poziomu wiedzy wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych  

o problemach ekologicznych powiatu 

- wspieranie działań powodujących kształtowanie proekologicznych postaw, 

głównie w zakresie gospodarki odpadami, ochrony wód i oszczędzania energii 

oraz ochrony przyrody i krajobrazu  

- promocja zagadnień ochrony ekosystemów, naturalnych siedlisk gatunków, 

kształtowanie norm zachowań sprzyjających ochronie różnorodności 

przyrodniczej 

- stworzenie systemu pozyskiwania, rejestrowania, przetwarzania danych 

uzyskanych z badań monitorujących stan środowiska powiatu 

- utworzenie bazy informatycznej zawierającej wyniki badań oraz wskaźniki 

opisujące stan środowiska 

- utworzenie systemu wymiany informacji środowiskowej z gminami powiatu 

- rozwój i wdrażanie technologii zapobiegających powstawaniu odpadów oraz 

zapewniających ich minimalizacji w procesach produkcji. 
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III. ANALIZA STANU OBECNEGO 

1. Podstawowe dane o gminie 

1.1. Lokalizacja gminy 

Rysunek 1. Mapa gminy Przesmyki 

 

Gmina Przesmyki należy do powiatu siedleckiego. Położona jest na północny-

wschód od miasta powiatowego Siedlce, na wschodnich peryferiach województwa 

mazowieckiego. Odległość do miasta Siedlce od granicy gminy wynosi 22 km. 

Sąsiaduje z 5 innymi jednostkami administracyjnymi tego rzędu: 

- od południa i częściowo od zachodu z gminą Mordy 
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- od zachodu z gminą Paprotnia 

- od północy z gminą Korczew 

- od wschodu z gminą Platerów i Łosice. 

Pod względem administracyjnym gmina składa się z 23 sołectw obejmujących 21 

miejscowości wiejskich wymienionych w poniższej tabeli.  

Tabela 1. Powierzchnia oraz liczba gospodarstw rolnych wg miejscowości  

Lp. Nazwa obrębu  Powierzchnia 

ogólna 

Liczba gospodarstw 

rolnych ogółem 

Liczba gosp. rolnych 

mniejszych niż 1 ha 

1.  Cierpigórz 431 19 1 

2.  Dąbrowa 1148 82 20 

3.  Głuchówek 478 40 4 

4.  Górki 197 20 2 

5.  Kaliski 245 20 0 

6.  Kamianki-Czabaje 322 34 5 

7.  Kamianki Lackie 670 39 5 

8.  Kamianki-Nicki 235 25 5 

9.  Kamianki-Wańki 244 17 2 

10.  Kukawki 308 14 0 

11.  Lipiny 747 33 3 

12.  Łysów 1604 143 26 

13.  Pniewski 489 30 2 

14.  Przesmyki 1173 71 9 

15.  Raczyny 797 36 3 

16.  Stare Rzewuski 627 22 0 

17.  Tarków 352 11 1 

18.  Tarkówek 209 18 3 

19.  Wólka Łysowska 616 60 11 

20.  Zalesie 123 6 1 

21.  Zawady 708 28 3 

Razem: 11723 768 106 

Powierzchnia gminy
2
 wynosi 11.723 ha w tym: 

- użytki rolne                                                                  8.766 ha  

- lasy i grunty leśne                                                        2.264 ha 

- pozostałe grunty (pod zabudowaniami, podwórzami, 

drogi, wody i inne grunty użytkowe oraz nieużytki)      693 ha. 

                                                 
2
 Wg sprawozdania rocznego R-2 o użytkowaniu gruntów w gminie, na dzień 31 maja 2005r. 
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Rolnicza przestrzeń produkcyjna należy prawie w całości do gospodarstw 

indywidualnych. Indywidualne gospodarstwa rolne, łącznie z działkami rolnymi 

stanowią 10.965 ha. 

1.2. Środowisko społeczne  

Gmina Przesmyki na dzień 31 grudnia 2005r
3
 liczyła 3820 osoby, w tym 1938 

mężczyzn i 1882 kobiet zamieszkałych w 21 miejscowościach. Gmina jest słabo 

zaludnionym terenem województwa mazowieckiego – ok. 33 osoby/1 km
2
. 

Ludność gminy rozmieszczona jest nierównomiernie. Największą miejscowością 

jest Łysów, który liczy 687 osób, a najmniejsza to Zalesie licząca 38 osób.  

Do największych miejscowości ponadto należą: Przesmyki – 378, Dąbrowa - 368  

i Wólka Łysowska - 328 osób.  

Liczba ludności w gminie z roku na rok maleje, w okresie ostatnich pięciu lat 

zmalała o ponad  5%.  

Zmiany demograficzne w gminie kształtuje ruch naturalny i migracja stała.  

W badanym okresie przyrost naturalny jest ujemny oraz migracja stała ma saldo 

ujemne, co obrazuje poniższa tabela. 

Tabela 2. Ruch naturalny i migracje stałe w gminie, w latach 2000 – 2005  

Lata 

Ruch naturalny Migracja stała 

Urodzenia Zgony Przyrost 

naturalny 

Napływ Odpływ Saldo 

migracji 

2001 32 61 -29 30 62 -32 

2002 35 45 - 10 31 60 -29 

2003 35 43 - 8 36 54 -18 

2004 37 43 -6 38 75 -37 

2005 28 56 -28 39 51 -12 

Razem 167 248     -81 174 302 -128 

W okresie ostatnich pięciu lat średni roczny ubytek ludności z tytułu ruchu 

naturalnego wynosi około 16 osób, a z tytułu migracji stałych około 26 osób. 

 

                                                 
3
 Wg danych ewidencji ludności gminy Przesmyki 
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Tabela 3. Struktura ludności według płci i wieku w gminie, w latach 2000–2005 

Wyszczególnienie 
Liczba osób na koniec roku 

2000 % 2001 % 2002 % 2003 % 2004 % 2005 % 

Ogółem  4029 100 3968 100 3929 100 3903 100 3860 100 3820 100 

Mężczyźni  2060 51,1 2028 51,1 2013 51,2 1997 51,2 1975 51,2 1938 50,7% 

Kobiety 1969 48,9 1940 48,9 1916 48,8 1906 48,8 1885 48,8 1882 49,3% 

W wieku 

przedprodukcyjnym 
1028 25,5 991 25,0 965 24,6 951 24,4 938 24,3 907 23,7% 

W wieku 

produkcyjnym
4
 

2122 52,7 2115 53,3 2096 53,3 2088 53,5 2075 53,8 2083 54,5% 

W wieku 

poprodukcyjnym 
879 21,8 862 21,7 868 22,1 864 22,1 847 21,9 830 21,7% 

Z powyższej tabeli wynika, że struktura ludności według wieku oraz płci  

w analizowanym okresie nie podlega znacznym zmianom.  

Ludność gminy Przesmyki na tle powiatu Siedleckiego przedstawia  

się następująco: 

Tabela 4. Ludność gminy Przesmyki na tle powiatu Siedleckiego
5
 

Lp. Wyszczególnienie Powierzchnia 

w km
2
 

Miejscowości 

 

Ludność 

ogółem 

Ludność 

na 1 km
2 
 

1. Powiat Siedlecki  (Ziemski) 1603 353 80744 50,37 

2. Gmina Przesmyki 117 21 3860 32,99 

3. Wskaźnik (2/1) w % 7,30 5,95 4,78 X 

Istotnym aspektem strefy społecznej jest szeroko pojęte środowisko kulturowe. 

Cechy przestrzeni kulturowej wyznaczają kultywowane tradycje kulturalne, 

kompleksy kulturowe, pomniki dziedzictwa oraz obiekty o szczególnych wartościach 

dla społeczności lokalnych. Działalność kulturalną na obszarze gminy Przesmyki 

prowadzą szkoły i placówki kulturalne. 

Bazę dla kultury stanowią: placówki oświatowe, Gminny Ośrodek Kultury  

w Przesmykach oraz świetlice wiejskie zlokalizowane w 10 miejscowościach: 

Dąbrowa, Głuchówek, Górki, Kamianki-Czabaje, Kamianki-Nicki, Lipiny, Łysów, 

Wólka Łysowska, Pniewiski i Zawady. Świetlice wiejskie są doraźnie 

                                                 
4
 Dla kobiet przyjęto 19-60 lat, dla mężczyzn 19-65 lat 

5
 Stan na dzień 31.12.2004r. (dane Powiatu wg danych US) 
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wykorzystywane na zabawy taneczne lub inne zgromadzenia (zebrania, szkolenia, 

wesela). 

W miejscowości Przesmyki funkcjonuje Gminna Biblioteka Publiczna, które 

spełnia również rolę biblioteki szkolnej . 

Przy Gminnym Ośrodku Kultury działa od 1983 roku zespół folklorystyczny 

„Przemyczanki”, który występując w kraju i za granicą promuje gminę oraz podlaski 

folklor. 

Formy działalności kulturalnej, ekologicznej i edukacyjnej na terenie gminy to 

organizacja: 

- festynu „Dokopiny ziemniaka” – impreza coroczna  

- Regionalnego Dnia Edukacji Ekologicznej - impreza coroczna 

- dnia otwartego Ochrony Środowiska - impreza coroczna  

- publicznych zabaw tanecznych oraz okolicznościowych spotkań (np. wigilia) 

- wolnego czasu dla dzieci i młodzieży, szczególnie w okresie wakacji i ferii - 

poprzez udostępnianie szkolnych pracowni komputerowych i sal 

gimnastycznych, organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi, z książką, gry, 

konkursy itp. 

W gminie występują następujące obiekty wpisane do rejestru zabytków: 

- zespół dworsko-parkowy w Dąbrowie 

(dwór murowany z ok. 1850r., oficyna murowana z ok. 1850r. oraz park 

dworski z połowy XIX w. - drzewostan wielogatunkowy, szpalery grabowe) 

- zespół dworsko- parkowy z aleją lipową w Łysowie  

(ruiny dworu z przełomu XVIII/XIX w., pozostałości parku na obrzeżach 

szpalery z lip, grabów i jesionów) 

- zespół kościoła parafialnego p.w. św. Jakuba Apostoła  

(kościół drewniany z 1776r., brama-dzwonnica murowana z XIX w., ogrodzenie  

z kapliczkami murowane z XIX w., organistówka drewniana z XIX w.) 

W gminie występują również liczne obiekty zainteresowania konserwatorskiego 

oraz postulowane do wpisu do rejestru zabytków. 

Zarejestrowane pomniki przyrody to: 
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- 3 lipy drobnolistne i klon pospolity zlokalizowane na cmentarzu kościelnym w 

Przesmykach 

- jesion wyniosły – Zawady 

- głaz narzutowy- gnejs  - Kamianki Lackie 

Gmina jest atrakcyjna turystycznie, ze względu na czysty klimat Zielonych Płuc 

Polski, walory przyrodnicze i krajobrazowe. Istotnym zasobem ekologicznym gminy 

jest relatywnie niski stopień skażeń i uciążliwości. Obszarami o warunkach 

fizjograficznych szczególnie korzystnych dla rozwoju turystyki i wypoczynku, są 

obszary położone w północno-wschodniej części gminy w granicach wsi Kamianki-

Wańki, Kamianki-Nicki, Kamianki Lackie, Łysów. Są to obszary atrakcyjne 

krajobrazowo, wody otwarte, kompleksy lasów o korzystnych warunkach 

bioklimatycznych. Północny fragment gminy, odznacza się wysokimi walorami 

krajobrazowymi i przyrodniczymi, obszar ten znajduje się w granicach 

Nadbużańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
6
. Z terenu gminy Przesmyki do 

obszaru Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego wchodzi powierzchnia 225ha, 

natomiast otulina zajmuje obszar 2321 ha
7
. Podstawowe preferowane formy turystyki 

to wędrówki piesze, rowerowe po wyznaczeniu szlaków turystycznych.  

Gmina bierze udział w programie turystycznym gmin nadbużańskich, 

realizowanym wspólnie przez 40 samorządów gminnych i powiatowych.  

1.3 Środowisko gospodarcze  

Gmina Przesmyki jest gminą wiejską o rolniczym charakterze. Głównym 

źródłem utrzymania ludności jest praca w rolnictwie. Wg spisu powszechnego 2002 r. 

utrzymywało się z niej 40,5% ogółu ludności. Z pracy poza rolnictwem utrzymywało 

się 20,3%, zaś z pozostałych źródeł utrzymania – 39,2% w tym z rent i emerytur – 

36,4%. Na terenie gminy jest niewiele podmiotów gospodarczych stwarzających 

miejsca pracy poza rolnictwem oraz nie występuje ani jedna miejscowość 

o charakterze nierolniczym. 

                                                 
6
 rozporządzeniem Nr 15 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 kwietnia 2005r. w sprawie Nadbużańskiego 

Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 91, poz. 2447) 
7
 rozporządzeniem nr 3 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 marca 2005r. sprawie Nadbużańskiego Parku 

Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 66, poz. 1701 z późn. zm.) 
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Poza sektorem rolniczym i publicznym (urząd gminy, szkoły, biblioteka i GOK) , 

mieszkańcy gminy zajmują się drobnymi usługami dla ludności. Działalność 

gospodarcza
8
 na terenie gminy to 100 podmiotów gospodarczych. 

Zaewidencjonowane podmioty gospodarcze prowadzą bardzo różnorodną działalność 

usługową głównie w zakresie handlu - 47 (w tym handel obwoźny – 23), budownictwa 

10 i transportu – 7. Zadania opieki zdrowotnej i ochrony zdrowia realizują dwa 

niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, jeden w zakresie medycyny rodzinnej, a drugi 

w zakresie usług stomatologicznych. Obsługa finansowa mieszkańców i podmiotów 

gospodarczych możliwa jest jedynie w Przesmykach, gdzie funkcjonuje Oddział 

Banku Spółdzielczego w Łosicach oraz Oddział Poczty Polskiej. W dużej mierze 

mieszkańcy korzystają z usług bankowych w Siedlcach.  

Do instytucji i obiektów zajmujących się obsługą rolnictwa, stanowiących dobrą 

podstawę do rozwoju gospodarczego, na terenie gminy zalicza się: punkty skupu 

mleka, lecznicę weterynaryjną i punkty unasienniania zwierząt. 

Na koniec 2003 r. liczba podmiotów wynosiła 148, na dzień 15 lipca 2004 r. – 

120, na koniec 2004r. - 105, a na koniec 2005r. tylko 100. W okresie ostatnich dwóch 

liczba podmiotów zarejestrowanych spadła prawie o 33%.  

Stan bezrobocia w gminie, w latach 2000-2005 przedstawiał się następująco:  

Rysunek 2. Liczba bezrobotnych w gminie
9
 w latach 2000-2005 
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8
 stan na 31.12.2005r. wg rejestru działalności 

9
 Na podstawie danych (na koniec każdego roku) Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach. 
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W latach 2000-2003 bezrobocie w gminie kształtowało się prawie na tym samym 

poziomie i stanowiło około 10% mieszkańców gminy w wieku produkcyjnym, 

natomiast w latach 2004 -2005 w granicach 8%.  

2. Środowisko przyrodnicze  

2.1. Rzeźba terenu 

Pod względem fizjograficznym gmina Przesmyki położona jest na wschodniej 

części makroregionu Niziny Południowopodlaskiej. Teren jej znajduje się w obrębie 

mezoregionu Wysoczyzny Siedleckiej. Natomiast pod względem morfologicznym 

zasadnicza część gminy położona jest na wysoczyźnie morenowej, której 

powierzchnia wznosi się na wysokość 132-195 m n.p.m. Powierzchnia jest wyraźnie 

pofalowana, o przeważających spadkach 2-5%, nachylona generalnie od centrum 

gminy we wszystkich kierunkach. Najwyższe wzniesienie występuje na południe 

od wsi gminnej Przesmyki, w środkowej części gminy i wynosi ponad 195 m n.p.m. 

W obrębie podstawowych jednostek fizjograficznych wyróżniają się drobniejsze 

formy geomorfologiczne. W rejonie wsi Łysów oraz Kamianki-Nicki i Kamianki-

Wańki obszar wysoczyzny polodowcowej wyraźną krawędzią opada ku obniżeniu 

powytopiskowemu i ku dolinie Kołodziejki. Krawędź ta jest wyraźnie widoczna  

w terenie – osiąga wysokości względne do 15 m i znaczne spadki – ponad 15%.  

Wzgórza moreny czołowej, pagórki kemowe i wały ozowe są formami mało 

wyraźnymi i przez to są słabo zauważalne w rzeźbie terenu.  

Formy dolinowe obszaru gminy, to głęboko wcięta dolina Kołodziejki i dolinki 

erozyjno – denudacyjne. W północno-wschodniej części gminy – rejonie wsi Łysów – 

rozciąga się obniżenie powytopiskowe o głębokości względnej ok. 2m z wyrównanym 

i zabagnionym dnem.  
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2.2. Warunki klimatyczne  

Według regionizacji klimatycznej Polski opracowanej przez R. Guminskiego 

gmina Przesmyki znajduje się na skraju klimatycznej dzielnicy podlaskiej, w strefie 

przejściowej z dzielnicą środkową.  

Na terenie gminy
10

 średnia temperatura powietrza wielolecia za okres od 1983-

2002r. wynosi 7,8°C. Średnie temperatury dla poszczególnych miesięcy w 2004 r. 

przedstawiono na poniższym rysunku: 

Rysunek 3. Średnia temperatura w 2004r. (°C) 

7,7

11,5

15,2
17,4

18,5

13,0

9,9

3,3
1,53,0

-5,6 -0,9

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

S
ty

c
z
e
ń

L
u

ty

M
a

r
z
e
c

K
w

ie
c
ie

ń

M
a

j

C
z
e
r
w

ie
c

L
ip

ie
c

S
ie

r
p

ie
ń

W
r
z
e
sie

ń

P
a

ź
d

z
ie

r
n

ik

L
isto

p
a

d

G
r
u

d
z
ie

ń

 

Liczba dni mroźnych przeciętnie wynosi od 40 do 50, dni z przymrozkami  

od 110 do 120, czas trwania pokrywy śnieżnej od 60 do 70 dni. Okres wegetacyjny 

trwa 200-220 dni. Średnia opadów za okres 1983-2002 r wynosi 515,8 mm.   

Przebieg i rozkład temperatury zależy miedzy innymi od rzeźby i pokrycia 

terenu, rodzaju podłoża, głębokości zalegania wód gruntowych, stopnia zachmurzenia, 

wielkości opadu, prędkości i kierunku wiatru. 

Lokalne odkształcenia warunków klimatycznych są niewielkie i związane są 

przede wszystkim z występowaniem wód powierzchniowych i kompleksów leśnych. 

Warunki klimatyczne na terenie gminy nie odbiegają od przeciętnych dla regionu. 

                                                 
10

 Wg danych Rejonowej Stacji Meteorologicznej w Siedlcach 
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2.3. Zasoby wodne 

Obszar gminy Przesmyki leży całkowicie w dorzeczu Bugu. Lewobrzeżny 

dopływ Bugu – Kołodziejka, wypływa z podmokłych łąk na południe od wsi 

Kamianki-Wańki. Główne wody stojące na terenie gminy to jezioro Jadwiga i Gopło 

znajdujące się w okolicy wsi Łysów. Występują również liczne stawy, oczka wodne 

i inne zbiorniki lokalne.  

W gminie można wyróżnić dwie główne strefy występowania wód gruntowych 

pierwszego poziomu: 

- Strefa I – obejmująca obszar dolin, obniżeń oraz fragmenty równiny położone 

w bezpośrednim sąsiedztwie dolin, gdzie zwierciadło wód gruntowych 

występuje płycej, niż 1,0m ppt i tworzy ciągły, swobodny poziom uzależniony 

od stanu wody w rzekach 

- Strefa II – obejmuje obszar wysoczyzny. Zwierciadło wód układa się tu na 

zróżnicowanych głębokościach, przeważnie głębiej niż 2,5 m ppt i nie tworzy 

ciągłego poziomu. Niekiedy występują tu wody przypowierzchniowe – 

wierzchówki, utrzymujące się w płytkich piaskach na glinie zwałowej. 

Ponadto w gminie występują obszary o specyficznych warunkach wodnych,  

w tym większe formy wydmowe, gdzie zwierciadło wód gruntowych występuje 

głębiej niż 2 –2,5 m ppt. 

Podstawowym, perspektywicznym źródłem zaopatrzenia gminy w wodę jest 

drugi dobrze izolowany utworami spoistymi poziom podglinowy. 

2.4. Warunki glebowe 

Według rejonizacji glebowo-rolniczej Instytutu Uprawy Nawożenia  

i Gleboznawstwa w Puławach gmina Przesmyki położona jest w tak zwanym Rejonie 

Sokołowsko-Siedleckim, który charakteryzuje się dobrą jakością gleb. Są one 

wytworzone głównie z gliny i piasków gliniastych, a pod względem typologicznym 

dominują gleby pseudobielicowe, brunatne oraz piaskowe różnych typów 

genetycznych. 
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Grunty użytkowane rolniczo
11

 stanowią około 75 % ogólnej powierzchni gminy. 

W skład tych gruntów wchodzą: grunty orne, sady, łąki i pastwiska. Ich struktura 

przedstawiono na poniższym rysunku. 

Użytki zielone (łąki i pastwiska) stanowią zaledwie 11% ogólnej powierzchni  

i tylko 15% użytków rolnych, występują głównie na czarnych ziemiach oraz glebach 

murszowo-mineralnych. Znaczna ich część położona jest w dolinie Kołodziejki. 

Rysunek 4.  Struktura użytków rolnych 
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Udział poszczególnych kompleksów rolniczej przydatności gleb wśród gruntów 

ornych przedstawia się następująco: 

- kompleks pszenny bardzo dobry -   0,5% 

- kompleks pszenny dobry - 14,4% 

- kompleks pszenny wadliwy -   0,6% 

- kompleks żytni bardzo dobry - 34,6% 

- kompleks żytni dobry - 18,9% 

- kompleks żytni słaby - 19,2% 

- kompleks żytni bardzo słaby -   5,5% 

                                                 
11

 Wg sprawozdania rocznego R-2 o użytkowaniu gruntów w gminie, na dzień 31 maja 2005r.  
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- kompleks zbożowo-pastewny mocny -   3,9% 

- kompleks zbożowo-pastewny słaby -   2,4% 

Przyjmując za miernik jakości gleby klasy bonitacyjne ich struktura przedstawia 

się następująco
12

: 

Rysunek 5. Struktura gruntów ornych 
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Rysunek 6. Struktura użytków zielonych (łąki i pastwiska) 

20,82%
0,20%

2,44%

55,54%

21,00%

II III IV V VI

 

Ogólnie można stwierdzić, że gleby są dość dobrej jakości, około 70% gruntów 

ornych należy do klasy II-IVa, a około 77% użytki zielone należy do klasy II-IV. 

                                                 
12

 Na podstawie danych ewidencji geodezyjnej. 



PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY PRZESMYKI 
 

 

 33 

Według IUNG w Puławach wskaźnik jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej, 

uwzględniający (oprócz jakości gleb) również warunki wodne, agroklimat  

i ukształtowanie terenu, wynosi 69,6 punktów (wg 100-punktowej skali) i należy 

do najlepszych w byłym województwie siedleckim, a jest najwyższy spośród gmin 

powiatu siedleckiego. 

Stan i jakość gleb na obszarze o typowo rolniczym charakterze ma szczególne 

znaczenie. Decyduje, bowiem o rodzaju uprawianych roślin, a także o wielkości 

zbiorów. Dlatego też, sposób ich użytkowania powinien być na tyle racjonalny, aby 

przy zachowaniu możliwości produkcyjnego wykorzystania gleb nie pogorszyć 

standardów ich jakości. 

Gmina Przesmyki nie jest narażona na znaczny wpływ zanieczyszczeń, gdyż nie 

jest uprzemysłowiona. Najważniejsze jest, więc zabezpieczenie gleby przed erozją, 

niszczeniem mechanicznym i niewłaściwymi zabiegami rolniczymi, naruszającymi 

równowagę przyrodniczą.  

Zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych, w celu ochrony gruntów 

należy podejmować następujące zadania: 

- ograniczać nierolnicze i nieleśne przeznaczenie gruntów 

- zapobiegać procesom degradacji i dewastacji gruntów rolnych i leśnych oraz 

szkodom w produkcji rolniczej i leśnej 

- przywracać leśny charakter gruntom, które go utraciły 

- poprawić wartość użytkową gruntów oraz zapobiegać obniżaniu ich 

produkcyjności 

- zachować torfowiska i oczka wodne jako zbiorniki naturalne. 

Według programu Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych stopień zaspokojenia 

potrzeb gminy w zakresie melioracji wynosi 66,2%. Do zmeliorowania pozostaje  

1021 ha gruntów ornych i 182 ha użytków zielonych. Na terenie gminy powierzchnia 

gruntów ornych zmeliorowanych wynosi 1218 ha (w tym 1210 ha zdrenowane, a 18 ha 

ma uregulowane stosunki wodne rowami), powierzchnia użytkach zielonych 

zmeliorowanych stanowi 221 ha. Długość rowów na terenie gminy wynosi 27435 m. 

W roku 2003 została przeprowadzona konserwacją Kanału Tarkowskiego na długości 

3600 m. 
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2.5. Zasoby surowcowe 

W gminie Przesmyki, w geologii warstw przypowierzchniowych do głębokości 

ok. 4,5m ppt występują głównie utwory plejstoceńskie (gliny, piaski i żwiry 

morenowe) oraz utwory holoceńskie.  

W obniżeniu powytopiskowym, dolinach cieków, dolinach erozyjno– 

denudacyjnych występują utwory holoceńskie.  

W północnej i centralnej części gminy przeważają gliny, piaski i żwiry 

morenowe. Są to gliny piaszczyste, rzadziej piaski gliniaste półzwarte  

i twardoplastyczne, miejscami z niewielkimi przewarstwieniami piasków i żwirów. 

Na znacznych obszarach południowej części gminy oraz w sąsiedztwie dolin  

i obniżeń występują piaski i żwiry wodnolodowcowe. Są to piaski pylaste lub drobne 

średniozagęszczone, często z domieszką żwirów. 

W rejonie wsi Cierpigórz występują piaski, żwiry i gliny czołowomorenowe.  

Są to głównie piaski średnie z dużym udziałem frakcji pyłowej lub pospółki 

średniozagęszczone i zagęszczone. Lokalnie występują gliny piaszczyste zwarte. 

W gminie występują złoża surowców ziemnych (piaski i piaski ze żwirem)  

o znaczeniu ponadlokalnym. 

3. Walory przyrodnicze i krajobrazowe 

3.1. Lasy 

Lasy zajmują w gminie Przesmyki 2.264 ha, co daje 19% lesistości gminy. 

Wskaźnik ten jest niewiele wyższy od wskaźnika powiatu, wynoszącego 17,6%, ale 

znacznie niższy od średniej krajowej - 28,4%. Największe kompleksy leśne występują 

w granicach administracyjnych wsi: Przesmyki, Lipiny, Łysów i Zawady.  

W strukturze własności lasów dominuje sektor indywidualny - 2025 ha, co stanowi 

około 90% ogólnej powierzchni lasów. Są to lasy rozproszone, występujące we 

wszystkich wsiach na różnych powierzchniach. Położone są w szachownicy.  

Sektor państwowy to głównie kompleksy leśne położone w granicach 

administracyjnych wsi Lipiny, Stare Rzewuski, Zawady, Łysów i Dąbrowa.  
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W zbiorowiskach leśnych znaczny udział maja dąbrowy świetliste, a w małym 

stopniu bory mieszane żyzne. Na południowy zachód od wsi Wólka Łysowska 

znajduje się najlepiej wykształcona dąbrowa. W środkowej części gminy przeważają 

bory mieszane. Szczególnie interesujący florystycznie jest bór na południowy zachód 

od wsi Lipiny ze stanowiskami widłaków. W dolinie Kołodziejki zachowały się resztki 

lasów łęgowych i olsy oraz fragmenty grądu niskiego. 

Lasy spełniają trzy główne funkcje, w sposób naturalny lub w wyniku działań 

gospodarczych: ekologiczną, gospodarczą i społeczną. 

Głównym zagrożeniem lasów są zmiany środowiska przyrodniczego 

spowodowane działalnością człowieka tj. zanieczyszczenia powietrza, wód, gleb – co 

negatywnie wpływa na ekosystemy leśne sprzyjając rozwojowi szkodników i chorób. 

Głównymi zagrożeniami zasobów leśnych gminy są: 

- czynniki naturalne (obniżenie poziomu wód gruntowych; deficyt opadów 

atmosferycznych; wiatr i śnieg powodujące osłabienie drzew; ataki szkodników 

i choroby drzew; susze powodujące zagrożenie pożarami) 

- nierównomierna struktura lasów – występowanie małych kompleksów leśnych 

będących w rękach prywatnych, niekonsekwentnie, schematycznie 

eksploatowanych. 

Podstawowym kierunkiem zagospodarowania obszarów leśnych jest:  

- zachowanie lasu jako elementów krajobrazu naturalnego 

- powiększanie powierzchni leśnych, zalesiając grunty nieprzydatne w produkcji 

rolnej (odłogi, enklawy i półenklawy),  

- wzbogacenie struktury przestrzennej strefy rolniczej o zadrzewienie śródpolne  

i roślinność wzdłuż cieków i dróg 

jak również wprowadzania zakazu: 

- przeznaczania powierzchni leśnych na cele nieleśne 

- zabudowy z wyjątkiem urządzeń integralnie związanych z ich funkcją. 



PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY PRZESMYKI 
 

 

 36 

3.2. Formy ochrony przyrody 

Gmina Przesmyki znajduje się w granicach obszaru funkcjonalnego Zielone 

Płuca Polski, który utworzony zostały dla ochrony szczególnie cennych walorów 

przyrodniczych i krajobrazowych północno-wschodniej części Polski.  

Północny fragment gminy, o powierzchni 2.321ha - ok. 20% powierzchni gminy, 

odznacza się wysokimi walorami krajobrazowymi i przyrodniczymi, dlatego obszar 

ten wchodzi do Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego (225 ha) i jego otuliny, 

funkcjonuje tu również Nadbużański Obszar Chronionego Krajobrazu. 

Ponadto na terenie gminy występują dwa parki podworskie (zabytkowe) z XIX 

wieku, zlokalizowane w miejscowościach: 

- Dąbrowa (drzewostan wielogatunkowy, szpalery grabowe) – pow. 2,87ha  

- Łysów (pozostałości parku na obrzeżach szpalery z lip, grabów i jesionów, 

jezioro i staw w parku) – pow. 4,50ha.  

Na terenie gminy nie ma zatwierdzonych rezerwatów przyrody. Proponowane 

jest utworzenie dwóch rezerwatów przyrody
13

: 

Tabela 5. Proponowane rezerwaty przyrody 

Nazwa Pow. (ha) Typ Cel ochrony 

Dąrowa 

Łysowska 

56 Leśny Dąbrowa świetlista z bogatym runem m.in. 

gatunki chronione: naparstnica zwyczajna  

i podkolan biały 

Dolina 

Kołodziejki 

31 Krajobrazowy Dolina rzeki Kołodziejki o urozmaiconym 

krajobrazie, z chronionymi gatunkami roślin: 

wawrzynkiem wilczełyko i kruszczykiem 

błotnym   

Ponadto proponowane jest uznanie za użytki ekologiczne: 

- stawu we wsi Kukawki 

- stawu na skraju lasu we wsi Cierpigórz. 

Zarejestrowane pomniki przyrody to: 

                                                 
13

 zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Przesmyki 
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- 3 lipy drobnolistne i klon pospolity zlokalizowane na cmentarzu kościelnym  

w Przesmykach 

- jesion wyniosły – Zawady 

- głaz narzutowy- gnejs  - Kamianki Lackie. 

4. Infrastruktura techniczna związana z ochroną środowiska 

4.1. Gospodarka wodno-ściekowa  

Mieszkańcy gminy Przesmyki w wodę zaopatrywani są z sieci wodociągowej, 

wodociągów zagrodowych i studni kopanych. Wszystkie miejscowości w gminie 

posiadają sieć wodociągową za wyjątkiem nielicznych zabudowań kolonijnych.  

Źródłem zaopatrzenia w wodę pitną są ujęcia wód głębinowych zlokalizowane we 

wsiach: Paprotnia, Dąbrowa i Kamianki-Czabaje.  

Eksploatacją sieci wodociągowych ze wszystkich ujęć zajmuje się Związek 

Komunalny z siedzibą w Paprotni. 

Ujęcie wód podziemnych w miejscowości Paprotnia gm. Paprotnia 

Ujęcie zaopatruje trzy gminy: Paprotnia, Przesmyki i Repki. Z tego ujęcia zaopatruje 

się 14 miejscowości gminy Przesmyki: Cierpigórz, Głuchówek, Górki, Kaliski, 

Kukawki, Lipiny, Pniewiski, Przesmyki, Raczyny, Stare Rzewuski, Tarków, 

Tarkówek, Zalesie i Zawady. Budowa sieci wodociągowej na terenie tych 

miejscowości była realizowana w latach 1991-2003. 

Ujęcie wód podziemnych w miejscowości Dąbrowa gm. Przesmyki 

Źródłem wody jest studnia głębinowa podstawowa istniejąca o wydajności 50m
3
/h  

(druga awaryjna przewidziana jest do budowy). Stacja wodociągowa została 

wybudowana w 1998r i zaopatruje w wodę 3 miejscowości: Dąbrowa, Wólka 

Łysowska i Łysów oraz sołectwo Podraczynie. Budowa sieci wodociągowej była 

realizowana w latach 1998-2005. 
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Ujęcie wód podziemnych w miejscowości Kamianki-Czabaje gm. Przesmyki 

Źródłem wody są dwie studnie głębinowe o zatwierdzonych łącznych zasobach 

51m
3
/h (1-12,5m

3
/h; 2-39,5m

3
/h). Ujęcie zaopatruje w wodę 4 miejscowości: 

Kamianki Lackie, Kamianki-Czabaje, Kamianki-Nicki i Kamianki-Wańki. Budowa 

sieci wodociągowej była realizowana pod koniec lat siedemdziesiątych i 2005r. 

(Kamianki-Wańki).  

Tabela 6. Sieć wodociągowa i przyłącza na terenie gminy z poszczególnych ujęć 

Ujęcie wodne Długość sieci (mb) Długość 

przyłączy (mb) 

Ilość przyłączy 

(szt.) 

Paprotnia 44115 16760 438 

Dąbrowa 29887 10910 300 

Kamianki-Czabaje 7379 4775 159 

Razem w gminie 81381 32445 897 

Realizację programu wodociągowania gminy przedstawiono na poniższym 

rysunku. 

Rysunek 7. Rozwój sieci wodociągowej z przyłączami na terenie gminy 
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Budowa sieci pozwoliła na nieograniczony dostęp do wody. Stopień 

zwodociągowania gminy na grudzień 2005r. wynosił ponad 80%
14

. 

W zakresie kanalizacji sanitarnej Rada Gminy Przesmyki uchwałą w 2002r. 

przyjęła Program zrównoważonego rozwoju gminy Przesmyki, na podstawie którego 

gospodarka ściekowa będzie realizowana poprzez budowę biologicznych 

przydomowych oczyszczalni ścieków. W uchwale przyjęto założenie, że co najmniej 

50% właścicieli zagród wiejskich przystąpi do programu. Na 1252 budynki 

mieszkalne co najmniej 626 będzie zaopatrzone w urządzenia do neutralizacji ścieków 

bytowych. Na grudzień 2005r. powyższe założenie zostało zrealizowane w 62%.
 

W latach 2004-2005 wybudowano 389 przydomowych biologicznych 

oczyszczalni ścieków. Inwestycje zrealizowano z udziałem środków europejskich 

SAPARD (2004r. – 188 szt.) i ZPORR (2005r. – 201 szt.) 

Oczyszczalnie zlokalizowane są po kilka w każdej miejscowości, ogółem 

korzysta z nich około 1893 osób tj. niemal 50% ogółu mieszkańców gminy.  

Funkcjonujące już oczyszczalnie, ich ekologiczny efekt oraz finansowy udział 

właściciela posesji w kosztach instalacji wynoszący tylko 10%, stwarzają pozytywny 

wizerunek działaniom samorządu w tym zakresie. Zainteresowanie społeczne jest duże 

a nastawienie mieszkańców pozytywne. 

Ponadto w 2004r. wybudowano trzy większe biologiczne oczyszczalnie ścieków 

zlokalizowane przy: 

- Urzędzie Gminy w Przesmykach o przepustowości    3,2m
3
/d 

- Zespole Szkół w Przesmykach    -  11,0m
3
/d 

- Zespole Szkół w Łysowie  -   5,8m
3
/d 

W latach 2006-2007 planowane są dwie następne przy Przedszkolu i Gminnym 

Ośrodku Kultury w Przesmykach. 

Na terenach nieskanalizowanych ścieki gromadzone są w tzw. szambach,  

a następnie dowożone wozem asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków w Mordach. 

Jakość szamb jest niewystarczająca, konieczne jest ich uszczelnianie.  

                                                 
14

 Uwzględniono tylko budynki zamieszkałe (1108) 
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4.2. Gospodarka odpadami  

4.2.1. Sektor komunalny 

Gospodarstwa domowe i obiekty infrastruktury technicznej wytwarzają 

następujące typy odpadów: 

- odpady organiczne roślinne – domowe odpady organiczne pochodzenia 

roślinnego 

- odpady organiczne zwierzęce – domowe odpady pochodzenia zwierzęcego 

ulegające biodegradacji 

- odpady organiczne inne – odpady z pielęgnacji ogródków przydomowych, 

kwiatów domowych, balkonowych – ulegające biodegradacji, 

- papier i karton podzielony na trzy grupy: opakowania z papieru i tektury, 

opakowania wielomateriałowe na bazie papieru oraz papier i tektura 

nieopakowaniowe,  

- szkło podzielone na dwie grupy: opakowania ze szkła i szkło 

nieopakowaniowe, 

- tworzywa sztuczne podzielono na dwie  grupy: opakowania z tworzyw 

sztucznych, tworzywa sztuczne nieopakowaniowe, 

- metale podzielone na trzy grupy: opakowania z blachy stalowej, opakowania  

z aluminium i pozostałe odpady metalowe, 

- tekstylia, 

- odpady mineralne – odpady z czyszczenia ulic i placów: gleba, kamienie, itp. 

- drobna frakcja popiołowa – odpady ze spalania paliw stałych w piecach 

domowych (głównie węgla), z uwagi na udział w składzie odpadów 

komunalnych popiołu wyodrębniono tę frakcję jako nieprzydatną do odzysku  

i unieszkodliwiania, 

- odpady wielkogabarytowe, 

- odpady budowlane – odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów 

budowlanych, które wchodzą w skład strumienia odpadów komunalnych,  

- odpady niebezpieczne wchodzące w strumień odpadów komunalnych. 
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Wg KPGO w Polsce wytwarza się rocznie 13,5 mln Mg odpadów komunalnych, 

co w przeliczeniu na jednego mieszkańca daje 350 kg/rok. 

Wg WPGO w 2002 r. w województwie mazowieckim powstało ok. 1 443 tys. Mg 

odpadów komunalnych, co w przeliczeniu na jednego mieszkańca województwa daje 

ok. 282 kg/rok. 

Wg Planu Gospodarki Odpadami dla powiatu siedleckiego w powiecie 

wytworzono i odebrano od ludności w 2002 r. 5 630,5 Mg odpadów komunalnych, co 

w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu daje ok. 69 kg/rok. 

Na podstawie danych wskaźnikowych z KPGO obliczono potencjalną ilość 

odpadów komunalnych wytwarzanych w gminie Przesmyki. Obliczono, że 

teoretycznie w roku 2004 na obszarze gminy wytworzono około 860,78Mg odpadów 

komunalnych, co w przeliczeniu na jednego mieszkańca daje ok. 223 kg/rok. 

Wszyscy mieszkańcy gminy Przesmyki objęci są zorganizowaną zbiórką 

odpadów (mają łatwy dostąp do korzystania z niej). W 2003r. zebrano z terenu gminy 

zaledwie około 40 Mg, w 2004r - ok. 47Mg, w 2005r – ok. 57Mg odpadów 

niesegregowanych. Wzrost ilości zbieranych odpadów w badanym okresie, przy 

jednoczesnym spadku liczby ludności gminy może świadczyć o wzroście ilości 

odpadów wytwarzanych przez mieszkańców lub/i wzroście świadomości ekologicznej 

mieszkańców gminy. 

Nie wszystkie wytwarzane odpady komunalne są odbierane od mieszkańców, 

część wytworzonych odpadów jest kompostowana lub spalana u źródła powstawania. 

Wg KPGO ok. 10 %, zaś wg Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Siedleckiego 

do 40% odpadów z terenów wiejskich trafia do środowiska w sposób niekontrolowany 

– tak powstają dzikie wysypiska śmieci. 

Wobec powyższego można przyjąć, że faktycznie w gminie Przesmyki w roku 

2004 wytworzonych zostało 65,8Mg (47Mg x 140%) odpadów komunalnych,  

co w przeliczeniu na jednego mieszkańca daje 17,05kg/rok. Ilość ta stanowi ok. 7,64% 

wyliczonej teoretycznie według krajowych wskaźników nagromadzenia odpadów 

przyjętego z KPGO. 

Na terenie gminy nie ma zlokalizowanych obiektów do odzysku  

i unieszkodliwiania odpadów. Odpady z terenu gminy Przesmyki nie są zbierane 
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selektywnie. Zmieszane odpady są wywożone na składowisko odpadów komunalnych 

w Woli Suchożebrskiej.  

Zgodnie z zawartą przez tut. Urząd umową zbiórkę odpadów komunalnych 

płynnych i stałych na terenie Gminy Przesmyki prowadzi Przedsiębiorstwo Usług 

Komunalnych Sp. z o.o. Ul. Brzeska 114, 08-110 Siedlce. 

Natomiast zbiórkę, transport i unieszkodliwianie zwłok padłych zwierząt 

prowadzi firma: PPHU WIZAL Ul. Lipowa 72, 08-300 Sokołów Podlaski.  

Ponadto zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport 

nieczystości ciekłych z terenu Gminy Przesmyki posiada Łosickie Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „KOM-GAZ” Sp. z o.o. ul. Kolejowa 21, 08-

200 Łosice. 

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytych akumulatorów 

dokonywana jest przez trudniące się zakupem metali żelaznych i zużytych 

akumulatorów podmioty gospodarcze, które objeżdżają teren gminy zbierając złom. 

W wyniku procesów oczyszczania ścieków powstają osady ściekowe, które są 

odpadem wymagającym oddzielnego ujęcia w systemie gospodarki odpadami. Odpady 

z oczyszczalni ścieków to głównie piasek, skratki i osady ściekowe. 

Jakość oraz ilość powstających odpadów jest zmienna. Głównymi czynnikami 

powodującymi zróżnicowanie ich właściwości są: 

- rodzaj oraz obciążenie ładunkiem zanieczyszczeń ścieków dopływających do 

oczyszczalni 

- stosowane procesy oczyszczania (biologiczne) 

- przeróbka osadów ściekowych (stabilizacja, zagęszczanie, odwadnianie). 

Przewiduje się, że ilość osadów ściekowych będzie ulegać zwiększeniu  

w wyniku realizacji budów kolejnych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie 

Gminy. Obecnie wybudowano 389 małych – przydomowych oczyszczalni ścieków 

oraz 3 duże - przy obiektach szkolnych i urzędzie gminy. Z wybudowanych 

oczyszczalni korzysta 1893 osób tj. ok. 49% mieszkańców. Program zrównoważonego 

rozwoju gminy Przesmyki zakład wybudowanie ok. 626 przydomowych biologicznych 

oczyszczalni ścieków oraz budowę dużych oczyszczalni ścieków przy obiektach 

gminnych. 
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4.2.2. Sektor gospodarczy 

Podstawowym źródłem powstawania odpadów w sektorze gospodarczym jest 

działalność przemysłowa, rolnicza i usługowa (usług komunalnych i budowlanych), 

a także, w przypadku odpadów niebezpiecznych, służba zdrowia i szkolnictwo.  

Według danych GUS w 2002 roku, w województwie mazowieckim wytworzono 

łącznie 4 916,2 tys. Mg odpadów z sektora gospodarczego. Według danych  

z Wojewódzkiej Bazy SIGOP-W w woj. mazowieckim wytworzono w 2002 roku  

4 940,5 tys. Mg odpadów pochodzenia przemysłowego.  

Zgonie z Planem Gospodarki Odpadami dla Powiatu Siedleckiego na terenie 

powiatu w 2002 roku wytworzono 915,43 Mg odpadów przemysłowych, w tym około 

3% tj. 12 600kg to odpady wytworzone w małych i średnich przedsiębiorstwach.  

Na terenie Gminy Przesmyki nie ma zlokalizowanych dużych przedsiębiorstw. 

Liczba podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy waha się 

ok. 100. Podmioty te również produkują odpady. 

Urząd Gminy w Przesmykach nie dysponuje informacjami pozwalającymi 

dokładnie określić ilości odpadów przemysłowych wytworzonych na terenie gminy. 

Wykorzystując dane zawarte w Powiatowym Planie Gospodarki Odpadami 

szacunkowa ilość odpadów przemysłowych wytworzonych na terenie gminy 

Przesmyki przyjmuje różne wielkości w zależności od kryterium na podstawie którego 

została wyliczona. Przyjęto, że ilość odpadów przemysłowych wytworzonych w 2003r 

na terenie gminy Przesmyki wynosi 616kg i w latach kolejnych będzie ulegać 

zmniejszeniu z uwagi na zmniejszanie się ilości ludności oraz wykreślanie podmiotów 

gospodarczych z gminnej ewidencji działalności gospodarczej.  

Za odpady wytwarzane przez sektor gospodarczy odpowiadają wytwórcy 

odpadów. Odpady przemysłowe gromadzone są na terenie zakładu. Zebrane odpady 

przemysłowe niebezpieczne (w tym medyczno - weterynaryjne), są przekazywane 

specjalistycznym firmom do odzysku lub unieszkodliwiania.  

Niesegregowane odpady komunalne (powstające w zakładach usługowo-

produkcyjnych) są gromadzone w pojemnikach, a następnie odbierane przez firmę 

obsługującą sektor komunalny w gminie. 
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Na terenie gminy nie funkcjonuje składowisko odpadów przemysłowych. 

Wszystkie odpady sektora gospodarczego są wywożone poza teren gminy celem 

wykorzystania lub unieszkodliwiania.  

4.2.3. Odpady niebezpieczne 

Za odpady niebezpieczne uważa się odpady, które ze względu na swoje 

pochodzenie, skład chemiczny, biologiczny, inne właściwości i okoliczności stanowią 

zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego albo środowiska. Podstawowym źródłem 

powstawania odpadów niebezpiecznych jest działalność przemysłowa i usługowa. 

Ponadto odpady te powstają w gospodarstwach domowych, służbie zdrowia oraz  

w szkolnictwie. Znacząca część źródeł tych odpadów ma charakter rozproszony, co 

stwarza trudności przy sporządzaniu bilansu poszczególnych strumieni odpadów. 

Odpady medyczne i weterynaryjne 

Odpady medyczne to odpady powstałe w wyniku działalności ośrodków zdrowia 

i zakładów opieki zdrowotnej. Powstają w procesach diagnozowania, leczenia, 

profilaktyki medycznej i weterynaryjnej. Odpady powstałe z zakładów opieki 

zdrowotnej składają się z dwóch strumieni: odpady komunalne i niebezpieczne odpady 

medyczne. Odpady te to zużyte materiały opatrunkowe, sprzęt jednorazowego użytku, 

materiał biologiczny oraz inne odpady ze szpitali i oddziałów zakaźnych. 

Odpady weterynaryjne powstają głównie w gabinetach weterynaryjnych. Odpady 

tej grupy są gromadzone selektywnie, gdyż wymagają przekształcenia na drodze 

termicznej. W grupie odpadów weterynaryjnych zagrożenie stanowią odpady tj. zużyte 

igły, strzykawki i inny sprzęt jednorazowego użytku, materiał biologiczny (organy  

z operacji, narodzin, odpady z laboratoriów patologicznych).  

Placówki Służby Zdrowia zlokalizowane na terenie Gminy nie dysponują 

instalacjami do utylizacji odpadów medycznych. Na terenie powiatu zbieraniem 

odpadów medycznych zajmuje się firma CleanMed z Woli Suchożeberskiej. 

Odpady zawierające azbest 
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Specyficzne własności azbestu spowodowały, że znalazł on bardzo szerokie 

gospodarcze zastosowanie przede wszystkim w budownictwie, energetyce, a także  

w transporcie oraz w przemyśle maszynowym, stoczniowym, włókienniczym, 

chemicznym i innych gałęziach przemysłu w postaci około 3000 wyrobów. 

Od 1997r istnieje zakaz stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. nr 161 

poz. 628). W maju 2002r Rada Ministrów przyjęła „ Program usuwania azbestu  

i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”. Program zakłada 

usunięcie tych wyrobów z budynków i budowli do 2032r.  

Z powodu braku ewidencji obiektów zawierających azbest nie można dokładnie 

oszacować ilości wyrobów zawierających azbest.  

Decydujący udział w ogólnym bilansie wyrobów zawierających azbest mają 

płyty azbestowocementowe, powszechnie wykorzystywane w budownictwie 

mieszkaniowym w latach 60-tych i 70-tych ubiegłego wieku. Z informacji złożonych 

przez większość mieszkańców gminy wynika, że na terenie Gminy Przesmyki 

znajduje się co najmniej 263 840 m
2
 pokryć dachowych zawierających azbest. 

W związku z koniecznością usunięcia materiałów zawierających azbest należy  

w perspektywie liczyć się ze wzrostem tego odpadu.  

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 

Branża wyrobów elektrycznych i elektronicznych cechuje się najwyższym 

tempem rozwoju. Postęp techniczny sprawia, że urządzenia tej grupy szybko tracą 

znamiona nowoczesności i są zastępowane urządzeniami nowszej generacji.  

Wg KPGO dynamika przyrostu odpadów elektrycznych i elektronicznych jest 

trzykrotnie wyższa od dynamiki przyrostu pozostałych odpadów. W skali kraju 

przewiduje się, że w roku 2014 ilość odpadów tej grupy ulegnie podwojeniu w 

stosunku do bazowego roku 2000. Na terenie gminy Przesmyki należy się również 

liczyć ze wzrostem tych odpadów. 

Najbardziej groźnymi substancjami występującymi w odpadach elektrycznych  

i elektronicznych są: ołów, rtęć, kadm, chrom (Cr+6), substancje chlorowcowane, 

bromowane substancje obniżające palność, arsen i azbest.  
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Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 

(Dz. U. Nr 180, poz. 1495) zwana dalej Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym 

 i elektronicznym, określa wymagania jakim powinien odpowiadać sprzęt elektryczny  

i elektroniczny. Ustala zasady postępowania ze zużytym sprzętem, podaje sposoby 

zapewniające ochronę zdrowia i życia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą 

zrównoważonego rozwoju. 

Oleje odpadowe 

Oleje odpadowe stanowią grupę 13 w kodach odpadów. W przemyśle powstają  

w trakcie wymiany: 

- olejów stosowanych w przekładniach maszyn i instalacji przemysłowych; 

- olejów z hydraulicznych układów do przenoszenia energii; 

- olejów w systemach smarowania obiegowego (oleje maszynowe); 

- olejów transformatorowych 

Sposób gospodarowania odpadami należącymi do tej grupy, ogranicza się do ich 

magazynowania na terenach zakładów. Po zgromadzeniu odpowiedniej ilości odpad 

jest odbierany przez uprawnionego odbiorcę w celu przekazania do miejsca odzysku 

lub unieszkodliwiania. Transport powinien odbywać się pojazdem przystosowanym do 

transportu odpadów niebezpiecznych. Szczegółowe zasady zbierania, magazynowania 

i klasyfikowania do właściwego procesu odzysku albo unieszkodliwiania olejów 

odpadowych określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 sierpnia 

2004r.w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi  

(Dz. U. 2004 Nr 192, poz. 1968). 

Wraki samochodowe 

Wraki samochodowe składają się z wielu elementów i zawierają szereg 

substancji, z których niektóre są niebezpieczne, jak np. oleje, płyny hamulcowe  

i akumulatory kwasowo-ołowiowe. W większości jednak są to metale i tworzywa 

sztuczne, nadające się do recyklingu. Na terenie gminy Przesmyki nie ma składowiska 

odpadów typu Auto-szrot zajmującego się skupem zużytych samochodów.  
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Zasady postępowania z pojazdami wycofanymi z eksploatacji określa Ustawa  

z dnia 20 stycznia 2005r o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 

25, poz. 202 z późn. zm.) zwana dalej Ustawą o recyklingu pojazdów wycofanych 

 z eksploatacji. 

Środki ochrony roślin 

Przeterminowane środki ochrony roślin stanowią jedno z najbardziej 

niebezpiecznych ogniw odpadów, zagrażających środowisku naturalnemu. Powinny 

być składowane w miejscach zwanych mogilnikami, 

Na terenie gminy Przesmyki oraz powiatu siedleckiego nie ma zlokalizowanych 

mogilników.  

Obecnie problem przeterminowanych pestycydów nie istnieje, do środowiska 

natomiast razem z odpadami komunalnymi trafiają odpady opakowaniowe po 

środkach ochrony roślin. Na podstawie Ustawy o opakowaniach i odpadach 

opakowaniowych, producenci i importerzy są zobligowani do odbioru opakowań po 

materiałach zawierających substancje niebezpieczne, jednak niewystarczająca 

świadomość ekologiczna rolników powoduje, że znaczna część tych opakowań trafia 

do strumienia odpadów komunalnych lub jest spalana w domowych kotłowniach. 

Baterie i akumulatory 

Baterie i akumulatory są stosowane powszechnie jako przenośne źródła prądu. 

Występują w postaci wielkogabarytowej i małogabarytowej. 

Akumulatory wielkogabarytowe dzielone są na:  kwasowo -ołowiowe oraz  

niklowo-kadmowe. 

Baterie i akumulatory małogabarytowe można podzielić na: 

- baterie: alkaliczne, manganowe, litowe, srebrowe, 

- akumulatory: niklowo-kadmowe, wodorkowe, litowe. 

Głównym źródłem akumulatorów ołowiowych są środki transportu. Jak wynika  

z KPGO gospodarka tymi odpadami przebiega prawidłowo. W 96% odpady te są 

zbierane przez firmy zajmujące się ich sprzedażą.  
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Akumulatory kadmowo-niklowe wielkogabarytowe używane są głównie przez 

podmioty gospodarcze. Ich ilość wprowadzana na rynek systematycznie maleje.  

W kraju istnieją moce przerobowe do prawidłowej przeróbki odpadowych 

akumulatorów niklowo-kadmowych. 

Baterie i akumulatory małogabarytowe nie są aktualnie zbierane. W kraju brak 

jest technologii ich odzysku i unieszkodliwiania. 

4.2.4. Ocena gospodarki odpadami oraz identyfikacja głównych problemów  

Sektor komunalny 

Gospodarka odpadami komunalnymi w gminie Przesmyki prowadzona jest  

w sposób typowy dla jednostek administracyjnych. Odpady komunalne gromadzone są 

w miejscu powstawania, a następnie wywożone na składowisko odpadów w Woli 

Suchożebrskiej. Nie wprowadzono dotychczas selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych. 

Od marca 2004 r. w gminie funkcjonuje prawidłowy sposób zbierania padłych 

zwierząt (zarówno przeżuwaczy jak i innych). 

Obecny system gospodarki odpadami w gminie Przesmyki nie w pełni 

odpowiada założeniom przyjętym w planach wyższego szczebla –wojewódzkim  

i powiatowym. Nie wszyscy mieszkańcy korzystają ze zorganizowanej przez tut. 

Urząd zbiórki odpadów.  

Sektor gospodarczy 

Gospodarka odpadami pochodzącymi z sektora gospodarczego prowadzona jest 

indywidualnie przez wytwórców odpadów. 

Odpady niebezpieczne zbierane są i gromadzone w wyznaczonych, 

oznakowanych miejscach na terenie zakładu a następnie odbierane są przez 

wyspecjalizowane firmy posiadające stosowne zezwolenia i wywożone do 

wykorzystania lub utylizacji poza granicami gminy. 

4.3. Zaopatrzenie w energię cieplną 

Gmina nie posiada zorganizowanego systemu cieplnego. Budynki ogrzewane  

są zarówno indywidualnie jak i przez lokalne kotłownie. Do większych kotłowni 
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należy zaliczyć te istniejące przy szkołach i urzędzie. Ważniejsze kotłownie  

są zlokalizowane w następujących jednostkach: 

- Urząd Gminy w Przesmykach  

Źródło energii: kocioł olejowy oraz kolektory słoneczne 

- Zespół Szkół w Przesmykach  

Źródło energii: kocioł olejowy oraz kocioł stalowy węglowy 

- Zespół Szkół w Łysowie 

Źródło energii: kocioł stalowy węglowy  

- Gminny Ośrodek Kultury w Przesmykach 

Źródło energii: kocioł stalowy węglowy  

- Agronomówka w Przesmykach – Przedszkole  

Źródło energii: kocioł stalowy węglowy.  

Na terenie gminy w rejonie wsi Zawady przebiega magistrala przesyłowa gazu 

ziemnego, gazociągu „Rembelszczyzna”. Gmina Przesmyki nie korzysta z tej 

potencjalnej możliwości. W gminie funkcjonuje system gazownictwa 

bezprzewodowego, który w dostatecznym stopniu zaspokaja potrzeby mieszkańców. 

Biorąc pod uwagę rozproszoną zabudowę wsi oraz uwarunkowania finansowe należy 

uznać, że system gazyfikacji bezprzewodowej jest w gminie uzasadniony i jedyny 

możliwy. 

Energia cieplna w gminie pozyskiwana jest ze źródeł konwencjonalnych. 

Wyjątek stanowi obiekt tut. Urzędu Gminy w którym dodatkowym źródłem energii 

(poza olejem opałowym) jest energia odnawialna – słoneczna. 

W sezonie grzewczym następuje więc wzrost emisji pyłowo – gazowej na 

terenach zabudowanych. Należy podejmować działania zmierzające do zmniejszenia 

energochłonnych procesów produkcyjnych, zmiany struktury zużywanych paliw,  

a także wzrostu produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz bezemisyjnych.  
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5. Źródła zagrożeń środowiska przyrodniczego 

Zasoby i walory środowiska ulegają licznym zagrożeniom. Źródła zagrożeń mogą 

być wewnętrzne, zlokalizowane na terenie gminy i zewnętrzne w tym znacznie 

oddalone. 

5.1. Zanieczyszczenie atmosfery i emisja hałasu 

Jakość powietrza atmosferycznego zależy przede wszystkim od emitowanych 

(wprowadzanych) bezpośrednio lub pośrednio, substancji powstających w wyniku 

działalności człowieka. Główne rodzaje i ilości zanieczyszczeń emitowanych  

do atmosfery powstają w wyniku spalania różnego rodzaju paliw. Substancje 

chemiczne wprowadzane do powietrza w największych ilościach to: CO2, SO2, NO2, 

pył, CO. Głównymi zanieczyszczeniami powietrza są: dwutlenek siarki, dwutlenek 

azotu oraz pyły. Dwutlenek siarki emitowany jest przede wszystkim przez kotłownie 

lokalne, przy spalaniu zanieczyszczonego węgla. Tlenki azotu pochodzą ze spalania 

węgla, koksu, gazu i benzyn (transport samochodowy). Pyły - emitowane są do 

atmosfery wraz ze spalinami pochodzącymi ze spalania paliw stałych. Fluor 

pochodzący ze spalania węgli oraz ołowiu pochodzi z transportu samochodowego  

i jest również zanieczyszczeniem powietrza. Średnie stężenie zanieczyszczeń 

emitowanych do powietrza w okresie zimowym jest wyższe niż w okresie letnim. 

W 2002r. przeprowadzona została wstępna ocena jakości powietrza  

w poszczególnych strefach, za które przyjęto uważać aglomeracje o liczbie 

mieszkańców powyżej 250 tys. oraz poszczególne powiaty. Klasyfikacja ta była 

punktem wyjścia do projektowania monitoringu powietrza w powiecie siedleckim.  

W wyniku oceny bieżącej powiat siedlecki zakwalifikowano do strefy B tj. obszarów 

na których występują przekroczenia poziomu dopuszczalnego lecz nie jest 

przekroczony poziom dopuszczalny powiększony o margines tolerancji. 

Na terenie gminy występuje znikoma emisja zanieczyszczeń dlatego też o jakości 

powietrza atmosferycznego gminy głównie decydują źródła emisji spoza jej obszaru. 
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Hałas jest jednym z najistotniejszych czynników wpływających na odczuwanie 

tzw. komfortu środowiskowego. Zjawisko to można określić jako zanieczyszczenie 

„środowiska psychicznego” człowieka. 

Powszechność występowania hałasu powoduje wiele negatywnych skutków, 

szczególnie dla jakości życia i zdrowia człowieka. Kumulując się w czasie, może  

on doprowadzić do częściowej lub całkowitej utraty słuchu, a nawet do poważnych 

zmian psychosomatycznych. 

Hałas można podzielić na: 

- przemysłowy  

- komunalny (w miejscach publicznych, w pomieszczeniach mieszkalnych)  

- komunikacyjny.  

Na terenie gminy Przesmyki nie występują wielkie zakłady przemysłowe oraz 

obiekty uciążliwe pod względem emisji hałasu do środowiska.  

Komunikacja drogowa jest najważniejszym czynnikiem mającym wpływ na 

klimat akustyczny gminy. Jest to główne źródło uciążliwości hałasu dla ludzi  

i środowiska przyrodniczego. Środki transportu są ruchomymi źródłami hałasu 

decydującymi o parametrach klimatu akustycznego przede wszystkim na terenach 

zurbanizowanych. Niezadowalający stan dróg w połączeniu z ciągłym, wzrostem 

liczby samochodów powoduje stały wzrost uciążliwości związany z komunikacją.  

Gmina Przesmyki posiada dobry układ komunikacyjny, ale zły stan techniczny 

dróg. Ogólna długość dróg publicznych na terenie gminy wynosi około 111 km, w tym 

około 60 km o nawierzchni twardej ulepszonej (asfaltowej). Przeważają drogi 

powiatowe, których ogólna długość wynosi około 61 km, natomiast ogólna długość 

dróg gminnych wynosi około 49 km. Występuje również krótki odcinek drogi 

wojewódzkiej - 0,5 km, w południowym rejonie gminy. Nawierzchnię twardą 

ulepszoną posiada prawie 85% dróg powiatowych oraz niewiele ponad 14% dróg 

gminnych. 

Narażenie na ponadnormatywny hałas może też wystąpić wzdłuż szlaku 

kolejowego. W południowym regionie gminy przebiega linia kolejowa dwutorowa, 

pierwszorzędna, niezelektryfikowana Siedlce – Mordy – Hajnówka, ze stacją 

w Cierpigorzu. 
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5.2. Promieniowanie elektromagnetyczne niejonizujące 

Promieniowanie elektromagnetyczne to stosunkowo nowe zanieczyszczenie 

środowiska. Promieniowanie elektromagnetyczne niejonizujące obejmuje pola 

elektromagnetyczne w zakresie 0-300 GHz. Źródłem tego promieniowania  

są wszystkie urządzenia elektryczne, stacje radiowe i telewizyjne, stacje bazowe 

i odbiorniki telefonii komórkowej, radiotelefony itp. 

Do najważniejszych czynników mających wpływ na oddziaływanie 

promieniowania elektromagnetycznego na zdrowie człowieka (tzw. parametrów pola) 

należą: 

- odległość od źródła promieniowania 

- natężenie pola elektromagnetycznego 

- czas ekspozycji. 

Brak stałego monitoringu w zakresie elektromagnetycznego promieniowania 

niejonizującego, uniemożliwia ocenę stopnia zanieczyszczenia powietrza 

atmosferycznego wokół obiektów i urządzeń będących jego źródłem. 

Na terenie gminy źródłem promieniowania elektromagnetycznego niejonizującego 

są przede wszystkim: 

- jednotorowa linia napowietrzna wysokiego napięcia 110 kV - przebiega przez 

grunty trzech południowych wsi gminy: Głuchówek, Cierpigórz i Zawady 

(biegnie z siedleckiego węzła elektroenergetycznego WN 110 kV do stacji 110 

kV/15kV w Łosicach) 

- stacja bazowa telefonii cyfrowej sieci ERA - zlokalizowana w miejscowości 

Dąbrowie 

- dwie stacje bazowe TPSA (dla potrzeb abonenckiego systemu dostępu 

radiowego) - zlokalizowane w miejscowości: Pniewiski i Raczyny. 

W przypadku stacji bazowych telefonii komórkowej i radiowej pola 

elektromagnetyczne są wypromieniowywane na bardzo dużych wysokościach,  

w miejscach niedostępnych dla ludzi.  

Plany rozwojowe Zakładu Energetycznego Warszawa-Teren SA przewidują 

budowę na terenie sąsiedniej gminy Mordy stacji 110/15 kV, która stanie się dla kilku 
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gmin powiatu siedleckiego (w tym Przesmyki) podstawowym źródłem energii 

elektrycznej średniego napięcia. Przejmie ona rolę od stacji 110/15 kV w Łosicach, 

która stanie się wtedy dla nich źródłem zasilania rezerwowego. 

Rozwój urządzeń lokalnych (odgałęźne linie SN 15 kV, stacje trafo 15/0,4 kV, 

linie niskiego napięcia 0,4 kV, oświetlenie uliczne) zasilających poszczególne wsie 

polega na modernizacji i rozbudowie urządzeń istniejących oraz dobudowie urządzeń 

nowych. 

Wykonania pełnej modernizacji polegającej na całkowitym demontażu urządzeń 

wyeksploatowanych i montażu zastępujących je urządzeń nowych (jest to pełna 

reelektryfikacja) wymagają wsie: Przesmyki, Lipiny, Pniewiski, Stare Rzewuski, 

Tarkówek (ujęte w planie RE Siedlce do 2005r.) oraz Cierpigórz, Kaliski, Tarków  

i Zalesie (niestety w tym planie nie ujęte). 

Reelektryfikacji częściowej obejmującej tylko niektóre, będące w złym stanie 

technicznym elementy sieci lokalnych wymagają  wsie: Zawady i Łysów. 

5.3. Zagrożenie elementów biotycznych (transport) 

Transport jest poważnym źródłem zanieczyszczenia środowiska. W ostatnich 

latach w Polsce nastąpił gwałtowny rozwój transportu drogowego, a wraz z nim 

pojawiły się nowe zagrożenia środowiska. Prawie dwukrotnie wzrosła liczba 

prywatnych samochodów. Towarzyszy temu niedostateczny rozwój sieci dróg, 

autostrad, co powoduje korki i większą emisję substancji i hałasu do środowiska. 

Spaliny i hałas komunikacyjny stwarzają duże zagrożenia dla środowiska a tym 

samym dla zdrowia ludzi. Wzrastająca liczba samochodów, często starych, to także 

źródło dużej ilości odpadów. 

Przez teren gminy nie przebiegają drogi tranzytowe o dużym natężeniu ruchu. 

Występują drogi powiatowe, których ogólna długość wynosi około 61 km, drogi 

gminne - około 49 km oraz krótki odcinek drogi wojewódzkiej o długości 0,5 km 

w południowym rejonie gminy.  

W południowym regionie gminy przebiega linia kolejowa dwutorowa, 

pierwszorzędna, niezelektryfikowana Siedlce – Mordy – Hajnówka, ze stacją 

w Cierpigorzu. Transport kolejowy może być szczególnie niebezpieczny dla 
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środowiska przy wystąpieniu awarii i kolizji pociągów przewożących środki 

chemiczne. 

Wymienione zagrożenia środowiska mogą stopniowo znacznie pogarszać jakość 

życia mieszkańców. Transport drogowy jest zagrożeniem dla środowiska 

przyrodniczego, atmosferycznego i akustycznego.  

Zagrożenie dla ludności gminy stwarza również zlokalizowana w miejscowości 

Przesmyki stacja i dystrybutory paliw płynnych. 

5.4. Niebezpieczne zagrożenia środowiska 

Bezpieczeństwo ludności wiąże się z przeciwdziałaniem zagrożeniom 

cywilizacyjnym, powodowanym przez wszelkiego typu awarie infrastruktury 

technicznej stwarzające zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi, katastrofy wywołane 

przez siły natury. Znaczna jest także chemizacja rolnictwa. To wszystko dodaje się do 

zagrożeń wywołanych transportem surowców i produktów naftowych, przesyłaniem 

innych substancji, pracą urządzeń podatnych na pożar i wybuch. 

Zagrożenie powszechne występujące w gminie, związane z negatywnym 

oddziaływaniem - źródeł zanieczyszczeń, na określone elementy środowiska 

przyrodniczego na całym obszarze gminy to zanieczyszczenia powietrza poprzez tzw. 

niską emisję z palenisk domowych (lokalnych kotłowni). 

Zagrożenia dla środowiska, jakie mogą wystąpić na terenie gminy Przesmyki to: 

- huragany 

- pożary 

- susze 

- gradobicia 

- awarie urządzeń infrastruktury technicznej 

- katastrofy komunikacyjne drogowe 

- zagrożenia ekologiczne. 

Gwałtowne burze z gradobiciem, czyniące znaczne spustoszenia w zagrodach  

i na polach są również dużym zagrożeniem dla środowiska przyrodniczego, na terenie 

gminy występują sporadycznie. Susza, powoduje wyschnięcie cieków, obniżenie się 
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poziomu wód gruntowych. Skutkiem suszy jest obniżenie plonów, bądź usychanie 

upraw rolnych i leśnych. 

W przypadku uszkodzenia cystern lub w następstwie katastrofy drogowej istnieje 

realne zagrożenie skażenia ludności i środowiska wokół trasy przewozu, gmina tego 

rodzaju zagrożeniem jest obciążona w bardzo małym stopni. 

6. Zarządzanie środowiskiem 

Proces zarządzanie obejmuje następujące czynności planowanie, organizowanie, 

decydowanie, motywowanie, kontrolowanie. W każdym systemie zarządzania można 

wyodrębnić sferę procesów realnych i sferę regulacji. Sfera procesów realnych 

obejmuje działalność człowieka skierowaną bezpośrednio na podmioty materialne  

i przekształcenie materii, a sfera regulacji – całość procesów informacyjnych  

i decyzyjnych, podejmowanych z myślą o kształtowaniu systemu sfery realnej.  

Wyodrębnioną i odpowiednio uporządkowaną część rzeczywistości, która jest 

związana z zarządzaniem, użytkowaniem, ochroną i kształtowaniem środowiska 

przyrodniczego, nazywamy systemem zarządzania (sterowaniem) środowiskiem. 

System ten jest złożony i niejednorodny. 

Reforma ustrojowa państwa spowodowała znaczące zmiany w strukturze 

organizacyjnej ochrony środowiska. Struktura ta jest obecnie niezwykle złożona. 

Funkcjonuje na 4 poziomach: centralnym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym. 

Nowy podział kompetencji wprowadzony z dniem 1 stycznia 1999 r., a następnie 

zmieniony nowymi regulacjami prawa ekologicznego, stanowi dużą uciążliwość 

zarówno dla administracji publicznej, jak i dla wszystkich stron biorących udział  

w działaniach podejmowanych na rzecz ochrony środowiska.  

Struktura organizacyjna ochrony środowiska nie ma charakteru hierarchicznego. 

Składają się na nią odrębne i niezależne od siebie organy rządowe i samorządowe,  

a dany szczebel administracji realizuje te zadania, których nie można realizować na 

szczeblu niższym. 

Do organów ochrony środowiska należą: 
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1. Organy decyzyjne państwa: Sejm wraz z Senatem i Prezydentem oraz Rada 

Ministrów. 

2. Centralne organy administracji państwowej: premier, ministrowie i kierownicy 

urzędów centralnych, ministerstwa i urzędy centralne. 

Minister Środowiska – odpowiedzialny za realizację Polityki ekologicznej 

państwa, konwencji międzynarodowych, przygotowanie projektów ustaw 

ekologicznych i rozporządzeń wykonawczych. 

3. Terenowe organy administracji rządowej: wojewodowie i urzędy wojewódzkie. 

Wojewoda – wydaje decyzje analogiczne do starosty, ale w odniesieniu do 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wymagających 

obligatoryjnie raportu o oddziaływaniu na środowisko, obejmuje ochroną 

konserwatorską cenne formy ochrony przyrody, realizuje zadania z zakresu 

łowiectwa, nadzoru nad lasami prywatnymi. 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska – wykonuje kontrole 

przestrzegania wymogów ochrony środowiska przez wszystkich korzystających 

ze środowiska, bada i ocenia stan środowiska (monitoring środowiska), 

wymierza kary za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska, prowadzi 

działania zapobiegające nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska. 

4. Samorządy terytorialne: gminne, powiatowe, wojewódzkie. 

Wójt, burmistrz, prezydent miasta -rozpatrują sprawy związane z korzystaniem 

ze środowiska przez osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami, wycinaniem 

drzew, krzewów, utrzymaniem zieleni, realizują uchwały rad gmin w sprawie 

utrzymania czystości i porządku w gminach, zaopatrzenia w wodę, ciepło, 

energię, odprowadzenia ścieków, systemu zbierania odpadów komunalnych, 

realizacji postanowień planu zagospodarowania przestrzennego gminy. 

Starosta – główny decydent w ochronie środowiska, wydający decyzje dla 

przedsięwzięć, które są klasyfikowane jako przedsięwzięcia mogące znacząco 

oddziaływać na środowisko (spis decyzji poniżej), sprawujący nadzór nad 

lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, spółkami wodnymi, 
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racjonalną gospodarką łowiecką, ochroną przyrody, realizujący zadania  

z zakresu edukacji ekologicznej. 

Marszałek Województwa – zajmuje się egzekwowaniem opłat z tytułu 

gospodarczego korzystania ze środowiska i ich redystrybucją na rzecz funduszy 

ochrony środowiska i gospodarki wodnej; prowadzi także bazę danych  

o emisjach substancji, wytwarzanych odpadach, pobranej ilości wody  

w województwie. Jest organem w zakresie melioracji wodnych, uchwala 

wojewódzki plan zagospodarowania przestrzennego, strategię rozwoju 

województwa i program ochrony środowiska, sprawuje kontrolę nad 

WFOŚiGW. 

Nowy podział kompetencji w zakresie ochrony środowiska nakłada na wszystkie 

szczeble samorządu i organów rządowych obowiązek wzajemnego informowania  

się i uzgadniania. Należy podkreślić wzmocnienie relacji i wpływu organów 

samorządowych na działanie Inspekcji Ochrony Środowiska oraz uprawnienia 

kontrolne organów samorządowych. 

Władze Gminy odpowiadają za następujące zadania z zakresu gospodarki 

środowiskiem: 

- ochronę środowiska – najczęściej poprzez wprowadzanie zakazów i nakazów 

dotyczących sposobu użytkowania powierzchni, przestrzeni i zasobów 

naturalnych oraz poprzez organizacyjno – finansowe stwarzanie podstaw  

do bodowy komunalnych urządzeń ochrony środowiska 

- zarządzanie środowiskowe gminą 

- promowane zasad zrównoważonego rozwoju 

- opracowywanie i realizacje programów ekorozwoju gminy, jak np. program 

ochrony środowiska, plan gospodarki odpadami czy strategia zrównoważonego 

rozwoju. 

Do zadań własnych Gminy z zakresu środowiska należy: 

- ład przestrzenny 

- gospodarka terenami 
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- ochrona środowiska 

- dbałość o infrastrukturę techniczną służącą ochronie środowiska (wodociągi, 

oczyszczalnie ścieków, kanalizacja, składowiska odpadów) 

- zieleń komunalna i zadrzewianie 

- utrzymanie czystości i porządku oraz gospodarka odpadami na terenie gminy 

- tworzenie warunków do selektywnej zbiórki odpadów 

- organizowanie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami 

- zatwierdzenie ugody w sprawach zmian stosunków wodnych na gruntach 

- organizowanie ochotniczych drużyn ratowniczych 

- zarządzanie ewakuacją ludności na wypadek zagrożenia np. powodziowego 

- edukacja ekologiczna 

- opiniowanie projektów dokumentów dot. tworzenia parku krajobrazowego  

i narodowego 

- wprowadzanie form ochrony przyrody 

- ustanawianie parków wiejskich i miejskich 

- opiniowanie rocznych planów łowieckich 

- współdziałanie z dzierżawcami i zarządcami obwodów łowieckich oraz 

rozstrzyganie sporów. 

Oddziaływanie gminy na środowisko naturalne może być: 

- bezpośrednie 

jak w przypadku: zużycia energii, wody i innych materiałów przez 

pracowników urzędu; recykling odpadów biurowych; emisja zanieczyszczeń  

do atmosfery  

- pośrednie 

jak w przypadku: gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, zaopatrzenia 

mieszkańców w wodę; odprowadzania ścieków; gospodarki odpadami; edukacji 

ekologicznej.  

Władze gminne mogą wykonywać swe zadnia z zakresu gospodarowania 

środowiskiem dzięki instrumentom finansowym i prawnym, takim jak: 

- wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów  
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- kary pieniężne za samowolne usuwanie drzew i krzewów  

- ustanawianie ograniczeń czasu pracy lub korzystania z urządzeń uciążliwych 

dla środowiska  

- wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia 

- nakazywanie czynności ograniczających uciążliwość dla środowiska  

- określanie warunków i wymagań wobec osób hodujących zwierzęta domowe  

w zakresie bezpieczeństwa i czystości w miejscach publicznych  

- nakazywanie wykonania zabezpieczeń wody przed zanieczyszczeniem i zakaz 

odprowadzania ścieków bez pozwolenia wodnoprawnego.  

Rada Gminy oddziaływuje na środowisko pośrednio, poprzez: 

- uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  

- uchwalanie budżetu gminy  

- uchwalanie planów gospodarczych i rozwojowych mikroregionu  

- ustalanie zakresu działań jednostek pomocniczych  

- uchwalanie podatków i opłat lokalnych, w tym np. stawek za usuwanie i 

unieszkodliwianie odpadów 

- podejmowanie decyzji odnośnie współpracy z innymi jednostkami,  

jak np. tworzenie związku gmin itp.  

Ochrona środowiska niejednokrotnie jest także realizowana przez stowarzyszenia 

i związki gmin, powołane np. w celu wspólnej gospodarki odpadami. 

7. Analiza SWOT - podsumowanie diagnozy stanu obecnego 

Wybór właściwej drogi rozwoju i zarządzania strategicznego regionem musi się 

opierać na rzetelnej analizie oddziaływania różnych czynników rozwoju. 

Zgromadzenie wszelkich dostępnych i istotnych danych przy opracowaniu Programu 

oraz ich analiza połączona z wnioskowaniem stanowi podstawę przy opracowaniu tego 

typu dokumentów. Wiodącym narzędziem stosowanym do oceny czynników rozwoju 

przy uwarunkowaniach wewnętrznych i zewnętrznych jest analiza SWOT. Jest to 
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analiza słabych i mocnych stron gminy oraz jej szans i zagrożeń w perspektywie 

ochrony środowiska. 

W ramach uwarunkowań zewnętrznych analizowano szanse i zagrożenia, 

natomiast w ramach uwarunkowań wewnętrznych analizowano mocne i słabe strony  

następujących obszarów: 

- gospodarka wodno – ściekowa 

- warunki glebowe 

- środowisko przyrodnicze 

- ochrona atmosfery 

- gospodarka odpadami 

- gospodarowanie zasobami środowiska.  

Poniżej w tabeli przedstawiono mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia, 

które wywierają istotny wpływ na istnienie i rozwój środowiska.  
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Tabela nr 7. Analiza SWOT  

UWARUNKOWANIA WEWNĘTRZNE 

Mocne strony Słabe strony 

GOSPODARKA WODNO – ŚCIEKOWA 

- wysoki stopień zwodociągowania 

- dobre zasoby wody pitnej 

- budowa przyzagrodowych 

oczyszczalni ścieków 

- pozyskanie wody użytkowej - 

oczyszczone ścieki (woda pochodzi  

z ujęć zlokalizowanych na terenie 

gminy i poza jej terenem) 

 

- niewystarczający stopień 

skanalizowania 

- nieszczelne szamba 

- średnia jakość wód 

powierzchniowych 

 

WARUNKI GLEBOWE 

- gleby dobrej klasy 

- wysoki wskaźnik jakości rolniczej 

przestrzeni produkcyjnej 

 

- występowanie terenów bez melioracji 

wodnych, istniejąca urządzenia 

melioracyjne są w złym stanie 

- rozdrobnienie agrarne indywidualnych 

gospodarstw rolnych 

ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE 

- duża powierzchnia obszarów prawnie 

chronionych 

 

 

- niedobór opadów atmosferycznych 

- niewielka powierzchnia użytków 

zielonych 

 

OCHRONA ATMOSFERY 

- obszar „Zielonych Płuc Polski” 

- czyste powietrze 

- brak dużych emitorów 

zanieczyszczenia powietrza 

- brak obszarów zagrożenia hałasem 

komunikacyjnym  

- niewykorzystanie energii ze źródeł 

odnawialnych 

- niedostateczne gospodarcze 

wykorzystanie biomasy 

 

GOSPODARKA ODPADAMI 

- zorganizowana zbiórka odpadów 

komunalnych (niesegregowanych) 

- uchwalenie Plan Gospodarki 

Odpadami 

 

- brak selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych 

- niska świadomość ekologiczna 
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GOSPODAROWANIE ZASOBAMI ŚRODOWISKA 

- strategiczne zarządzanie gminą 

- edukacja ekologiczna 

- udział mieszkańców w aktywnych 

działaniach na rzecz poprawy stanu 

środowiska 

- niedostateczny stopień świadomości 

ekologicznej społeczeństwa 

- niski poziom socjalny części 

społeczeństwa 

 

UWARUNKOWANIA ZEWNĘTRZNE 

Szanse Zagrożenia 

- integracja z UE i wpływ środków 

pomocowych 

- regulacje ogólnokrajowe  

i międzynarodowe zobowiązujące do 

podniesienia jakości środowiska, 

- proces decentralizacji zarządzania 

środowiskiem 

- postęp technologiczny 

- wzrastające zainteresowanie świata 

obszarem funkcjonalnym „ZPP” 

- wzrost zainteresowania agroturystyką 

 

- częste zmiany przepisów prawa  

w zakresie ochrony środowiska 

- niedostateczna pula środków 

finansowych w budżecie państwa 

 

 

Przytoczone w tabeli główne obszary tematyczne mocnych i słabych stron,  

a także szans i zagrożeń oddziałujących na środowisko gminy są kwintesencją 

wypracowanej w dyskusji listy szans i problemów. Właściwe ich odczytanie  

i pogrupowanie tematyczne doprowadziło do skondensowanej listy zagadnień,  

z którymi należy się uporać. Rezultat analizy SWOT pozwolił wypracować priorytety  

i działania Programu. 

Gmina dysponuje wieloma atutami, od których racjonalnego wykorzystania 

zależy powodzenie podejmowanych działań w ramach określonych celów 

strategicznych i zadań. Wykonana analiza SWOT umożliwiła rozpoznanie i ocenę oraz 

ukazała potencjalne zagrożenia i kierunki ochrony środowiska.  
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IV. USTALENIA PROGRAMU 

1. Priorytety i cele ekologiczne 

Jako podstawowy cel ekologiczny na obszarze gminy do 2015 r. przyjęto: 

Rozwój infrastruktury służącej ochronie środowiska oraz kształtowanie walorów 

przyrodniczo-krajobrazowych gminy w celu poprawy jakości życia mieszkańców, 

zaktywizowania rozwoju gospodarczego oraz eliminacji źródeł zagrożeń stanu 

środowiska. 

Powyższy cel będzie realizowany poprzez cele i zadania ekologiczne. Ustalenia 

Programu są spójne i kompatybilne z polityką ekologiczną państwa, województwa 

mazowieckiego i powiatu siedleckiego. 

Program będzie realizowany przez cele długoterminowe obejmujące lata 2006-

2015 oraz przez cele krótkoterminowe (szczegółowe) w ramach każdego z celów 

długoterminowych, realizowane w latach 2006 - 2009. 

Tabela 8. Cele długoterminowe oraz główne ich cele krótkoterminowe 

Lp. Cel długoterminowy Cele krótkoterminowe (szczegółowe) 

1. Ochrona środowiska 

przyrodniczego 

Zachowanie bioróżnorodności 

Ochrona gatunków zwierzęcych 

Dbałość o utrzymanie stanu naturalnego 

środowiska 

Racjonalne czerpanie z zasobów środowiska 

naturalnego 

Dbałość o poprawę stanu środowiska 

Poszukiwanie zasobów odnawialnych 

Ochrona roślinności 

Ochrona gleb 

Dostosowanie upraw do specyfiki podłoża 

2. Ochrona wód 
Racjonalne wykorzystanie zasobu wody 

Budowa i modernizacja melioracji szczegółowych 

Racjonalna gospodarka ściekowa 
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Lp. Cel długoterminowy Cele krótkoterminowe (szczegółowe) 

Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków 

Uszczelnianie szamb 

Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej 

oraz modernizacja stacji uzdatniania wody 

3. Dbałość o stan atmosfery 
Zalesianie 

Ochrona lasów 

Kształtowanie drzewostanu 

Zmniejszanie emisji pyłów w atmosferze 

Oszczędność energii cieplnej 

Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii 

4. Ekologiczna gospodarka 

odpadami 

Kampania edukacyjno – informacyjna 

mieszkańców gminy w zakresie prawidłowego 

funkcjonowania gospodarki odpadami  

Zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów 

Objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowaną 

zbiórką odpadów komunalnych 

Wprowadzenie i podniesienie skutecznej 

selektywnej zbiórki odpadów dla osiągnięcia 

odpowiednich limitów odzysku i recyklingu  

Przyjazne środowisku unieszkodliwianie odpadów 

Opracowanie i wdrożenie Regulaminu utrzymania 

czystości i porządku w gminie Przesmyki 

Likwidacja ewentualnych dzikich wysypisk 

5. Edukacja proekologiczna 
Edukacja ekologiczna 

Promowanie zdrowego stylu życia 

Kształtowanie świadomości ekologicznej dzieci i 

młodzieży 

Propagowanie zasad zrównoważonego rozwoju 

Rozwój zielonych organizacji pozarządowych 

Konkursy ekologiczne 

Kształtowanie ekologicznych postaw społecznych 

6. Postęp w gminie zgodnie  

z zasadą zrównoważonego 

rozwoju 

Rozwój usług ekologicznych 

Promowanie technologii przyjaznych środowisku 

Gospodarka przyjazna środowisku 

Wspomaganie wdrożenia programów rolno – 

środowiskowych 
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Lp. Cel długoterminowy Cele krótkoterminowe (szczegółowe) 

Promowanie ekologicznej działalności 

gospodarczej 

„Czysta produkcja” 

Ekologiczne rolnictwo 

Rozwój ekologicznej turystyki 

Wspieranie instytucji zajmujących się ochroną 

środowiska 

7. Monitoring środowiska 

naturalnego 

Bieżąca aktualizacja informacji o stanie 

środowiska 

Monitorowanie wdrażania Programu Ochrony 

Środowiska 

Monitorowanie wdrażania Planu Gospodarki 

Odpadami 

Ocena stanu ochrony środowiska 

Badanie stanu wód 

Ocena ochrony fauny i flory 
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2. Program działań 

Tabela 9. Program działań  na okres 2006-2015 r.   

Lp. Rodzaj działania/inwestycji  Termin 

realizacji 

Szacunkowe 

koszty
15

 

(w tys. PLN) 

Źródła finansowania Jednostka 

wdrażająca 

Planowane efekty 

ekologiczne 

I Działania w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu 

1.  Inwentaryzacja i udokumentowanie 

zasobów przyrodniczych, 

zabytkowych oraz miejsc ciekawych 

turystycznie na terenie gminy  

2006-2009 10 Budżet gminy, środki 

Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków, fundusze ochrony 

środowiska, środki UE  

Gmina Ochrona przyrody  

i elementów zabytkowych, 

wzrost różnorodności 

biologicznej na terenie gminy  

2.  Pielęgnacja drzew chronionych jako 

pomniki przyrody 

Zadanie 

ciągłe 

Zgodnie z 

potrzebami 

(b.d) 

Budżet gminy, powiatu, fundusze 

ochrony środowiska, środki UE 

Gmina, Powiat Zachowanie przyrody  

3.  Rewaloryzacja i pielęgnacja parków 

podworskich 

Zadanie 

ciągłe 

Zgodnie z 

potrzebami 

(b.d.) 

Właściciele parków, Wojewódzki 

Konserwator Zabytków, fundusze 

ochrony środowiska, środki UE 

Gmina, 

Wojewódzki 

Konserwator 

Zabytków 

Zachowanie przyrody  

i elementów zabytkowych, 

wzrost różnorodności 

biologicznej na terenie gminy 

4.  Rekultywacja terenów 

zdegradowanych (w tym ich 

inwentaryzacja) 

2007-2015 Zgodnie z 

potrzebami 

Prywatni inwestorzy - właściciele 

gruntów, fundusze ochrony 

środowiska  

Powiat, 

władający 

powierzchnią 

ziemi, gmina 

Przywrócenie gruntów 

zdewastowanych lub 

zdegradowanych do stanu 

przydatności. 

II Działania w zakresie ochrony wód 

5.  Modernizacja ujęcia wodnego w 

Dąbrowie (wykonanie dodatkowego 

odwiertu) 

2009 100 Budżet gminy, fundusze ochrony 

środowiska, środki UE, budżet 

państwa 

Gmina Niezawodność dostaw wody 

pitnej dla ludności oraz 

minimalizacja strat  

                                                 
15

 Oszacowanie kosztów wdrażania niektórych działań w perspektywie do 2015 roku byłoby obarczone tak dużym błędem, iż stałoby się mało przydatne. Stąd zapis „Zgodnie 

z potrzebami”  
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Lp. Rodzaj działania/inwestycji  Termin 

realizacji 

Szacunkowe 

koszty
15

 

(w tys. PLN) 

Źródła finansowania Jednostka 

wdrażająca 

Planowane efekty 

ekologiczne 

6.  Budowy sieci wodociągowej do 

zabudowań kolonijnych 

2007-2009 250 Budżet gminy, prywatni 

inwestorzy -właściciele 

budynków, fundusze ochrony 

środowiska, środki UE, budżet 

państwa  

Gmina Zakończenie 

wodociągowania gminy, 

poprawa jakości i 

niezawodności dostawy wody  

7.  Budowa przyłączy do istniejącej sieci 

wodociągowej (głównie nowa 

zabudowa) 

Zadanie 

ciągłe 

Zgodnie z 

potrzebami 

Prywatni inwestorzy Gmina, 

prywatni 

inwestorzy 

Zwiększenie stopnia 

zwodociągowania gminy, 

poprawa jakości i 

niezawodności dostawy wody 

8.  Budowa przyzagrodowych 

oczyszczalni ścieków (ok. 300szt.) 

2006-2010 3000 Budżet gminy, prywatni 

inwestorzy, fundusze ochrony 

środowiska, środki UE, budżet 

państwa 

Gmina, 

prywatni 

inwestorzy 

Ochrona wód, zmniejszenie 

uciążliwości dla środowiska 

odpadów ściekowych, 

zmniejszenie ich ilości 

9.  Budowa oczyszczalni ścieków przy: 

- GOK-u w Przesmykach 

- Przedszkolu  

 

2006 

2007 

 

30 

30 

Budżet gminy, fundusze ochrony 

środowiska, środki UE, budżet 

państwa 

Gmina Ochrona wód, zmniejszenie 

uciążliwości dla środowiska 

odpadów ściekowych, 

zmniejszenie ich ilości 

10.  Uszczelnianie przydomowych 

zbiorników ściekowych (szamb) 

teren całej gminy 

Sukcesywnie Zgodnie z 

potrzebami 

Prywatni inwestorzy Gmina, 

prywatni 

inwestorzy 

Ochrona wód, zmniejszenie 

uciążliwości dla środowiska 

odpadów ściekowych, 

zmniejszenie ich ilości 

11.  Budowa urządzeń do prawidłowej 

gospodarki odchodami zwierzęcymi 

(ok. 500szt.) 

Sukcesywnie 10.000 Budżet gminy, prywatni 

inwestorzy, fundusze ochrony 

środowiska, środki UE 

Gmina, 

wojewoda, 

prywatni 

inwestorzy 

Zmniejszenie uciążliwości 

dla środowiska odpadów 

pozwierzęcych 

12.  Prowadzenie odpowiednich zabiegów 

melioracyjnych dla regulowania 

poziomu wód na użytkach rolnych 

Zadanie 

ciągłe 

Zgodnie z 

potrzebami 

Zarządzający melioracjami, 

prywatni inwestorzy - właściciele 

gruntów, fundusze ochrony 

środowiska  

Gmina, 

zarządzający 

melioracjami 

Uregulowanie gospodarki 

wodnej na użytkach rolnych 
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Lp. Rodzaj działania/inwestycji  Termin 

realizacji 

Szacunkowe 

koszty
15

 

(w tys. PLN) 

Źródła finansowania Jednostka 

wdrażająca 

Planowane efekty 

ekologiczne 

III. Działania w zakresie ochrony atmosfery 

13.  Zalesianie gruntów nieprzydatnych 

rolniczo i odmładzanie lasów  

(ok. 700 ha) 

Zadanie 

ciągłe 

Zgodnie z 

potrzebami 

Fundusze ochrony środowiska, 

środki UE, właściciele gruntów, 

fundusz leśny, budżet państwa 

Gmina, powiat, 

nadleśnictwo  

Poprawa jakości środowiska, 

zwiększenie lesistości gminy, 

wzrost różnorodności 

biologicznej na terenie gminy  

14.  Zadrzewianie terenów wzdłuż tras 

komunikacyjnych (ok. 1km/r.) 

2006-2015 Zgodnie z 

potrzebami 

Zarządcy dróg, fundusze ochrony 

środowiska, środki UE 

Zarządcy dróg Poprawa jakości środowiska, 

ochrona przed hałasem 

15.  Wprowadzanie zadrzewień i terenów 

zielonych w terenach zabudowanych 

(głównie na obiektach celu 

publicznego) 

2006-2015 Zgodnie z 

potrzebami 

Budżet gminy, prywatni 

inwestorzy - właściciele gruntów, 

fundusze ochrony środowiska, 

środki UE, budżet państwa  

Gmina Poprawa jakości środowiska, 

wzrost różnorodności 

biologicznej na terenie gminy 

16.  Upowszechnienie biologicznych i 

ekologicznych metod ochrony lasów 

i gleb leśnych 

Zadanie 

ciągłe 

Zgodnie z 

potrzebami 

Fundusze ochrony środowiska, 

środki UE, fundusz leśny 

Nadleśnictwo Poprawa jakości środowiska, 

wzrost różnorodności 

biologicznej na terenie gminy 

17.  Opracowanie planów urządzenia 

lasów dla każdej miejscowości w 

gminie  

2006-2009 Zgodnie z 

potrzebami 

Fundusze ochrony środowiska, 

środki UE, fundusz leśny, budżet 

powiatu 

Powiat, gmina, 

nadleśnictwo 

Poprawa jakości środowiska, 

wzrost różnorodności 

biologicznej na terenie gminy 

18.  Realizacja zasad racjonalnej 

gospodarki leśnej określonych  

w planach urządzenia lasów 

Zadanie 

ciągłe 

Zgodnie z 

potrzebami 

Fundusze ochrony środowiska 

fundusz leśny, budżet powiatu, 

właściciele gruntów 

Powiat, gmina, 

nadleśnictwo 

Poprawa jakości środowiska, 

wzrost różnorodności 

biologicznej na terenie gminy 

19.  Budowa, modernizacja oraz 

przebudowa ciągów drogowych 

(zgodnie z programem) 

2006-2015 10.000 Zarządcy dróg, fundusze ochrony 

środowiska, środki UE, budżet 

państwa  

Zarządcy dróg Poprawa płynności ruchu, 

ograniczenie emisji spalin, 

poprawa klimatu 

akustycznego  

20.  Modernizacje systemów grzewczych 

(zastosowanie źródeł energii 

odnawianej, biomasy) w obiektach: 

- komunalnych 

 

 

2008-2009 

 

 

 

1000 

Budżet gminy, prywatni 

inwestorzy, fundusze ochrony 

środowiska, środki UE, 

Gmina, 

prywatni 

inwestorzy 

Zmniejszenie emisji pyłowej 

i gazowej  
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Lp. Rodzaj działania/inwestycji  Termin 

realizacji 

Szacunkowe 

koszty
15

 

(w tys. PLN) 

Źródła finansowania Jednostka 

wdrażająca 

Planowane efekty 

ekologiczne 

- prywatnych właścicieli  2006-2015 brak danych 

21.  Termomodernizacja budynków 

- komunalnych 

- prywatnych właścicieli 

 

2007-2008 

2006-2015 

 

600 

brak danych 

Budżet gminy, prywatni 

inwestorzy, fundusze ochrony 

środowiska, środki UE 

Gmina, 

prywatni 

inwestorzy 

Oszczędność energii cieplnej 

22.  Opracowanie założeń do planu 

zaopatrzenia w ciepło, energię 

elektryczną i paliwa gazowe  

2010 30 Budżet gminy, fundusze ochrony 

środowiska, środki UE 

Gmina Oszczędność energii 

IV. Działania w zakresie gospodarki odpadami 

23.  Wdrożenie Planu Gospodarki 

Odpadami i Regulaminu utrzymania 

czystości i porządku w Gminie, 

a w tym m.in.:  

2006-2015 Zgodnie z 

potrzebami 

Budżet gminy, fundusze ochrony 

środowiska, środki UE, prywatni 

inwestorzy - właściciele gruntów 

Gmina, 

prywatni 

inwestorzy 

Uregulowanie gospodarki 

odpadami w gminie oraz 

poprawa jakości środowiska. 

Określenie miejsc 

negatywnego oddziaływania 

materiałów zawierających 

azbest 

1) Wprowadzenie selektywnej 

zbiórki odpadów komunalnych 

2006-2008 50 

2) Eliminacja dzikich składowisk 

odpadów 

2006-2008 50 

3) Inwentaryzacja materiałów 

zawierających azbest 

2006-2008 6 

V. Działania w zakresie edukacji ekologicznej  

24.  Edukacja ekologiczna poprzez 

organizację Dni Ochrony 

Środowiska, Dni Edukacji 

Ekologicznej, Dni Ziemi, oraz akcję  

Sprzątanie Świata, zagospodarowania 

i odnowy placów publicznych itp. 

2006-2015 20/r. Budżet gminy, powiatu i 

województwa, fundusze ochrony 

środowiska 

Gmina, szkoły, 

placówki 

kulturowe 

Wzrost świadomości 

ekologicznej mieszkańców 

oraz poprawa warunków 

estetycznych i higienicznych 

gminy 

25.  Działania informacyjne, promocyjne 

i edukacyjne w formie konkursów, 

2006-2015 15/r. Budżet gminy, powiatu i 

województwa, fundusze ochrony 

Gmina, szkoły, 

placówki 

Wzrost świadomości 

ekologicznej mieszkańców 
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Lp. Rodzaj działania/inwestycji  Termin 

realizacji 

Szacunkowe 

koszty
15

 

(w tys. PLN) 

Źródła finansowania Jednostka 

wdrażająca 

Planowane efekty 

ekologiczne 

kursów, szkoleń itp. środowiska kulturowe gminy 

26.  Doposażenie szkół w materiały 

dydaktyczne i informacyjne 

dotyczące ochrony środowiska 

2006-2015 10/r. Budżet gminy, fundusze ochrony 

środowiska, budżet państwa 

Gmina, szkoły, 

organizacje 

pozarządowe 

Wzrost świadomości 

ekologicznej mieszkańców 

gminy 

27.  Wydanie folderu promocyjnego 

walory przyrodniczo-krajobrazowe  

i kulturowe gminy 

2006-2007 10 Budżet gminy, fundusze ochrony 

środowiska, środki UE 

Gmina Wzrost świadomości 

ekologicznej, promocja 

gminy 

28.  Edukacja oraz propagowanie postaw 

i zachowań motywujących ludność 

do oszczędzania wody 

2006-2010 2/r. Budżet gminy, fundusze ochrony 

środowiska 

Gmina Zmniejszenie zużycia wody 

29.  Utworzenie ośrodka edukacji 

ekologicznej 

2012 Zgodnie z 

potrzebami 

Budżet gminy, fundusze ochrony 

środowiska, środki UE 

Gmina Wzrost świadomości 

ekologicznej mieszkańców  

VI. Działania w zakresie zrównoważonego rozwoju   

30.  Uczestnictwo w realizacji 

Programów rolno-środowiskowych 

Zadanie 

ciągłe 

Zgodnie z 

potrzebami 

Budżet gminy, fundusze ochrony 

środowiska, środki UE, 

Gmina, ODR, 

właściciele 

gosp. rolnych  

Poprawa jakości środowiska, 

zwiększenie dochodów 

rolników 

31.  Propagowanie rolnictwa 

ekologicznego  

Zadanie 

ciągłe 

Zgodnie z 

potrzebami 

Budżet gminy, fundusze ochrony 

środowiska, środki UE 

Gmina, ODR, 

właściciele 

gospodarstw 

Poprawa jakości środowiska, 

zwiększenie dochodów 

rolników 

32.  Propagowanie i podejmowanie  

działalności agroturystycznej 

Zadanie 

ciągłe 

Zgodnie z 

potrzebami 

Budżet gminy, fundusze ochrony 

środowiska, prywatni inwestorzy 

Gmina, ODR, 

prywatni 

inwestorzy 

Zwiększenie dochodów 

mieszkańców 

33.  Upowszechnianie upraw roślin 

energetycznych 

Zadanie 

ciągłe 

Zgodnie z 

potrzebami 

Budżet gminy, fundusze ochrony 

środowiska, prywatni inwestorzy 

Gmina, ODR, 

prywatni 

inwestorzy 

Poprawa jakości środowiska, 

zwiększenie dochodów 

rolników 

34.  Wyznaczenie i oznakowanie szlaków 

turystycznych oraz budowa 

infrastruktury związanej z rozwojem 

2006-2009 50 Budżet gminy, fundusze ochrony 

środowiska, środki UE, prywatni 

inwestorzy 

Gmina, 

prywatni 

inwestorzy 

Zróżnicowany rozwój 

gospodarczy, wzrost 

różnorodności biologicznej, 
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Lp. Rodzaj działania/inwestycji  Termin 

realizacji 

Szacunkowe 

koszty
15

 

(w tys. PLN) 

Źródła finansowania Jednostka 

wdrażająca 

Planowane efekty 

ekologiczne 

funkcji turystycznych (ścieżki 

rowerowe, parkingi) 

rozszerzenie oferty 

rekreacyjno-turystycznej 

35.  Realizacja Programu Rozwoju 

Produktu Turystycznego i Kreacji 

Marki Obszaru Gmin Dorzecza 

Nadbużańskiego (w tym opracowanie 

harmonogramu realizacji programu) 

2007-2015 Zgodnie z 

potrzebami 

Budżet gminy, fundusze ochrony 

środowiska, środki UE, prywatni 

inwestorzy 

Gmina Rozszerzenie oferty 

rekreacyjno – turystycznej 

gminy 

VII. Działania w zakresie monitoringu środowiska 

36.  Propagowanie możliwości 

wykonania badań kwasowości gleb 

2007-2015 2/r. Budżet gminy, fundusze ochrony 

środowiska, środki UE 

Gmina Dostosowanie upraw do 

specyfiki podłoża 

37.  Aktualizacja map glebowych 2006-2015 Brak danych Budżet państwa, fundusze 

ochrony środowiska, środki UE 

Wojewoda Uzyskanie aktualnych danych 

na temat gleb 

38.  Badanie stopnia promieniowania 

elektromagnetycznego stacji 

bazowych telefonii cyfrowej i TPSA  

Okresowo – 

co dwa lata 

Zgodnie z 

potrzebami 

Budżet gminy, właściciele stacji Gmina Ograniczenie 

promieniowania 

niejonizującego do 

środowiska 

39.  Badanie efektywności działanie 

oczyszczalni indywidualnych  

i komunalnych  

Okresowo – 

raz na rok 

20/r. Budżet gminy, użytkownicy 

oczyszczalni 

Gmina Ochrona wód, zmniejszenie 

uciążliwości dla środowiska 

odpadów ściekowych 

40.  Badanie jakości wód do spożycia  

na każdym ujęciu 

Okresowo – 

raz na 

kwartał 

2/r. Związek komunalny „Paprotnia” Gmina, 

Związek 

Komunalny 

Poprawa jakości wody do 

spożycia dla ludności 

41.  Wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na 

realizację przedsięwzięcia mogącego 

znacząco oddziaływać na środowisko  

Zadanie 

ciągłe 

2/r. Budżet gminy Gmina Ocena oddziaływania na 

środowisko planowanych 

przedsięwzięć  
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3. Uwarunkowania realizacyjne programu 

Realizacja Programu odbywać się będzie poprzez wykorzystanie przez Władze 

Gminy instrumentów prawnych, ekonomicznych – finansowych i społecznych. 

Ważnym czynnikiem realizacyjnym jest również akcesja państwa Polskiego do 

Wspólnoty Europejskiej. Koordynatorem i głównym wykonawcą Programu będzie 

władza wykonawcza gminy. 

3.1. Instrumenty prawne 

Główne zadania samorządu na szczeblu gminnym, poza opracowaniem programu 

ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami, to: 

- ochrona środowiska 

- edukacja ekologiczna 

- utrzymanie infrastruktury technicznej służącą ochronie środowiska, w tym: 

wodociągi, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, kanalizacja, 

składowiska odpadów 

- zagospodarowanie przestrzenne 

- utrzymanie czystości i porządku oraz gospodarka odpadami na terenie gminy 

- gospodarka terenami 

- tworzenie warunków do selektywnej zbiórki odpadów  

- zadrzewianie i zieleń komunalna  

- organizowanie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami  

- zatwierdzenie ugody w sprawach zmian stosunków wodnych na gruntach  

- organizowanie ochotniczych drużyn ratowniczych  

- zarządzanie ewakuacją ludności na wypadek zagrożenia np. powodziowego  

- opiniowanie projektów dokumentów dot. tworzenia parku krajobrazowego  

- wprowadzanie form ochrony przyrody  

- ustanawianie parków wiejskich i miejskich  

- opiniowanie rocznych planów łowieckich  

- współdziałanie z dzierżawcami i zarządcami obwodów łowieckich oraz 

rozstrzyganie sporów  
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Realizacja Programu odbywać się będzie zgodnie z przepisami prawa polskiego  

i unijnego, w szczególności przy uwzględnieniu zasady zrównoważonego rozwoju.  

Elementy prawne systemu działań gminy są następujące: 

- wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia  

- kary pieniężne za samowolne usuwanie drzew i krzewów 

- ustanawianie ograniczeń czasu pracy lub korzystania z urządzeń uciążliwych 

dla środowiska  

- nakazywanie czynności ograniczających uciążliwość dla środowiska  

- nakazywanie wykonania zabezpieczeń wody przed zanieczyszczeniem i zakaz 

odprowadzania ścieków bez pozwolenia wodnoprawnego  

- określanie warunków i wymagań wobec osób hodujących zwierzęta domowe  

w zakresie bezpieczeństwa i czystości w miejscach publicznych  

Powyższe instrumenty prawne mają znaczenie dla terminowej realizacji 

Programu, uwarunkowane są jednak terminowym ich wykonywaniem zgodnie  

z kompetencjami.  

3.2. Instrumenty ekonomiczne 

Szczególne znaczenie ma ekonomiczny aspekt realizacji Programu.  

Bez zabezpieczania odpowiednich źródeł finansowania nie możliwa jest jego 

realizacja. Gmina nie jest w stanie pokryć kosztów związanych z realizacją Programu 

bezpośrednio z budżetu gminy, dlatego też niezbędne są środki z zewnątrz. 

Poniżej przedstawiono dochody i wydatki oraz prognozę budżetu gminy. 

Tabele 10. Budżet gminy w latach 2002-2005(w PLN) 

Lp. Wyszczególnienie 
Lata 

2002 2003 2004 2005 

I. DOCHODY OGÓŁEM 4328375 4448503 6579357 6268487 

1. Dochody własne 1269697 1203469 1420364 1626284 

1.1. Dochody podatkowe z tytułu podatków 

samorządowych 
842818 841907 839956 864470 

1.2. Udział w podatkach stanowiących dochód 

budżetu państwa 
202200 200603 245545 295786 
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1.3. Dochody z majątku gminy 61940 58353 83263 72856 

1.4. Pozostałe dochody własne 162739 102606 251600 393172 

2 Dotacje  462087 419729 1950736 1329297 

2.1. Celowe na zadania z zakresu administracji 

rządowej 
371058 331835 436281 698333 

2.2. Pozostałe dotacje  w tym: 91029 87894 143883 630964 

2.2.1

. 

Środki unijne 0 0 1370572 0 

3 Subwencje 2596591 2825305 3208257 3312906 

II. WYDATKI OGÓŁEM 4330437 4532794 6870363 9195906 

1. Wydatki inwestycyjne 

w tym:  

718024 694209 2679412 4413949 

1.1 Wydatki na ochronę środowiska 

w tym:  

604408 694209 2673612 4329102 

1.1.1

. 

Budowa wodociągów wraz z przyłączami 226261 82647 235813 649365 

1.1.2

. 

Przebudowa i modernizacja dróg w tym 

poprawa stanu nawierzchni i budowa 

chodników 

378147 205562 191182 1870689 

1.1.3

. 

Budowa oczyszczalni ścieków 0 0 2059383 1809048 

1.1.4

. 

Termomodernizacja budynków gminnych 0 406000 187234 0 

2.  Wydatki na edukację ekologiczną  0 1206 15922 9114 

Prognozę dochodów i wydatków gminy przeprowadzono w oparciu o następujące 

założenia: 

- rok bazowy – 2005 

- horyzont czasowy sięga 2015 r.  

- realny roczny wzrost dochodów w wariancie I wynosi 3%  

- realny roczny spadek dochodów w wariancie II wynosi 3%  

- udział wydatków inwestycyjnych kształtuje się na poziomie 20%, 30% oraz 

40% prognozowanych dochodów budżetowych gminy.  

Tabela 11. Prognoza budżetu gminy do 2015 roku (w tys. PLN)  

Wyszczególnienie 
Lata 

2006 2007 2008 2009 2015 

Wariant I 

Dochody 6980 7189 7405 7627 9107 
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Wydatki inwestycyjne jako 20% udziału 

w dochodach 
1396 1438 1481 1525 1821 

Wydatki inwestycyjne jako 30% udziału 

w dochodach 
2094 2157 2222 2288 2732 

Wydatki inwestycyjne jako 40% udziału 

w dochodach 
2792 2876 2962 3051 3643 

Wariant II 

Dochody 6191 6005 5825 5650 4706 

Wydatki inwestycyjne jako 20% udziału 

w dochodach 
1238 1201 1165 1130 941 

Wydatki inwestycyjne jako 30% udziału 

w dochodach 
1857 1801 1747 1695 1412 

Wydatki inwestycyjne jako 40% udziału 

w dochodach 
2476 2402 2330 2260 1882 

Finansowanie inwestycji ekologicznych związanych z ochroną środowiska  

i gospodarką odpadami można podzielić na dwie grupy, są to środki krajowe 

pochodzące z różnych źródeł finansowania oraz środki z Unii Europejskiej. 

Największą instytucją realizującą Politykę Ekologiczną Państwa poprzez 

finansowanie inwestycji w ochronie środowiska i gospodarce wodnej w obszarach 

ważnych z punktu widzenia procesów dostosowawczych do standardów i norm Unii 

Europejskiej jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Główne kierunki jego działalności określa II Polityka Ekologiczna Państwa, natomiast 

co roku aktualizowane są cele szczegółowe, w tym zasady udzielania pomocy 

finansowej oraz lista przedsięwzięć priorytetowych.  

Z dofinansowania mogą korzystać jednostki samorządu terytorialnego i ich 

związki, organizacje pozarządowe, a także przedsiębiorcy, realizujący przedsięwzięcia 

ochrony środowiska i gospodarki wodnej.  

Zasady przeznaczania środków finansowych z narodowego, wojewódzkich, 

powiatowych i gminnych funduszy określa ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 

ochrony środowiska. 

W każdym z 16 województw funkcjonuje Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przygotowuje on listę zadań priorytetowych, które 

mogą być dofinansowywane ze środków WFOŚiGW, określa zasady i kryteria, 

wyboru zadań. Rolą wojewódzkiego funduszu jest wspieranie finansowe 

przedsięwzięć proekologicznych o zasięgu regionalnym a podstawowym źródłem ich 
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przychodów są wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska  

i administracyjnych kar pieniężnych.  

W powiatach funkcjonują Powiatowe Fundusze Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej a w gminach - Gminne Fundusze Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej. Środki z gminnych funduszy przeznaczane są na edukację 

ekologiczną, propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego 

rozwoju, realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie 

środowiska i gospodarce wodnej. 

Znaczącym źródłem wsparcia finansowego inwestycji proekologicznych  

w Polsce, w formie bezzwrotnych dotacji jest Fundacja Ekofundusz. Priorytetowymi 

dziedzinami Ekofunduszu są ochrona różnorodności biologicznej, gospodarka 

odpadami i rekultywacja gleb zanieczyszczonych, unieszkodliwianie odpadów 

komunalnych i niebezpiecznych, ograniczenie emisji gazów powodujących zmiany 

klimatu ziemi (ochrona klimatu), ograniczenie transgranicznego transportu dwutlenku 

siarki i tlenków azotu oraz eliminacja niskich źródeł ich emisji (ochrona powietrza). 

Dotacje mogą uzyskać projekty dotyczące inwestycji związanych bezpośrednio  

z ochroną środowiska, (w ich fazie implementacyjnej), a w dziedzinie przyrody 

również projekty nie inwestycyjne. EkoFundusz nie dofinansowuje badań naukowych, 

opracowań oraz tworzenia wszelkiego rodzaju dokumentacji. 

Innym źródłem współfinansowania inwestycji proekologicznych mogą być 

kredyty preferencyjne udzielane np. przez Bank Ochrony Środowiska (BOŚ S.A.)  

z dopłatami do oprocentowania, kredyty komercyjne, kredyty konsorcjalne, jak 

również kredyty międzynarodowych instytucji finansowych - Europejskiego Banku 

Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) i Banku Światowego. 

Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej istnieje możliwość finansowania 

inwestycji w ochronie środowiska z Funduszy Strukturalnych (w szczególności  

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz sektorowych 

programów operacyjnych) oraz Funduszu Spójności.  

Istnieją cztery  Fundusze strukturalne Unii Europejskiej: 

- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (ERDF),  

- Europejski Fundusz Socjalny (ESF),  
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- Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnych (EAGGF) sekcja 

"Orientacji”  

- Finansowy Instrument Orientacji Rybołówstwa (FIFG).  

Inicjatywy w dziedzinie ochrony środowiska mogą być finansowane ze 

wszystkich czterech funduszy, ale głównie z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego powstał w 1975 roku. Jego 

głównym zadaniem jest niwelowanie dysproporcji w poziomie rozwoju regionalnego 

krajów należących do UE. Pomoc w ramach tego funduszu obejmuje inicjatywy w 

następujących dziedzinach:  

- inwestycje produkcyjne umożliwiające tworzenie lub utrzymanie stałych miejsc 

pracy,  

- inwestycje w infrastrukturę, z uwzględnieniem tworzenia sieci 

transeuropejskich dla regionów objętych celem nr 1 polityki strukturalnej UE,  

- inwestycje w edukację i opiekę zdrowotną w regionach objętych celem nr 1 

polityki strukturalnej UE,  

- rozwój potencjału lokalnego: małych i średnich przedsiębiorstw,  

- działalność badawczo-rozwojowa,  

- inwestycje związane z ochroną środowiska.  

Działania z zakresu ochrony środowiska współfinansowane z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego są realizowane w Polsce w ramach 2 programów 

operacyjnych:  

- Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego,  

- Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost Konkurencyjności 

Przedsiębiorstw”  

Generalnym celem Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju 

Regionalnego (ZPORR) jest zapewnienie wszystkim regionom w Polsce,  

w powiązaniu z działaniami podejmowanymi w ramach innych programów 

operacyjnych, udziału w procesach rozwojowych i modernizacyjnych gospodarki 
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poprzez tworzenie warunków wzrostu konkurencyjności regionów oraz 

przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów.  

Program jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego (ERDF) i Europejskiego Funduszu Społecznego (ESF) oraz ze środków 

krajowych. Ogółem na program operacyjny w latach 2004 – 2006 przeznaczone jest 

około 4,3 miliarda euro, w tym z funduszy strukturalnych – około 2,8 mld euro.  

Beneficjentami końcowymi pomocy są przede wszystkim samorządy 

województw, powiatów i gmin, stowarzyszenia oraz związki gmin i powiatów, 

instytucje naukowe, instytucje rynku pracy, agencje rozwoju regionalnego i instytucje 

wspierania przedsiębiorczości, a za ich pośrednictwem przedsiębiorstwa.  

W ramach ZPORR realizowane będą inwestycje infrastrukturalne w zakresie 

ochrony środowiska oraz inwestycje związane z rewitalizacją obszarów 

zdegradowanych.  

W ramach ZPORR dofinansowanie będą mogli uzyskać projekty, które ze 

względu na mniejszą skalę oddziaływania (wartość projektu poniżej 10 mln euro) nie 

kwalifikują się do Funduszu Spójności, co pozwala małym gminom korzystać ze 

środków unijnych na inwestycje służące ochronie środowiska. 

Fundusz Spójności, inaczej nazywany Funduszem Kohezji powstał na mocy 

Traktatu z Maastrich o utworzeniu Unii Europejskiej z 1992 roku, który wszedł  

w życie w 1993. Z Funduszu Spójności udzielane jest wsparcie finansowe krajom 

członkowskim Unii Europejskiej, których Produkt Narodowy Brutto (PNB) na 

mieszkańca nie przekracza 90 % średniej PNB dla wszystkich państw członkowskich. 

Korzystanie ze środków Funduszu Spójności w Polsce opiera się na Strategii 

wykorzystania Funduszu Spójności na lata 2004-2006 utworzonej na podstawie 

Narodowego Planu Rozwoju 2004 – 2006.  

Minimalna wartość projektu finansowanego z Funduszu Spójności wynosi 10 

mln euro. Pomoc na określony projekt może wynieść maksymalnie od 80% do 85 % 

kosztów kwalifikowanych. Pozostałe co najmniej 15 % musi zostać zapewnione przez 

beneficjenta. Środki te mogą pochodzić np. z:  

- budżetu gminy;  

- środków własnych przedsiębiorstw komunalnych;  
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- środków NFOŚIGW (dotacji, kredytów);  

- budżetu państwa;  

- innego niezależnego źródła (np. z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, 

Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju). 

Budżet Funduszu Spójności zaplanowano na lata 2000 - 2006 na 18 mld euro.  

Na sektor środowiska w Polsce na lata 2004 - 2006 przeznaczone jest 2,109 miliarda 

euro. 

Szczegółowe dane o dostępnych funduszach, zasadach składania wniosków przez 

beneficjantów o dofinansowanie zawiera strona www.cios.gov.pl, www.mos.gov.pl, 

oraz www.zporr.gov.pl 

3.3. Planowanie przestrzenne  

Planowanie przestrzenne odgrywa istotną rolę w realizowaniu celów polityki 

ekologicznej na każdym poziomie jej stanowienia. Dlatego też w dokumencie 

„Polityka ekologiczna Państwa” (grudzień 2002 r.) wśród celów i zadań o charakterze 

systemowym wymienia się ekologizację planowania przestrzennego i użytkowania 

terenów. Planowanie przestrzenne powinno się dokonywać na podstawie ustawy  

z dnia 13 lutego 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Ustawa 

stanowi, iż podstawą polityki przestrzennej gminy jest Studium Uwarunkowań  

i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. Ustalenia Studium są wiążące dla 

organów gminy, w szczególności w stosunku do sporządzania miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego. Informacje zawarte w Studium, poza realizacją 

polityki przestrzennej, są wykorzystywane także do promocji rozwoju gminy oraz 

sporządzania planów i programów inwestycyjnych, branżowych, środowiskowych. 

Jednocześnie Studium koordynuje i zespala ustalenia planów miejscowych. Władze 

gminy zaś opracowują lokalne i miejscowe palny zagospodarowania przestrzennego, 

które są opiniowane i uzgadnianie z zarządem powiatu. 

Planowanie przestrzenne powinno być ściśle skoordynowane z zarządzaniem 

środowiskiem. Już na etapie sporządzania projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego prawne instrumenty planowania są powiązane  

http://www.cios.gov.pl/
http://www.mos.gov.pl/
http://www.zporr.gov.pl/
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z prawnymi instrumentami ochrony środowiska. W prognozie planu uwzględnia się 

informacje z opracowań ekofizjograficznych, decyzji określających warunki 

korzystania ze środowiska, przeglądów ekologicznych, czy raportów oddziaływania na 

środowisko. Powyższa zależność występuje w całym procesie lokalizacyjnym. 

Podsumowując należy stwierdzić, iż zarządzanie środowiskiem nie powinno 

pomijać planowania przestrzennego, zaś proces planowania przestrzennego nie może 

się odbywać beż uwzględnienia zasad ochrony środowiska. 

3.4. Instrumenty społeczne 

Ekologiczna efektywność Programu w znacznej mierze zależy od zgody 

społecznej na jego realizację oraz od aktywnego udziału społeczeństwa i współpracy 

różnych grup społecznych. 

Wśród wielu instrumentów społecznych szczególne znaczenie dla realizacji 

Programu mają: 

Narzędzia kształtujące współdziałanie i partnerstwo w tym: 

- kształcenie profesjonalne 

- systemy szkoleń specjalistycznych 

- współpraca sąsiadujących samorządów 

- interdyscyplinarne rozwiązywanie problemów oraz kształtowanie rozwiązań 

- konsultacje społeczne (współudział w zarządzaniu) 

- debaty publiczne (z udziałem mediów) 

- powszechne kampanie edukacyjne (kształtowanie świadomości ekologicznej) 

- stała współpraca z pozarządowymi organizacjami ekologicznymi 

- dostępność do informacji o środowisku i bieżące informowanie o stanie 

środowiska (w formach ogólnodostępnych).  

Instrumenty rynkowe włączone w realizację rozwoju zrównoważonego: 

- kryteria ekologiczne w procedurach przetargowych 

- opłaty, podatki, kary, grzywny (na rzecz środowiska) 

- regulacje cenowe (taryfy, opłaty) 

- regulacje użytkowania środowiska 
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- ekologiczne oceny inwestycji (z udziałem społeczeństwa) 

- środowiskowe zalecenia do budżetowania. 

Instrumenty kreowania rozwoju zrównoważonego oraz oceny i monitorowania 

skutków jego osiągania: 

- ustalenie sprecyzowanych celów i uzyskiwanie dla nich akceptacji społecznych 

- okresowe oceny i bieżące monitorowanie efektywności procesów zarządzania 

rozwojem zrównoważonym 

- pakiet wskaźników równowagi ekologicznej oraz pakietu mierników 

monitoringu Programu 

- strategie i plany działań wraz z ich społeczną oceną i akceptacją 

Główne uwarunkowania społeczne Programu to dostęp do informacji  

i sprawiedliwość rozstrzygnięć spraw z zakresu środowiska.  

Niniejszy dokument został opracowany z uwzględnieniem obowiązujących 

przepisów prawnych oraz z udziałem szerokich konsultacji społecznych.  

3.5. Związane z integracją europejską 

Ważnym czynnikiem realizacyjnym jest również akcesja państwa Polskiego  

do Wspólnoty Europejskiej. Polska zgodnie z Układem Europejskim 16 grudnia 1991r. 

zobowiązała się do stopniowego dostosowania prawa polskiego od dokumentów 

obowiązujących we Wspólnocie Europejskiej, w tym również, a może nawet  

w szczególności, prawa dotyczącego wykorzystania i ochrony środowiska. Stopniowo 

dostosowywane są regulacje w zakresie: 

- ochrony przyrody 

- gospodarki odpadami 

- jakości wód 

- ograniczenia zanieczyszczeń przemysłowych i oceny ryzyka 

- zanieczyszczenia powietrza 

- hałasu z maszyn i urządzeń 

- substancji chemicznych i organizmów zmodyfikowanych genetycznie 

- bezpieczeństwa jądrowego i ochrony przed promieniowaniem. 
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1 maja 2004 r. na mocy Traktatu Akcesyjnego podpisanego 16 kwietnia 2003 r. 

w Atenach przez przedstawicieli 25 państw europejskich staliśmy się pełnoprawnym 

członkiem Unii Europejskiej. Negocjacje przedakcesyjne w obszarze środowiska 

oficjalnie zamknięto 25 listopada 2002r. Komisja Europejska przyjęła wnioski  

o okresy przejściowe w odniesieniu do 9 aktów prawnych. Ustalenia stały się wiążące 

w dniu podpisania Traktatu Akcesyjnego 16 kwietnia 2003r. Ze względu na szeroki 

charakter regulacji prawnych, zgodnych z prawem wspólnotowym, administracja 

samorządowa musi podjąć różnorodne działania mające na celu wdrażanie nowych 

przepisów. Na szczególną uwagę zasługują następujące aspekty: 

- udział społeczny i udzielanie informacji o stanie środowiska i jego ochronie  

- zmiany dotyczące gospodarki wodno-ściekowej  

- rozwiązywanie problemów ochrony przyrody  

- gospodarka odpadami.  

Aspekty te zostały uwzględnione w Programie. Wdrażanie unijnych wymagań  

w zakresie ochrony środowiska, wiążące się ze znaczącymi kosztami wspomagane - 

współfinansowane będzie ze środków Polityk Wspólnotowych i Funduszy 

Strukturalnych. Podstawowe korzyści, jakie odniesie Polska we wdrażaniu unijnych 

wymagań prawnych to poprawa międzynarodowego wizerunku Polski, ważna 

zwłaszcza dla samorządów. Przełoży się to na zainteresowanie inwestorów naszymi 

terenami, poprawę infrastruktury wodno-ściekowej, zapewnienie usług w zakresie 

gospodarowania odpadami, poprawę jakości powietrza. Wykorzystanie środków 

unijnych to poprawa sytuacji ekonomicznej mieszkańców, wyrażająca się 

zmniejszeniem kosztów uzdatniania wody i wymiany infrastruktury wodociągowej, 

kanalizacyjnej, zmniejszeniem kosztów produkcji w rolnictwie (obniżenie kosztów 

odkwaszania gleb), uzyskaniem wyższych plonów o lepszej jakości, zwiększeniem 

atrakcyjności turystycznej terenów, nowymi miejscami pracy. 

3.6. System ocen oddziaływania na środowisko (OOS) 

System ocen oddziaływania na środowisko należy do ważnych prewencyjnych, 

prawnych instrumentów ochrony środowiska. Obok planów zagospodarowania 
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przestrzennego i instytucji opłat i kar oraz finansowania działań proekologicznych jest 

podstawowym narzędziem jego ochrony. 

Jako instrument zarządzania środowiskowego stanowi uniwersalną procedurę 

weryfikowania, programowania i planowania rozwoju, zagospodarowania 

przestrzennego oraz lokalizacji inwestycji. 

Umocowaniem prawnym całej procedury postępowania w sprawie OOS jest 

prawo ochrony środowiska – ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku  

Przeprowadzenia postępowania w sprawie OOS wymagają dokumenty oraz 

ich zmiany, których realizacja może oddziaływać na środowisko: 

- Projekty polityk, planów, strategii wynikłe z ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym.  

Będą to: projekt koncepcji  przestrzennego zagospodarowania kraju 

(odpowiedzialne – Rządowe Centrum Studiów Strategicznych), projekty 

planów zagospodarowania przestrzennego województw (odpowiedzialne - 

samorządy województw), koncepcje i programy odnoszące się do obszarów  

i problemów zagospodarowania przestrzennego odpowiednio do potrzeb  

i celów podejmowanych w tym zakresie prac (odpowiedzialne - samorządy 

województw), projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

(odpowiedzialni – wójt, burmistrz, prezydent). Organ opracowujący ww. 

dokumenty sporządza prognozę oddziaływania na środowisko.  

Instrumentem wspomagającym i wzmacniającym merytorycznie proces 

sporządzania projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa, 

planu miejscowego oraz prognoz ich oddziaływania na środowisko jest 

opracowanie ekofizjograficzne. Stanowi ono materiał wejściowy do 

opracowywanych planów dostarczając informacji na temat stanu środowiska, 

jego wartości i predyspozycji do pełnienia określonych funkcji. Za posiadanie 

takich materiałów odpowiedzialny jest samorząd, odpowiednio do rodzaju 

planu zagospodarowania przestrzennego. 

- Projekty sektorowych dokumentów strategicznych opracowane przez 

centralne lub wojewódzkie organy administracji publicznej. Są to projekty 

polityk, strategii, planów lub programów, których obowiązek opracowania 
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wynika z ustaw. Dotyczy działów: przemysłu, energetyki, transportu, 

telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, 

rolnictwa, rybołówstwa, turystyki i wykorzystania terenu. Spośród ww. 

opracowań, zarząd województwa  opracowuje wojewódzki plan gospodarki 

odpadami (ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r., Dz. U. Nr 62, poz. 

628 z późniejszymi zmianami). Opracowanie dokumentów w zakresie 

gospodarki wodnej należy do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej. 

Pozostałe opracowania sektorowe leżą w gestii centralnych organów 

administracji państwowej. Udział w postępowaniu w sprawie OOS 

sektorowych dokumentów odbywa się poprzez wykonanie prognoz 

oddziaływania na środowisko. 

Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dotyczy także 

planowanych przedsięwzięć. Wśród tych przedsięwzięć znajdują się takie, dla 

których ustanowiono obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko 

oraz takie, dla których raport może być wymagany postanowieniem właściwego 

organu. Realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na 

środowisko bądź przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na obszar Natura 

2000 - jest dopuszczalna wyłącznie po uzyskaniu decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, zwanej dalej "decyzją  

o środowiskowych uwarunkowaniach". Wspomniany raport lub informacja  

o planowanym przedsięwzięciu jest częścią dokumentacji wymaganej do uzyskania 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed 

uzyskaniem: 

 decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego, decyzji o zatwierdzeniu 

projektu budowlanego oraz decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót 

budowlanych  

 decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę obiektów jądrowych 

- koncesji związanych z prawem geologicznym i górniczym 

- pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych 
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- decyzji ustalającej warunki prowadzenia robót polegających na regulacji wód 

oraz budowie wałów przeciwpowodziowych, a także robót melioracyjnych, 

odwodnień budowlanych oraz innych robót ziemnych zmieniających stosunki 

wodne na terenach o szczególnych wartościach przyrodniczych, zwłaszcza na 

terenach, na których znajdują się skupienia roślinności o szczególnej wartości  

z punktu widzenia przyrodniczego, terenach o walorach krajobrazowych  

i ekologicznych, terenach masowych lęgów ptactwa, występowania skupień 

gatunków chronionych oraz tarlisk, zimowisk, przepławek i miejsc masowej 

migracji ryb i innych organizmów wodnych  

- decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów 

- decyzji o zmianie lasu na użytek rolny 

- decyzji o ustaleniu lokalizacji autostrady 

- decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi krajowej 

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje także przed 

dokonaniem zgłoszenia budowy lub wykonywania robót budowlanych oraz zgłoszenia 

zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. 

Odpowiedzialnym za sporządzenie raportu jest inwestor lub zarządca obiektu. 

Postępowanie w sprawie OOS przeprowadza organ właściwy do wydania decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach. Organ ten przedmiotową decyzją może na 

wnioskodawcę nałożyć obowiązki:  

 dotyczące zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko, a także wykonania kompensacji przyrodniczej 

  przedstawienia analizy porealizacyjnej, określając zakres oraz termin jej 

przedstawienia, w przypadku przedsięwzięć, dla których sporządza się raport  

o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 

W razie stwierdzenia okoliczności wskazujących na możliwość negatywnego 

oddziaływania instalacji na środowisko, organ ochrony środowiska może zobowiązać 

prowadzącego instalację do sporządzenia przeglądu ekologicznego.  

Jeżeli z postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, z analizy 

porealizacyjnej albo z przeglądu ekologicznego wynika, że mimo zastosowania 

dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie mogą 
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być dotrzymane standardy jakości środowiska poza terenem zakładu lub innego 

obiektu, można utworzyć obszar ograniczonego użytkowania. Dotyczy to wybranych 

obiektów tj. oczyszczalnia ścieków, składowisko odpadów komunalnych, 

kompostowania, trasa komunikacyjna, lotnisko, linia i stacja elektroenergetyczna, 

instalacja radiokomunikacyjna, radionawigacyjna i radiolokacyjna. Obszar 

ograniczonego użytkowania dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na 

środowisko, dla którego jest obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na 

środowisko, tworzy wojewoda; dla pozostałych przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko – rada powiatu.  

Bardzo ważnym elementem procedury OOS jest udział społeczeństwa. Prawo 

ochrony środowiska gwarantuje każdemu dostęp do informacji o środowisku i jego 

ochronie znajdujących się w posiadaniu władz publicznych. Zobowiązanymi do 

udostępnienia informacji są organy administracji rządowej i samorządowej wszystkich 

szczebli oraz inne jednostki organizacyjne powołane do załatwienia zadań publicznych 

dotyczących środowiska i jego ochrony. Udostępnieniu podlegają np.: projekty 

polityk, strategii, planów, programów przed skierowaniem do postępowania  

z udziałem społeczeństwa oraz przyjęte dokumenty, prognozy oddziaływania na 

środowisko, opracowania ekofizjograficzne, raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia 

na środowisko, analizy porealizacyjne, przeglądy ekologiczne, wyniki prac 

badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska itp. 

Ustawa zapewnia prawo do konsultacji i negocjacji społecznych. Organ 

podejmujący postępowanie w sprawie OOS, publicznie informuje o tym w sposób 

zwyczajowo przyjęty, zbiera uwagi i wnioski, może przeprowadzić otwartą rozprawę 

administracyjną powiadamiając o niej wszystkich zainteresowanych, w tym 

mieszkańców otoczenia przedsięwzięcia oraz rozpatruje zgłoszone uwagi i wnioski. 

Następnie informuje w podobny sposób o wyniku postępowania, tj. decyzji w sprawie. 

4. Monitoring i realizacja programu  

Najważniejszym procesem wdrażania Programu jest kontrola realizacji 

założonych w nim celów, poprzez monitorowanie stanu środowiska. Działania te wraz 
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z oceną stopnia realizacji zadań określonych w niniejszym opracowaniu dostarczą 

podstawowych informacji o stopniu wdrożenia i efektach realizacji Programu.  

W celu zwiększenia efektywności działań na rzecz ochrony środowiska 

prowadzony jest przez organy administracji system pomiarów, ocen i prognoz stanu 

środowiska zwany państwowym monitoringiem środowiska, którego podstawowym 

zadaniem jest dostarczanie informacji o: 

- aktualnym stanie środowiska i stopniu zanieczyszczenia jego poszczególnych 

komponentów 

- ładunkach zanieczyszczeń odprowadzanych do środowiska 

- dynamice antropogenicznych przemian środowiska przyrodniczego 

- przewidywanych skutkach korzystania ze środowiska. 

Państwowy monitoring środowiska w obszarze swojego działania obejmuje 

podsystemy: 

- monitoringu powietrza atmosferycznego, hałasu i promieniowania niejonizującego 

- monitoringu wód powierzchniowych i podziemnych 

- monitoringu powierzchni ziemi, gleb i odpadów 

- monitoringu przyrody ożywionej 

- monitoringu zintegrowanego 

- działania w zakresie ochrony przed poważnymi awariami. 

Przyjęty główny cel ochrony środowiska gminy Przesmyki do 2015 r. to:  

Rozwój infrastruktury służącej ochronie środowiska oraz kształtowanie walorów 

przyrodniczo-krajobrazowych gminy w celu poprawy jakości życia mieszkańców, 

zaktywizowania rozwoju gospodarczego oraz eliminacji źródeł zagrożeń stanu 

środowiska”. 

Realizacja celu głównego jest możliwa pod warunkiem przyjęcia jako 

powszechnie obowiązującej zasady zrównoważonego rozwoju, identyfikacji 

określonych priorytetów ochrony środowiska oraz realizacji celów cząstkowych.  

Wskaźnikiem skuteczności realizacji celów ochrony środowiska na obszarze 

gminy będzie system nadzoru i kontroli wdrażania Programu, który będzie polegał na: 

- składaniu przez Wójta co 2 lata Radzie Gminy oceny realizacji Programu 
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- ocenie zmian stanu środowiska przez porównywanie wyników badań 

monitoringowych. 

Realizacja Programu wymagać będzie regularnej oceny wykonania. Zakres 

monitoringu obejmować powinien:  

- ocenę zgodności realizacji z przyjętym programem zadaniowym 

- ocenę wykonania poszczególnych zadań 

- ocenę zaawansowania realizacji przyjętych celów, w tym obserwacja efektów 

ekologicznych  

- analizę powstałych problemów. 

Prowadzenie monitoringu w zaproponowanym zakresie będzie pomocne  

w sporządzaniu okresowych raportów, a przede wszystkim pozwoli na efektywny 

nadzór i ewentualne korygowanie (aktualizowanie) Programu w miarę zaawansowania 

prac i pojawiających się zmian uwarunkowań zewnętrznych (np. prawnych). 

Okresowa ocena będzie potrzebna dla ewentualnej korekty założonych celów  

i strategii ich wykonania. Szczególnie ważne jest stopniowe, w miarę zaawansowania 

Programu, ustalanie kolejnych zadań i przedsięwzięć w okresach np. 2-letnich. 

Najważniejszym zadaniem systemu monitorowania Programu jest jednak, nie 

kontrola sprawności systemu zarządzania Programem, a obserwacja uzyskanych 

efektów ekologicznych, w tym poprawy stanu środowiska. 

Poniżej podano proponowane wskaźniki monitorowania efektów ekologicznych: 

- jakość wód powierzchniowych (klasy czystości) 

- jakość wód podziemnych (klasa, przydatność do picia) 

- % zwodociągowania posesji 

- % skanalizowania posesji 

- ilość przydomowych oczyszczalni ścieków 

- liczba uszczelnionych szamb 

- powierzchnia obszarów i ilość obiektów chronionych prawnie 

- powierzchnia lasów 

- ilość wprowadzonych zadrzewień 

- stan parków podworskich 

- powierzchnia terenów zdegradowanych np. nielegalne żwirownie, itp. 
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- liczba obiektów poddanych termomodrenizacji 

- liczba zmodernizowanych kotłowni 

- liczba zmodernizowanych kotłowni z wykorzystaniem odnawialnych źródeł 

energii 

- liczba nowopowstałych gospodarstw ekologicznych 

- % wzrost świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży 

- % wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa dorosłego 

- ilość i rodzaj zgłoszeń od mieszkańców dotyczących stanu i zagrożeń 

środowiska 

- zaistniałe poważne awarie. 

By wskaźniki mogły być realne, trafnie dobrane, mierzalne, należy przy ich 

doborze znać dane wyjściowe. W tabeli zawierającej zadania zostały uwzględnione 

efekty ekologiczne, które mogą być także wskaźnikami monitorowania realizacji 

Programu.  

Gminny program ochrony środowiska, zgodnie z przepisami ustawy – Prawo 

ochrony środowiska zatwierdza rada gminy. Podstawowym organem, który jest 

odpowiedzialny za realizację programu ochrony środowiska gminy jest organ 

wykonawczy gminy - wójt. Z realizacji programu co 2 lata wójt składa radzie gminy 

stosowne sprawozdania. 
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V. WYKORZYSTANE MATERIAŁY 

1. Wybrane akty prawne 

Regulacje prawne w zakresie ochrony środowiska zawarte są w wielu ustawach i 

aktach wykonawczych (rozporządzeniach, zarządzeniach). Do najważniejszych z nich, 

w kontekście realizacji niniejszego Programu, należy zaliczyć: 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, 

poz. 627 z późniejszymi zmianami) 

- Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy – prawo ochrony 

środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. nr 

100, poz. 1085, z późniejszymi zmianami) 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 poz. 880) 

- Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (j.t. Dz. U. 

2004 Nr 121, poz. 1266) 

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229  

z późniejszymi zmianami) 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628 z 

późniejszymi zmianami) 
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