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IWPROWADZENIE

4.1PODSTAWY PRAWNE
Artykuł  17  Ustawy  Prawo  Ochrony  Środowiska  z  dnia  27  kwietnia  2001  roku 

(Dz. U. 2001  nr  62  poz.  625)  nakłada  na  Wójta  jako  organ  wykonawczy  sporządzenie 

gminnego programu ochrony środowiska.

4.2PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Zgodnie z obowiązującymi wymaganiami Ustawy Prawo Ochrony Środowiska Gmina 

Dąbrowa Zielona przystąpiła do realizacji niniejszego Programu Ochrony Środowiska.

4.3CEL, ZAKRES I METODYKA OPRACOWANIA
Działania  z  zakresu  ochrony  środowiska  w  gminie  powinny  być  realizowane 

w oparciu o Prawo ochrony środowiska, ale także zgodnie z programem ochrony środowiska. 

Opracowanie  takiego  dokumentu  dla  gminy  daje  możliwość  strategicznego  podejścia 

i planowania działań w zakresie ochrony środowiska w perspektywie kilku najbliższych lat, 

a co za tym idzie tworzenia prawa lokalnego.

Celem utworzenia niniejszego programu jest realizacja polityki ekologicznej państwa, 

dlatego też opracowanie programu uwzględnia wymagania określone w art. 14 Ustawy Prawo 

Ochrony Środowiska. 

Podobnie  jak  polityka  ekologiczna  państwa  program  ochrony  środowiska  określa 

w szczególności:

 cele ekologiczne,

 priorytety ekologiczne,

 rodzaj i harmonogram działań proekologicznych,

 środki  niezbędne  do  osiągnięcia  celów,  w  tym  mechanizmy  prawno-ekonomiczne 

i środki finansowe.

Ponadto celami Programu Ochrony Środowiska są:

1. Rozpoznanie stanu istniejącego i przedstawienie propozycji zadań niezbędnych do 

kompleksowego  rozwiązania  problemów  ochrony  środowiska  (zadania 

te w większości stanowią zadania własne Gminy);

2. Wyznaczenie  hierarchii  ważności  poszczególnych  inwestycji  (ustalenie 

priorytetów);
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3. Przedstawienie rozwiązań technicznych, analiz ekonomicznych, formalnoprawnych 

dla proponowanych działań proekologicznych;

4. Wyznaczenie  optymalnych  harmonogramów  realizacji  całości  zamierzeń 

inwestycyjnych Gminy ze wskazaniem źródeł finansowania.

Program  wspomaga  dążenie  do  uzyskania  w  Gminie  sukcesywnego  ograniczenia 

negatywnego  wpływu  na  środowisko  źródeł  zanieczyszczeń,  ochronę  i  rozwój  walorów 

środowiska  oraz  racjonalne  gospodarowanie  z  uwzględnieniem  konieczności  ochrony 

środowiska.  Stan  docelowy  w  tym  zakresie  nakreśla  Program  Ochrony  Środowiska 

a dowodów jego osiągania dostarcza ocena efektów działalności środowiskowej, dokonywana 

okresowo.

Niniejszy Program opracowany dla jednostki administracyjnej Gminy Dąbrowa Zielona 

prezentuje szeroko rozumianą problematykę z zakresu zagadnień ochrony środowiska.

Pierwsza  część  opracowania  przedstawia  sytuację  ogólną,  ocenę  statystyczno-

społeczno-gospodarczą obszaru objętego programem. 

W kolejnej części dokonano charakterystyki i oceny aktualnego stanu poszczególnych 

elementów środowiska, gdzie uwzględniono następujące jego elementy:

• budowa geologiczna i zasoby kopalin,

• powierzchnia ziemi i zasoby glebowe,

• zasoby wodne i gospodarka wodno-ściekowa,

• świat roślin i zwierząt,

• prawna ochrona przyrody i krajobrazu,

• gospodarka leśna,

• powietrze atmosferyczne,

• klimat akustyczny,

• promieniowanie elektromagnetyczne,

Następnie  dokonano  podsumowania  dokonanej  analizy  poprzez  wykonanie 

wskaźnikowej oceny poszczególnych elementów środowiska, które pozwoliło na określenie 

głównych problemów ekologicznych obszaru gminy.

Sporządzona część  analityczna  pozwoliła  opracować główną i  najważniejszą  część 

Programu  Ochrony  Środowiska,  jaką  jest  polityka  ekologiczna  gminy  wytyczająca  cele, 
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kierunki i priorytety działań ekologicznych, które należy podjąć. Polityka przewiduje również 

terminy realizacji oraz nakłady finansowe na podejmowane zadania.

Przedstawione, konkretne działania zostały zebrane w harmonogram realizacyjny – plan 

operacyjny, uwzględniający terminy ich realizacji oraz przewidziane koszty realizacji, które 

pozwolą organom decyzyjnym gminy podjąć właściwe decyzje prawne i ekonomiczne.

WPROWADZENIE

ZAGROŻENIA 
ŚRODOWISKA

OGÓLNE DANE  
O GMINIE

CHARAKTERYSTYK
A I STAN ZASOBÓW 
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PRZYRODNICZEGO

OCENA ŹRÓDEŁ 
FINANSOWANIA W 

ZAKRESIE OCHRONY 
ŚRODOWISKA

ANALIZA WSKAŹNIKOWA OBECNEGO 
STANU KOMPONENTÓW ŚRODOWISKA  I 

INFRASTRUKTURY GMINY

INFRASTRUKTURA 
OCHRONY 

ŚRODOWISKA

OGÓLNE ZASADY I CELE POLITYKI 
EKOLOGICZNEJ

HARMONOGRAM REALIZACYJNY  – PLAN 
OPERACYJNY  

UWARUNKOWANIA 
REALIZACYJNE 

PROGRAMU

ZARZĄDZANIE PROGRAMEM, 
WDRAŻANIE I MONITORING 

PROGRAMU

POLITYKA EKOLOGICZNA GMINY  
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Przy  tworzeniu  Programu przyjęto  również  założenie,  iż  powinien  on  spełniać  role 

narzędzia w pracy przyszłych użytkowników, ułatwiającego i przyspieszającego rozwiązanie 

zagadnień techniczno-ekonomicznych związanych z przyszłymi projektami. 

Program mógłby również posłużyć jako materiał dydaktyczny dla młodzieży.

Poglądowe  ujecie  konstrukcji  Programu  przedstawia  schemat  załączony  na  kolejnej 

stronie opracowania.

4.4HORYZONT CZASOWY
Poniższy program ochrony środowiska przyjmuje się na 4 lata, z tym że przewidziane 

w nim działania ekologiczne w perspektywie obejmują kolejne 4 lata. 

Dodatkowo art. 18 zobowiązuje organ wykonawczy gminy do sporządzania co 2 lata 

raportów z wykonania programów.

W perspektywie  czteroletniego okresu realizacji  programu powinny być realizowane 

przedsięwzięcia określone w planie operacyjnym,  stanowią one bowiem priorytety działań 

w celu poprawy stanu środowiska na terenie gminy.

W  etapie  weryfikacji  programu  po  przeprowadzeniu  analizy  stanu  środowiska  oraz 

weryfikacji  wykonania  planu  operacyjnego  należy  wyznaczyć  kolejny  plan  operacyjny 

sugerując  się  kontynuacją  niewykonanych  priorytetów,  bieżących  potrzeb,  oraz  zadań 

wynikających  z  polityki  ekologicznej  gminy  wyznaczonej  do  roku  2011,  są  to  bowiem 

zadania perspektywiczne.
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5 II CHARAKTERYSTYKA GMINY DĄBROWA ZIELONA

5.12.1 POŁOŻENIE I PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY
Gmina  Dąbrowa  Zielona,  jednostka  samorządu  terytorialnego  o  statucie  wiejskim, 

położona  jest  administracyjnie  w  północno-wschodniej  części  województwa  śląskiego, 

we wschodniej części powiatu częstochowskiego.

RYSUNEK 1.POŁOŻENIE MIASTA I GMINY DĄBROWA ZIELONA NA TLE 
POWIATU CZĘSTOCHOWSKIEGO I WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO.

 Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Dąbrowa Zielona.

Gmina graniczy:

• od  północnego-wschodu  z  gminą  Żytno  (powiat  radomszczański,  woj. 

łódzkie);

• od wschodu z miastem i gminą Koniecpol (powiat częstochowski),

• od południa z gminą Przyrów (powiat częstochowski);

• od zachodu z gminami Mstów i Kłomnice (powiat częstochowski);

• od północnego-zachodu z gminą Gidle (powiat radomszczański, woj. łódzkie).
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W stosunku do województwa śląskiego gmina obejmuje 0,81 % powierzchni ogólnej 

województwa, natomiast w stosunku do powiatu częstochowskiego 6,6 % jego powierzchni 

ogólnej (gmina jest ósmą, co do wielkości w powiecie). 

Całkowity obszar gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2005 roku wynosił 100,33 km2 

(10 033 ha) i zamieszkiwany był przez 4 263 mieszkańców.

Pod względem administracyjnym gminę tworzy 21 miejscowości zgrupowanych w 13 

sołectwach.  Struktura  rozmieszczenia  ludności  w  poszczególnych  sołectwach 

i miejscowościach przedstawia się następująco:

TABELA 1. STRUKTURA ROZMIESZCZENIA LUDNOŚCI W GMINIE DABROWA ZIELONA.
(Stan na dzień 31 maja 2006 roku).

Sołectwo Miejscowość / jednostka 
osadnicza Liczba ludności Liczba ludności 

sołectwa

Raczkowice 
Kolonia

Raczkowice Kolonia 99 99

Cielętniki Cielętniki 474 474
Soborzyce Soborzyce 572

Wierzbie 50
Zaleszczyny 95
Maćkówka 85
Osiny 29

831

Dąbrowa Zielona Dąbrowa Zielona 906
Rogaczew 90
Zalas Biedy 14

1010

Cudków Cudków 53
Niebyła 34

87

Ulesie Ulesie 416 416
Olbrachcice Olbrachcice 462 462
Borowce Borowce 107 107
Święta Anna Święta Anna 180 180
Dąbek Dąbek 150 150
Lipie Lipie 47

Milionów 52
99

Nowa Wieś Nowa Wieś 135 135
Raczkowice Raczkowice 213 213

Razem 4263 4263
Urząd Gminy Dąbrowa Zielona
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Położenie  poszczególnych  miejscowości  w  granicach  administracyjnych  gminy 

przedstawia poniższa mapka.

RYSUNEK 2. GMINA DĄBROWA ZIELONA

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Dąbrowa Zielona.

Głównym  centrum  gminy  i  siedzibą  jej  samorządu  jest  wieś  Dąbrowa  Zielona 

położona w centralnej części gminy. 

Miejscowości  Dąbrowa  Zielona  oraz  Cielętniki  mają  charakter  wsi  o  zwartej 

zabudowie. Pozostałe miejscowości to wsie o zabudowie wstęgowej (zabudowania wzdłuż 

głównego ciągu komunikacyjnego) i zabudowie rozproszonej.

2.2 POŁOŻENIE GEOGRAFICZNO - KLIMATYCZNE
Podział  geograficzny  przeprowadzony  przez  Jerzego  Kondrackiego  („Geografia 

fizyczna Polski” PWN, Warszawa 1998r) wskazuje, że Gmina Dąbrowa Zielona położona jest 

w obrębie:

Prowincja: 34. Wyżyna Polska

Podprowincja: 342. Wyżyna Małopolska

Makroregion: 342.1. Wyżyna Przedborska

Mezoregion: 342.14. Niecka Włoszczowska

Pod względem budowy i ukształtowania powierzchni Niecka Włoszczowska tworzy 

jak gdyby misę o płaskim dnie i uniesionych brzegach. 

Niecka zbudowana jest z utworów kredowych, głównie margli, a także z piaskowców. 

W  wielu  miejscach  utwory  kredowe  przykryte  zostały  osadami  młodszymi  pochodzenia 
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czwartorzędowego. Kredowe podłoże pokrywają zatem czwartorzędowe piaski przewiane w 

wydmy, pomiędzy którymi występują tereny podmokłe – bagienne i zatorfione.

Gminę  charakteryzuje  płaskorówninny  obszar  otoczony  ze  wszystkich  stron 

wzniesieniami.  Rzeźba terenu rozciąga się na wysokości od 200 – 269 m n.p.m. Najniżej 

położone tereny zlokalizowane są w okolicy miejscowości Dąbek (w dolinie rzeki Wiercicy, 

w  zachodniej  części  gminy),  zaś  najwyższy  punkt  terenu  znajduje  się  pomiędzy 

miejscowościami  Rogaczew-Olbrachcice-Dąbrowa  Zielona.  Ze  względu  na  budowę 

fizjograficzną na obszarze gminy można wyróżnić dwie części:

- wysoczyznową (obszar środkowo-wschodni);

- płaskorówninną (dolina rzeki Wiercicy oraz obniżenie Kanału Lodowego).

Według podziału klimatycznego Gumińskiego obszar gminy zalicza się do dzielnicy 

klimatycznej  Częstochowsko-Kieleckiej.  Charakterystycznym  elementem  tej  dzielnicy  jest 

skrócenie obu pośrednich pór roku tzw. szarugi wiosennej i jesiennej do około 55 dni. 

Warunki klimatyczne panujące na terenie gminy należą do umiarkowanych i w dużej 

mierze uwarunkowane są wpływami mas powietrza kontynentalnego, o przewadze wiatrów 

zachodnich  i południowo-zachodnich.  Charakterystyczne  jest  jednak  duża  liczba  okresów 

ciszy,  co  sprzyja  powstawaniu  inwersji  termicznych  predysponowanych  również  rzeźbą 

(spływ mas zimnego powietrza ze wzgórz dolinami) dlatego w dolnej części zboczy wzgórz 

można spotkać zastoiska mrozowe, które są zjawiskiem niekorzystnym dla uprawy roślin, 

szczególnie  w  okresie  wiosennym,  jak  również  dla  osadnictwa.  Sprzyja  im  również 

poprzeczne  przegrodzenie  miejsc  spływu  np.:  zabudową,  zadrzewieniami.  Osobliwością 

klimatu jest zmienność pogody i duży procent opadów w formie burzowej.

Parametry meteorologiczne opisujące warunki klimatyczne tego obszaru przedstawiają 

się następująco:

• Średnia roczna temperatura powietrza wynosi 7,5 0C a w okresie wegetacyjnym, który 

trwa tu 215 – 224 dni wynosi 13,7 0C, natomiast w okresie VI-VIII 16,6 0C;

• Najcieplejszym miesiącem jest  lipiec [średnia lipca wacha się  od 17,5°  do 18°C], 

najzimniejszym styczeń [-3° do -3,5°C];

• Długość trwania okresu letniego (ilość dni z temperaturą powyżej 15°C) wynosi 90 – 

100 dni;

• Długość zimy (ilość dni poniżej 0°C) 130 do 140 dni;

• Średnia wysokość opadów atmosferycznych wynosi 600 – 650 mm rocznie;

• Średnia liczba dni z pokrywą śnieżną wynosi 80;
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• Ciśnienie barometryczne wacha się w granicach 730 – 740 mm Hg;

• Współczynnik wilgotności powietrza wyrażony stosunkiem opadów do parowania jest 

bardzo niski i wynosi 1,0.

2.3 UŻYTKOWANIE GRUNTÓW W GMINIE
Szczegółową ewidencję użytkowania gruntów na terenie gminy przedstawia tabela 2.

TABELA 2. UŻYTKOWANIE GRUNTÓW NA TERENIE GMINY DĄBROWA ZIELONA
(powierzchnia ewidencyjna - stan na dzień 15 marca 2006 roku)

Rodzaj gruntu Powierzchnia
[ha]

% w ogólnej powierzchni 
gminy

Użytki rolne
Grunty orne 3552,8870 35
Sady 53,4002 1
Łąki trwałe 1917,4740 19
Pastwiska trwałe 391,4213 4
Użytki rolne ogółem 5915,1830 59

Grunty leśne oraz zadrzewienia i zakrzewienia
Grunty leśne razem 3410,6820 34

Grunty pod wodami
Wody stojące 48,4446 0
Wody płynące 19,72 0
Rowy 53,8023 1
Grunty pod wodami razem 121,9669 1

Pozostałe grunty w tym: zabudowane, niezabudowane, drogi, nieużytki i inne
Ogółem 585,1681 6

Urząd Gminy Dąbrowa Zielona

Powyższa analiza jednoznacznie pozwala zakwalifikować gminę Dąbrowa Zielona do 

gmin  o charakterze  rolniczym  -  zgodnie  z  ewidencją  gruntów  Urzędu  Gminy  Dąbrowa 

Zielona  użytki  rolne  zajmują  blisko  60  % ogólnej  powierzchni  gminy.  Dominują  one  w 

centralnej części gminy.

Pomimo dużego rolniczego wykorzystania gruntów w użytkowaniu tego terenu silnie 

zaznacza się dość duży stopień zalesienia gminy – ok. 34 %. Lasy obejmują zachodnią oraz 

wschodnią część obszaru gminy. 

Trzeci co do wielkości udział w użytkowaniu gruntów gminy stanowią łąki – 19 %, 

występujące ze względu na uwarunkowania gruntowo-wodne wzdłuż rzek i zboczach wzgórz 

o gliniastej strukturze.

W ujęciu graficznym gospodarowanie gruntami na terenie Gminy Dąbrowa Zielona 

przedstawia się następująco:



Program Ochrony Środowiska Gminy Dąbrowa Zielona

WYKRES 1. UŻYTKOWANIE GRUNTÓW W GMINIE
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2.4     DANE I TENDENCJE DEMOGRAFICZNE
Zgodnie ze stanem ewidencji  Urzędu Gminy z dnia 15 maja 2006 r. na omawianym 

terenie Gminy Dąbrowa Zielona zamieszkuje 4 263 mieszkańców. 

Gęstość zaludnienia na tym terenie wynosi około 42 mieszkańców/km2, co daje wartość 

mniejszą do wartości dla powiatu (88 Mk/km2) i dużo mniejszą od analogicznego wskaźnika 

dla województwa śląskiego (397 Mk/km2).

Na przestrzeni lat 1995-2005 w wyniku przemian społecznych i regionalnych następuje 

systematyczny spadek liczby ludności na terenie gminy.

Poniżej przedstawiono analizę zmian ludności w ostatnich latach (1995-2005).

TABELA 3. STRUKTURA LUDNOŚCI W GMINIE DĄBROWA ZIELONA W LATACH 1995-2005.

Lata
Liczba ludności 

(Stan ludności wg faktycznego miejsca zamieszkania 31 XII wg GUS)
MĘŻCZYŹNI KOBIETY OGÓŁEM

1995 r. 2216 2274 4490
1996 r. 2196 2260 4456
1997 r. 2189 2237 4426
1998 r. 2174 2227 4401
1999 r. 2156 2203 4359
2000 r. 2126 2208 4334
2001 r. 2088 2175 4263
2002 r. 2061 2146 4207
2003 r. 2056 2142 4198
2004 r. 2029 2111 4140
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2005 r. 2025 2120 4145
Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Regionalnych

WYKRES 2. STRUKTURA PRZEMIAN DEMOGRAFICZNYCH NA TERENIE 
GMINY DĄBROWA ZIELONA W LATACH 1995-2005.
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Sieć  osiedleńcza  Gminy Dąbrowa Zielona  wskazuje  na  zdecydowaną  koncentrację 

ludności w ośrodku administracyjnym gminy – wsi Dąbrowa Zielona. Związane jest to przede 

wszystkim z funkcją wsi jako siedziby gminy i koncentracją podmiotów usługowych (sklepy, 

bank, poczta, szkoła, urząd, przychodnia i inne).

Struktura demograficzna mieszkańców pod względem wiekowym wg stanu na 31.XII. 

2004 r. określa następujący podział:

WYKRES 3. STRUKTURA WIEKOWA LUDNOŚCI GMINY.
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18,00%

59,61%

22,39% Ludność w wieku
przedprodukcyjnym 

Ludność w wieku
produkcyjnym

Ludność w wieku
poprodukcyjnym

W  latach  1995-2004  struktura  wiekowa  ludności  gminy  ulegała  nieznacznym 

zmianom. Zmiany te obrazuje poniższa tabela.

TABELA 4. ZMIANY STRUKTURY WIEKOWEJ LUDNOŚCI GMINY DĄBROWA ZIELONA
 W LATACH 1995-2002 (wg stanu na 31.XII).

w osobach Lata
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Ludność w wieku 
przedprodukcyjnym 966 947 925 901 869 883 850 806 782 745

Ludność w wieku 
produkcyjnym 2461 2437 2452 2466 2460 2439 2425 2435 2452 2468

Ludność w wieku 
poprodukcyjnym 1063 1072 1049 1034 1030 1012 988 966 948 927

Przyrost naturalny -43 -20 -24 -23 -34 -17 -48 -29 -27 -40
Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Regionalnych

W  analizowanym  wieloleciu  zaznacza  się  22 %-owy  spadek  ludności  w  wieku 

przedprodukcyjnym. Widoczny jest również ujemny trend przyrostu naturalnego. Tendencje 

takie świadczą o procesie starzenia społeczeństwa.

Analizując  zmiany  struktury  ludności  w  Gminie  Dąbrowa  Zielona  na  przestrzeni 

lat 1995-2004 można przypuszczać, że w latach kolejnych może nastąpić dalszy nieznaczny 

spadek liczby ludności związany w głównej mierze z ujemną tendencją przyrostu naturalnego 

oraz migracją ludności.

W perspektywie dłuższego okresu (10-20 lat) można przewidzieć stabilizację liczby 

ludności  gminy,  do  czego powinno przyczynić  się  dążenie  samorządu gminy do poprawy 

życia  mieszkańców  pod  względem  infrastrukturalnym  –  zaopatrzenie  w  wodę 

i odprowadzenie ścieków.

2.5  STRUKTURA GOSPODARCZA I ROLNICZA
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Położenie  gminy  Dąbrowa  Zielona  nie  jest  bardzo  korzystne  dla  jej  rozwoju 

gospodarczego  i społecznego.  Gmina  znajduje  się  na  pograniczu  dwóch  województw: 

śląskiego i łódzkiego. Do bardziej znaczących gospodarczo miast (Częstochowy i Radomska) 

odległość wynosi odpowiednio 30 km i 20 km.

Rozwój gospodarczy gminy skupia się wokół rolnictwa. 

Na  obszarze  gminy,  mimo  iż  jest  terenem  gdzie  dominującą  funkcją  spełnia 

gospodarka  rolna  oraz  handel.  Podmioty  gospodarcze  stanowią  małe  i  średnie 

przedsiębiorstwa o znaczeniu lokalnym.

Ogólna  liczba  wszystkich  podmiotów  gospodarczych  według  informacji  GUS 

wynosiła na koniec 2005 roku 173 podmioty gospodarcze. Z liczby tej 10 podmiotów należy 

do sektora publicznego, natomiast 163 do sektora prywatnego.

Według  analizy  przedstawionej  w  Planie  Rozwoju  Lokalnego  Gminy  Dąbrowa 

Zielona liczba podmiotów gospodarczych nieznacznie wzrasta z roku na rok. 

Wskazuje  to  na  znaczne  ożywienie  ludności  pod  względem gospodarności  i  chęć 

znalezienia alternatywnych do rolnictwa dochodów.

Według  podziału  na  sekcje  struktura  podmiotów gospodarczych  na  terenie  gminy 

przedstawia się następująco:

TABELA 5.  STRUKTURA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH NA PODSTAWIE 
KLASYFIKACJI PKD (według stanu na 31.12.2005 r.).

Nazwa Sekcji według PKD

Ilość podmiotów 
gospodarczych na 

terenie gminy
[szt.]

Sekcja A - Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo 6
Sekcja B - Rybactwo 0
Sekcja C - Górnictwo 0
Sekcja D - Przetwórstwo przemysłowe 29
Sekcja E - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę 0
Sekcja F - Budownictwo 18
Sekcja G - Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodów, 

motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego
58

Sekcja H - Hotele i restauracje 1
Sekcja I - Transport, gospodarka magazynowa i łączność 8
Sekcja J - Pośrednictwo finansowe 5
Sekcja K - Obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z 

prowadzeniem działalności gospodarczej
15

Sekcja L - Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe 
ubezpieczenie społeczne i powszechne ubezpieczenie zdrowotne

11

Sekcja M - Edukacja 6
Sekcja N - Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 5
Sekcja O - Działalność usługowa komunalna, społeczna i indywidualna, 

pozostała
11
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Sekcja P - Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników 0
Sekcja Q - Organizacje i zespoły eksterytorialne 0

OGÓŁEM 173
Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Regionalnych

Główne podmioty gospodarcze to:

- przetwórnia „Venta” w Olbrachcicach;

- Zakład przerobu drewna „Vera” w Olbrachcicach;

- producent okien i drzwi PCV „Duroplast” w Olbrachcicach;

- 3 piekarnie;

- 2 punkty gastronomiczne;

Analiza użytkowania gruntów Gminy Dąbrowa Zielona wskazuje na jej typowo rolniczy charakter. 
Użytki rolne według ewidencji gruntów stanowią 59 % powierzchni gminy. Strukturę użytkowania użytków 

rolnych przedstawia poniższy wykres:

WYKRES 4. PODSTAWOWA STRUKTURA UŻYTKOWANIA GRUNTU 
W GMINIE DĄBROWA ZIELONA.
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Obszar  rolny  zajmuje centralną część gminy. 
Do głównych ziemiopłodów rolnictwa należą zboża, których powierzchnia zasiewów 

stanowi 71 % ogólnej powierzchni gruntów rolnych. Podstawowe zboża to: żyto i pszenica.

TABELA 6. PRODUKCJA ROŚLINNA/UPRAWY W 2005 ROKU.

Rodzaj upraw Powierzchnia upraw [ha] Udział procentowy [%] w 
gruntach rolnych

Zboża ogółem 1085 70,6
Strączkowe na ziarno 1 0,1

Ziemniaki 280 18,2
Przemysłowe / rzepak 5 0,3

Pozostałe 165 10,7
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Sprawozdanie R-05/G do Głównego Urzędu Statystycznego – Szacunek plonów i zbiorów głównych ziemiopłodów w 
indywidualnych gospodarstwach rolnych w 2005 roku.

Rolnictwo na terenie gminy nastawione jest na tradycyjną produkcję rolniczą 
roślinną i zwierzęcą, głównie ze względu na sytuację społeczno-ekonomiczną 
mieszkańców.

Łączna ilość gospodarstw na terenie gminy w 2004 roku wynosiła 1967. Na 
terenie gminy najwięcej jest gospodarstw małych (o areale 1-3 ha i 3-5 ha), co związane 
jest z dużym rozproszeniem i rozdrobnieniem ziemi użytkowanej rolniczo. 

Na podstawie analizy w Planie Rozwoju Lokalnego gminy stwierdzono 
następującą strukturę gospodarstwa:

- średnie gospodarstwo w gminie ma powierzchnię 6,2 ha; 
- średnia ilość działek w jednym gospodarstwie wynosi 6,2;
- średnia powierzchnia jednej działki ~ 1ha; 
- średnia odległość od siedliska do najdalszej działki wynosi 2,4 km.

2.6  INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

2.6.1  INFRASTRUKTURA KOMUNIKACYJNA
Drogi

Pod  względem  sieci  infrastruktury  drogowej  Gmina  Dąbrowa  Zielona  należy 

do regionów o średnio rozwiniętej strukturze sieci drogowej.

Główne szlaki komunikacyjne przebiegające przez teren gminy to drogi wojewódzkie 

o numerach 786 i 784 a także niewielki fragment drogi wojewódzkiej nr 793 (Siewierz – 

Żarki – Janów -  Św. Anna).

Uzupełnienie sieci dróg układu podstawowego stanowią drogi powiatowe i gminne, 

które ułatwiają połączenia pomiędzy sołectwami, dojazdy do pól, łąk, pastwisk i lasów.

TABELA 7. ZESTAWIENIE DRÓG NA TERENIE GMINY.

Numer drogi Określenie przebiegu
Długość na 

terenie gminy
[km]

Drogi wojewódzkie 
784 Św. Anna – Cielętniki – Ciężkowice - Radomsko 10,250
786 Częstochowa - Św. Anna – Koniecpol – Włoszczowa 8,300
Drogi powiatowe
08042 Garnek – Dąbek – Wola Mokrzeska 2,875
08043 Garnek – Święta Anna 3,280
08403 Sekursko - Soborzyce 2,280
08404 Żytno – Sekursko - Cielętniki 1,549
08410 Lipie – Nowa Wieś  Raczkowice 5,662
08411 Raxczkowice – Soborzyce - Łabądź 6,274
08414 Nowa Wieś – Darowa Zielona 2,818
08415 Dąbrowa Zielona – Borowce - Ludwinów 5,742
Drogi gminne
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700001s Olbrachcie – Dąbrowa Zielona tzw. „Dolna”
700002s Olbrachcie – Rogaczew – Borowce
700003s Soborzyce – Huby Soborzyckie
700004s Soborzyce – Cudków – Niebyła
700005s Soborzyce – Zaleszczycy
700006s Dąbek – Milionów – do granicy gminy Przyrów (Knieja)
700007s Cielętniki – Michałopol (do granicy gminy Gidle)
700008s Borowce – do granicy gminy Koniecpol (Łysiny)
700009s Soborzyce – Cielętniki
700010s Maćkówka – Dąbrowa Zielona
700011s Ulesie - Zagony

30,480

Urząd Gminy Dąbrowa Zielona

Według informacji Urzędu Gminy oaz Powiatowego Zarządu Dróg stan ilości dróg 

gminnych, powiatowych, wojewódzkich oraz krajowych na terenie Gminy Dąbrowa Zielona 

kształtuje się następująco:

TABELA 8. ZESTAWIENIE DŁUGOŚCI POSZCZEGÓLNYCH TYPÓW DROG 
NA TERENIE GMINY.

Wyszczególnienie Długość dróg w km
Drogi gminne
Drogi powiatowe 30,480
Drogi wojewódzkie 18,550
Drogi krajowe 0
Urząd Gminy Dąbrowa Zielona.

Na  wymienionych  drogach,  odbywa  się  ruch  pojazdów  samochodowych 

o zróżnicowanym natężeniu. Ze względu na oddziaływanie na środowisko największą rolę 

odgrywają drogi wojewódzkie. 

W zakresie dróg powiatowych i gminnych, które pełnią podstawową rolę w obsłudze 

komunikacyjnej mieszkańców gminy jakość dróg powinna ulegać systematycznej poprawie 

poprzez budowę i modernizację nawierzchni, rozbudowę oświetlenia i chodników.

Koleje

Na  terenie  gminy  brak  jest  infrastruktury  kolejowej.  Najbliższe  istniejące  linie 

kolejowa to:

-  linia  o numerze 61 relacji  Fosofskie-  Częstochowa – Kielce przebiegająca  przez 

gminę Przyrów, na południe od gminy Dąbrowa Zielona;

- linia kolejowa nr 1 relacji Katowice – Warszawa przebiegająca przez gminę Gidle, 

na północny-zachód od gminy Dąbrowa Zielona;

2.6.2     ZAOPATRZENIE W WODĘ
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Mieszkańcy  Gminy  Dąbrowa  Zielona  zaopatrywani  są  w  wodę  konsumpcyjną  za 

pomocą wodociągów lokalnych, zasilanych czterema ujęciami zbiorczymi.

 
Charakterystykę komunalnych ujęć wody przedstawia poniższa tabela.
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TABELA  9.      CHARAKTERYSTYKA KOMUNALNYCH UJĘĆ WODY. 

L.p. Lokalizacja
ujęcia

Numer pozwolenia 
wodnoprawnego

Ilość 
studni

Głębokość 
studni Wydajność

szt. m m3/h

Zaopatrywane 
miejscowości

1 Olbrachcice OS.I-6210/1969/1/95 2 40 i 40 76

Olbrachcie, 
Dąbrowa Zielona,
Ulesie,
Św. Anna.

2 Borowce OS.I-6210/1921/28/94 1 50 35 Borowce

3 Soborzyce OS.IV.6223-4/21/03 1 80 60

Soborzyce,
Wierzbie,
Maćkówka,
Osiny

4 Dąbek OS.IV.6223-4/40/2001 2 48 i 46 36
Dąbek,
Wola Mokrzeska 
(Gm. Przyrów)

Urząd Gminy Dąbrowa Zielona.

Z ujęcia Dąbek ujmowana i uzdatniana woda sprzedawana jest poza obszar gminy. 

Wodą  ujmowaną  na  tym  ujęciu  zaopatrywani  są  mieszkańcy  części  miejscowości  Wola 

Mokrzeska z sąsiedniej gminy Przyrów.

Szczegółowe zestawienie poboru i sprzedaży wody z ujęć komunalnych w 2005 roku 

przedstawia poniższa tabela.

TABELA  10.      EKSPLOATACJA WODOCIĄGÓW W 2005 R..

Wyszczególnienie
Wykonanie w dam3 

(1 dam3 = 1 tys. m3)
Woda pobrana z ujęć 59,6
Woda pobrana na własne cele technologiczne -
Straty wody 0,1
Zakup hurtowy wody 0
Sprzedaż hurtowa wody 4,9
Woda 
dostarczona 
(zużycie 
wody)

Razem 54,6
z tego gospodarstwom  domowym, 

zbiorowym  i 
indywidualnym 
gospodarstwom rolnym

51,3

na cele produkcyjne 2,6
pozostałe cele 0,7

Sprawozdanie SG-01, Statystyka gminy za rok 2005
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Według Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego gminy Dąbrowa 

Zielona na terenie gminy istnieje także ujęcie wody podziemnej w miejscowości Rogaczew. 

Studnia  o  głębokości  42  m,  ujmująca  wody  górnokredowego  poziomu  wodonośnego, 

powstała w 1980 r. w celu zaopatrywania w wodę zakładu hodowli bydła i trzody chlewnej. 

Zasoby eksploatacyjne określono w kat. B w wys. Q=19,0 m3/h.

Zgodnie z danymi statystycznymi  (sporządzonymi na podstawie sprawozdań gminy  

M- 06 o wodociągach i kanalizacji) podstawowe dane na temat sieci wodociągowej gminy na 

przestrzeni lat 2002-2005 przedstawiają się następująco: 

TABELA  11.      CHARAKTERYSTYKA SIECI WODOCIĄGOWEJ W LATACH 2002-2005.

Wyszczególnienie 2002 2003 2004 2005

Długość czynnej sieci rozdzielczej km 30,2 30,2 33.6 33.6
Długość czynnej sieci rozdzielczej stanowiącej 
własność gminy km 30,2 30,2 33.6 33.6
Połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych 
i zbiorowego zamieszkania szt. 675 673 751 780
Woda dostarczona gospodarstwom domowym dam3 40,9 45.1 52.6 51.3
Mieszkania w budynkach mieszkalnych nowo 
dołączonych do sieci wodociągowej szt. 0 4 0 0
Ludność korzystająca z sieci wodociągowej osoba 1830 1826 1928 1904
Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Regionalnych.

Na koniec 2005 roku długość wodociągowej sieci rozdzielczej wyniosła 33,6 km. Do 

sieci  przyłączonych  było  780  budynków  mieszkalnych  o  łącznej  długości  przyłączy 

wodociągowych  17,7  km.  Łącznie  woda  z  sieci  wodociągowej  dostarczana  była  1904 

mieszkańcom gminy.

Z powyższych zestawień wynika,  iż  zaledwie 46 % mieszkańców korzysta z wody 

dostarczanej przez sieć wodociągową. Jest to mały odsetek ludności. Pozostali mieszkańcy 

zaopatrują się w wodę z indywidualnych ujęć, zazwyczaj studni kopanych poprzez wodociągi 

lokalne.

Zestawienie zużycia wody przez mieszkańców podłączonych do sieci wodociągowej 

w odniesieniu do ich liczby, wskazuje, że w 2005 roku średnie dobowe zużycie wody przez 

mieszkańca  korzystającego  z  wody  dostarczonej  siecią  wodociągową  wyniosło  około 

74 dm3/d.  Dla terenów wiejskich  wartość  ta  nie  jest  jednak adekwatna do rzeczywistości, 

ponieważ w wielu przypadkach woda z sieci wodociągowej wykorzystywana jest do celów 

gospodarczych (np. pojenia zwierząt).
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2.6.3    ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ, CIEPŁO I GAZ ZIEMNY
Pod  względem  obsługi  mieszkańców  w  energię  gmina  Dąbrowa  zasilana  jest  z 

Głównego Punktu Zasilania w Koniecpolu (gmina sąsiednia) poprzez linie rozdzielcze 15 kV 

i stacje transformatorowe.

Przez teren gminy przebiegają linie energetyczne oznaczeniu krajowym:

- linia wysokiego napięcia 220 kV przesyłu Joachimów-Kielce,

- linia napowietrzna wysokiego napięcia 110 kV (pracująca jako linia 15 kV) przesyłu 

Koniecpol-Żytno.

Zaopatrzenie w ciepło na terenie gminy oparte jest o lokalne źródła ciepła tj. paleniska 

domowe, głównie piece miałowo-węglowe. Na terenie gminy brak jest instalacji działających 

na  alternatywne  źródła  energii  (zasilane  energią  promieniowania  słonecznego,  wodną, 

wiatrową bądź geotermalną). 

Podobnie  sytuacja  dotyczy  zaopatrzenia  w  gaz  ziemny.  Przez  teren  gminy  nie 

przebiega gazociąg zasilający w gaz ziemny. W związku z tym mieszkańcy zaopatrują się 

w gaz poprzez butle gazowe.

2.6.4    GOSPODARKA ŚCIEKOWA
Obecnie na terenie gminy brak jest systemu kanalizacyjnego odprowadzającego ścieki 

do zbiorczej oczyszczalni ścieków. Ze względu na możliwości techniczne 4 gospodarstwa z 

miejscowości Św. Anna zostały podłączone do zbiorczej sieci kanalizacyjnej gminy Przyrów.

Gospodarka ściekowa mieszkańców oparta jest o gromadzenie ścieków w zbiornikach 

(szambach), okresowe wypróżnianie ich i wywożenie do oczyszczalni ścieków w Przyrowie. 

Według  sprawozdania  statystycznego  SG-01  dotyczącego  gospodarki  komunalnej 

i mieszkaniowej  na  koniec  2005  roku  na  obszarze  gminy  Dąbrowa  Zielona  istniało  516 

zbiorników  bezodpływowych  do  gromadzenia  nieczystości  ciekłych.  Na  terenie  gminy 

zewidencjonowano  również  2  przydomowe  oczyszczalnie  ścieków  (instalacje  do 

indywidualnej neutralizacji ścieków w obrębie gospodarstwa).

Narodowy Powszechny Spis Ludności i Mieszkań z 2002 roku wykazał jednak, iż w 

ustęp  spłukiwany  z  odprowadzeniem  do  urządzenia  lokalnego  wyposażonych  było  817 

mieszkań spośród 1306 ogółem. Z urządzeń lokalnych korzystało ogółem 3042 mieszkańców 

gminy (co stanowi ok. 71% ogólnej liczby mieszkańców).

Ostatecznie  rozbieżności  powyższe  wyjaśni  wykonany  przez  Urząd  Gminy  spis 

szamb. 
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W miejscowości  Dąbrowa  Zielona  planowana  jest  budowa  Oczyszczalni  ścieków, 

która miałaby obsługiwać miejscowości Dąbrowa Zielona, Olbrachcie, Ulesie.

2.6.5    GOSPODARKA ODPADAMI
Zagadnienia  dotyczące  gospodarki  odpadami  na  terenie  gminy  Dąbrowa  Zielona 

zostały  omówione  w  opracowaniu  PN.  Plan  Gospodarki  Odpadami  dla  Gminy  Dąbrowa 

Zielona,  stanowiącym integralną  część z  niniejszym Programem Ochrony Środowiska dla 

Gminy Dąbrowa Zielona.
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6 III CHARAKTERYSTYKA I OCENA STANU 
ŚRODOWISKA 
WRAZ Z ANALIZĄ JEGO ZAGROŻEŃ

Poniższy  rozdział  pn.  charakterystyka  i  ocena  aktualnego  stanu  środowiska  został 

sporządzony  w  celu  zinwentaryzowania  zasobów  poszczególnych  składników  środowiska 

przyrodniczego  Gminy  Dąbrowa  Zielona  oraz  ukazania  istniejących  zagrożeń  i  tendencji 

zachodzących  zmian.  W  rozdziale  określone  również  zostały  zalecane  działania  w  celu 

poprawy stanu środowiska w gminie oraz jej zrównoważonego rozwoju. 

Przeprowadzona  analiza  stanowić  będzie  w  dalszej  części  Programu  ochrony 

środowiska  podstawę  planowania  konkretnych  przedsięwzięć  do  realizacji  w najbliższych 

latach - sporządzenia polityki ekologicznej gminy oraz planu operacyjnego.

3.1 GLEBY

6.1.1 3.1.1 UWARUNKOWANIA OGÓLNE
Z uwagi na fakt, iż poszczególne typy genetyczne gleb kształtują się pod wpływem 

szeregu  różnorodnych  czynników  tj.:  podłoże  geologiczne  (rodzaj  zwietrzeliny,  na  której 

rozwija się gleba), ukształtowanie terenu, stosunki wodne, roślinność czy też klimat – gleby 

gminy  wykazują  zróżnicowanie.  Typy  i  rodzaje  gleb  związane  są  z  charakterem 

i pochodzeniem utworów powierzchniowych.

Według mapy glebowo-rolniczej  na terenie  gminy występują  gleby różnych typów 

z kilku rzędów.

TABELA 12.  TYPY GLEB WYSTĘPUJĄCYCH NA TERENIE GMINY.
Dział Rząd Typ

Gleby autogeniczne Gleby brunatnoziemne

Gleby bielicoziemne

Gleby brunatne wyługowane
Gleby brunatne kwaśne 
Gleby płowe (pseudobielicowe)
Gleby bielicowe

Gleby 
semihydrogeniczne

Czarne ziemie

Gleby zabagnione

Czarne ziemie właściwe
Czarne ziemie zdegradowane
Gleby gruntowo-glejowe

Gleby hydrogeniczne Gleby bagienne

Gleby pobagienne

Gleby mułowe
Gleby torfowe
Gleby murszowe

Gleby napływowe Gleby aluwialne Mady rzeczne
Plan  Rozwoju  Lokalnego  Gminy  Dąbrowa  Zielona,  Studium  Uwarunkowań  i  Kierunków  Zagospodarowania  

Przestrzennego gminy Dąbrowa Zielona.
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Według szczegółowej charakterystyki gleb zawartej w PRL gminy oraz Studium 
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego na terenie gminy 
najwięcej występuje gleb bielicowych i pseudobielicowych (gleby płowe). Gleby 
bielicowe charakteryzują się niskim pH, niską zasobnością w składniki mineralne, 
płytką warstwą próchniczą. Ogólnie mówiąc gleby te są mało żyzne, zaliczane 
najczęściej do kompleksów: żytni słaby i żytni najsłabszy i do V i VI klasy bonitacyjnej. 
Gleby te najczęściej użytkowane są rolniczo. Występują również gleby brunatne kwaśne 
i wyługowane, najczęściej wytworzone pod lasami mieszanymi. Gleby te charakteryzują 
się odczynem w granicach pH 3,5 – 5,0. Na obrzeżach rejonów występowania skał 
wapiennych tworzą się gleby brunatne właściwe lub zbliżone do nich co do profilu i 
zasobności rędziny brunatne, wykorzystywane rolniczo i zaklasyfikowane  jako klasa II i 
IVa. Na terenie gminy pojawiają się czarne ziemie i gleby gruntowo-glejowe, położone są 
głównie w dolinach cieków. Gleby mułowe i torfowe nadają się jedynie do wykorzystania 
jako użytki zielone oraz pozostawione są jako nieużytki zarastające lasem. Gleby 
murszowe występują na terenach zmeliorowanych, wykorzystywane są jako użytki 
zielone. Mady rzeczne – ze względu na wysoki poziom zwierciadła wody 
wykorzystywane są jako użytki zielone.

Wymienione wcześniej gleby pochodzenia organicznego jak również mady 
zajmują w gminie duże obszary w dolinie Kanału Lodowego, jego dopływu 
wypływającego w rejonie Soborzyc, w rejonie Wiercicy, a także w innych miejscach 
gdzie występuje znaczne zawilgocenie. Gleby te najczęściej wykorzystywane są jako łąki, 
sporadycznie jako pola uprawne lub lasy. Związane jest to z wysokim poziomem wód 
gruntowych – pomimo systemu odwodnieniowego (drenaży) obejmującego cały obszar 
dolin. Należy zaznaczyć iż na terenie gminy występują również inne typy gleb nie 
uwzględnione na mapie glebowo-rolniczej. Przykładem mogą być :

• gleby inicjalne luźne (regosole) – niewielkie płaty w miejscach eksploatacji 
pisków

• gleby deluwialne – powstają u podnóży zboczy w miejscach spływu wód 
deszczowych

• gleby antropogeniczne – powstają w ogródka przydomowych w wyniku 
intensywnych zabiegów uprawowych.

6.1.2 3.1.2 JAKOŚĆ GLEB 
O  wartości  gleb  świadczą  klasy bonitacyjne i  kompleksy  ich  rolniczej 

przydatności. Dla obu tych czynników wyróżnia się podział klas dla użytków ornych oraz 

dla użytków zielonych.

Na podstawie tej klasyfikacji grunty orne oraz użytki zielone gminy Dąbrowa Zielona 

zakwalifikowano do następujących klas bonitacyjnych:

TABELA 13. BONITACJA GRUNTÓW ORNYCH NA TERENIE GMINY.

Klasa bonitacyjna gleb Grunty orne
pow. [ha]

% ogólnej 
powierzchni gruntów 

ornych
I - gleby orne najlepsze 0 0
II - gleby orne bardzo dobre 12 0,3
III a - gleby orne dobre 213 5,7
III b - gleby średnio dobre 323 8,7
IV a - gleby orne średniej jakości 627 16,9
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IV b - gleby orne średniej jakości (gorsze) 486 13,1
V - gleby orne słabe 1307 35,3
VI - gleby najsłabsze 717 19,5
VI z - gleby pod zalesienia 19 0,5
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, wg stanu z czerwca 2006 r.

TABELA 14. BONITACJA UŻYTKÓW ZIELONYCH NA TERENIE GMINY.

Klasa bonitacyjna gleb Użytki zielone
pow. [ha]

% ogólnej 
powierzchni 

użytków zielonych
I 0 0,0
II 0 0,0

III 315 13,4
IV 1258 53,5
V 557 23,7
VI 194 8,3

VI z 26 1,1
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, wg stanu z czerwca 2006 r.

Na terenie gminy grunty orne w większości zaliczone zostały do V klasy bonitacyjnej, 

natomiast łąki do IV klasy. Zwarty kompleks gruntów klasy III występuje w rejonie Dąbrowy 

Zielonej oraz Soborzyc. Tam też pojawiają się niewielkie fragmenty gruntów klasy II. Gleby 

te  związane  są  z  płytkim  występowaniem  margli  oraz  ich  zwietrzeliny.  Margle  są  skałą 

wapienną zawierającą znaczne ilości części ilastych. Dzięki temu w trakcie wietrzenia tworzą 

się  gleby  o  dobrych  właściwościach  najczęściej  są  to  rędziny,  rzadziej  gleby  brunatne 

właściwe. Najsłabsze gleby zostały zalesione o czym świadczy  niewielki odsetek gruntów 

klasy  VI  zaklasyfikowanych  jako  użytki  rolne.  Łąki  zlokalizowane  zostały  na  glebach 

torfowych,  na  madach,  czarnoziemach  zdegradowanych  oraz  na  glebach  murszowych, 

natomiast  pastwiska  najczęściej  zlokalizowane  na  terenach  gdzie  blisko  powierzchni 

występują  twardsze  partie   utworów kredowych  i  nie  utworzyła  się  warstwa  orna  gleby 

o dostatecznej miąższości.

Sposoby użytkowania gleby zależą od jej przydatności rolniczej, która wiąże się ściśle 

z  właściwościami  fizyczno-chemicznymi  gleby,  z  rzeźbą  terenu,  stopniem  uwilgotnienia 

i klimatem. W oparciu o te kryteria dokonano podziału rolniczej przestrzeni produkcyjnej na 

kompleksy przydatności.

Dla  gminy  Dąbrowa  Zielona  Okręgowa  Stacja  Chemiczno-Rolnicza  w  Gliwicach 

określiła następujący podział gleb wg kompleksów przydatności rolniczej:

TABELA 15. STRUKTURA ROLNICZEJ PRZYDATNOŚCI GRUNTÓW ORNYCH.
Kompleks rolniczej przydatności Grunty orne % ogólnej 
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[ha] powierzchni 
gruntów ornych

1 - Kompleks pszenny b. dobry 12 0,3
2 - Kompleks pszenny dobry 323 8,7
3 - Kompleks pszenny wadliwy 0 0,0
4 - Kompleks żytni b. dobry (pszenno-żytni) 500 13,5
5 - Kompleks żytni dobry (żytnio-ziemniaczany 

dobry)
674

18,2
6 - Kompleks żytni słaby (żytnio-ziemniaczany 

słaby)
1750

47,3
7 - Kompleks żytni najsłabszy (żytnio-łubinowy) 315 8,5
8 - Kompleks zbożowo-pastewny mocny 40 1,1
9 - Kompleks zbożowo-pastewny słaby 90 2,4
Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Gliwicach (wg stanu z 1996 r.).

TABELA 16. STRUKTURA ROLNICZEJ PRZYDATNOŚCI UŻYTKÓW ZIELONYCH.

Kompleks rolniczej 
przydatności Użytki zielone

% 
ogólnej 

powierzchni 
użytków 
zielonych

1z - Użytki zielone b. dobre i 
dobre

0,0
0,0

2z - Użytki zielone średnie 1573,0 67,0
3z - Użytki zielone słabe i bardzo 

słabe
777,0

33,0
Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Gliwicach (wg stanu z 1996 r.).

W obrębie gruntów ornych gminy Dąbrowa Zielona przeważają kompleksy żytnie 6 i 5. 

W kompleksie  6  występują  gleby pseudobielicowe,  brunatne wyługowane i  czarne 

ziemie, wytworzone z piasków słabogliniastych, rzadziej gliniastych z piaskiem luźnym lub 

gliną  w  podłożu.  Kompleks  7  stanowią  w  większości  gleby  brunatne  wyługowane 

wytworzone  z  piasków  słabogliniastych  z  piaskiem  luźnym  w  podłożu  oraz  z  piasków 

luźnych.  W  kompleksie  9  dominują  czarne  ziemie  wytworzone  z  piasków  całkowite 

i naglinowane oraz gleby murszaste. Kompleks 2 tworzą przede wszystkim rędziny kredowe 

średnie i ciężkie o dobrym stopniu kultury.

Użytki zielone stanowią utwory organiczne, torfowe i mułowo-torfowe, a także mady 

średnie i czarne ziemie w przewadze piaszczyste.

6.1.3 3.1.3 ŹRÓDŁA DEGRADACJI I OCHRONA GLEB
Specyfika  zagospodarowania  terenów  stwarza  możliwości  występowania  zagrożeń 

gleb w zależności od stopnia intensywności ich wykorzystania.
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Istnieje  kilka  czynników  wpływających  na  stan  gleb,  mogących  prowadzić  do  jej 

przeobrażeń:

• nieprawidłowa procedura użytkowania gleby,

• erozja,

• alkalizacja lub zakwaszanie,

• zbytnie nawodnienie lub przesuszenie gleby,

• zanieczyszczenia chemiczne i inne (np. ściekami bytowymi),

• wpływ organizmów chorobotwórczych,

• zubożenie w składniki pokarmowe,

• zmniejszenie ilości próchnicy w glebie.

Ze  względu  na  jakość  gleb  na  terenie  gminy  oraz  ich  intensywne  wykorzystanie 

rolnicze szczególną uwagę należy zwrócić na właściwą ochronę tego składnika środowiska. 

Dla ochrony gleb pod względem zasobności w składniki pokarmowe (potas,  wapń, 

fosfor  itd.)  istotną  sprawą  jest  prowadzenie  prawidłowej  gospodarki  rolnej  i  nawożenia. 

Dlatego  też  we  wdrażaniu  zasad  właściwego  gospodarowania  rolnego  potrzebne  jest 

promowanie  zapisów  Kodeksu  Dobrej  Praktyki  Rolniczej.  Kodeks  nie  tylko  opisuje 

potencjalne  źródła,  mogące  spowodować  niekorzystne  zmiany  fizycznych  i biologicznych 

właściwości  gleby  i wód,  ale  jest  również  przewodnikiem  pokazującym  jak  chronić 

środowisko w procesie produkcji rolnej.

Szansą  rozwoju  dla  terenów  gminy  Dąbrowa  Zielona  może  być  również  rozwój 

rolnictwa ekologicznego i produkcji zdrowej żywności. W celu wdrażania i rozwoju tej gałęzi 

rolnictwa należy wykorzystać akcesję Polski do Unii Europejskiej oraz możliwości wsparcia, 

jakie dają m.in. programy rolno-środowiskowe. 

Teren gminy Dąbrowa Zielona znalazł się w wyodrębnionej I strefie priorytetowej 

woj.  Śląskiego  w  ramach  programu  rolnośrodowiskowego,  którego  celem  jest  promocja 

systemów  produkcji  rolniczej  prowadzonej  zgodnie  z  wymogami  ochrony  środowiska 

i kształtowaniem krajobrazu.

Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady tworzenia i realizacji  programu 

rolno-środowiskowego w Unii Europejskiej jest Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1257/1999 

w sprawie wsparcia rozwoju wsi przez Europejski  Fundusz Orientacji  i  Gwarancji  Rolnej. 

Stworzono  również  szczegółowe  zasady  wdrażania  tych  programów  oraz  instrumenty 

finansowe,  w  formie  Rozporządzenia  Rady  (WE)  Nr  445/2002.  Obydwa  rozporządzenia 

określają  główne  cele  programów,  warunki  ich  realizacji  i  zasady  kalkulacji  płatności. 
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Wsparcie finansowe będzie przysługiwać tym rolnikom, którzy zobowiążą się do realizowania, 

przez okres co najmniej 5 lat, działań polegających na: 

•stosowaniu  w  produkcji  rolnej  zabiegów  chroniących  środowisko,  krajobraz,  zasoby 

naturalne i różnorodność genetyczną, 

•przyjaznej dla środowiska ekstensyfikacji produkcji rolnej, 

•zachowaniu  środowisk  o  wysokiej  wartości  przyrodniczej,  które  mogą  być  zagrożone 

intensyfikacją rolnictwa, 

•utrzymywaniu zróżnicowania krajobrazu i historycznych walorów terenów rolniczych, 

•podnoszeniu świadomości ekologicznej wśród społeczności wiejskiej. 

Jednym  z  podstawowych  założeń  programu  rolno-środowiskowego  jest  wymóg 

przestrzegania  przez  rolnika  tzw.  zwykłej  dobrej  praktyki  rolniczej,  określanej  jako 

„minimum rolno-środowiskowe”. Przestrzeganie tego minimum jest obowiązkowe i obejmuje 

wymogi wynikające z ustawodawstwa w zakresie: ochrony środowiska, stosowania ścieków i 

osadów  ściekowych,  ochrony  przyrody,  ochrony  gruntów  rolnych  i  leśnych,  stosowania 

nawozów  i nawożenia,  stosowania  chemicznych  środków  ochrony  roślin,  utrzymywania 

czystości  i porządku  w  gospodarstwie.  Wstępnym  warunkiem  uczestnictwa  w  programie 

rolno-środowiskowym jest zaakceptowanie tego pakietu, bez wsparcia finansowego. 

Kodeks dobrej praktyki rolniczej, będący zbiorem zasad, porad i zaleceń, powinien 

być  przyswojony  przez  każdego rolnika  i  uznawany jako obowiązujące  normy etycznego 

postępowania względem środowiska. Zgodnie z Rozporządzeniami Unii Europejskiej rolnicy, 

którzy gospodarują na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania, uczestniczą 

w programach  rolno-środowiskowych  na  obszarach  przyrodniczo  wrażliwych,  bądź 

prowadzący gospodarstwa ekologiczne, otrzymujący rekompensaty finansowe, zobowiązani 

są przestrzegać zasady dobrej praktyki rolniczej.

W  Polskim  prawie  zagadnienia  związane  z  realizacją  programów  rolno-

środowiskowych znalazły swoje odzwierciedlenie w następujących aktach prawnych:

• Ustawa  z  dnia  28  listopada  2003 r.  o  wspieraniu  rozwoju  obszarów wiejskich  ze 

środków  pochodzących  z  Sekcji  Gwarancji  Europejskiego  Funduszu  Orientacji 

i Gwarancji Rolnej (Dz.U. 2003 nr 229 poz. 2273);

• Rozporządzenie  Ministra  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  z  dnia  6  sierpnia  2004  r. 

w sprawie  wzoru  wniosku  o  przyznanie  płatności  z  tytułu  realizacji  przedsięwzięć 

rolno-środowiskowych  i  poprawy  dobrostanu  zwierząt  oraz  zawartości  planu  tego 

działania (Dz.U. 2004 nr 181 poz. 1878);

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU20032292273
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Innym aspektem ochrony gruntów rolnych jest zapobieganie niszczeniu powierzchni 

gleb  przez  erozję  wodną  i  wietrzną.  W  celu  zapobiegania  procesom  erozyjnym  należy 

przywiązywać szczególną uwagę do zachowywania, pielęgnowania i tworzenia zadrzewień 

i zakrzewień  śródpolnych,  przydrożnych  i  na  obrzeżach  cieków  wodnych.  Postępowaniu 

takiemu  sprzyja  duże  rozdrobnienie  gruntów  rolnych  (przewaga  małych  i  średnich 

gospodarstw). 

W celu ochrony gleb bardzo ważnym aspektem jest zapobieganie wylewaniu na pola 

uprawne  lub  do  rowów  ścieków  bytowych  oraz  przedostawaniu  się  tych  ścieków 

bezpośrednio do ziemi poprzez nieszczelne szambo. Dotyczy to zarówno ścieków bytowych 

pochodzących bezpośrednio ze zbiorników przydomowych,  jak i zmieszanych ze ściekami 

gospodarczymi w zbiornikach na gnojowicę. 

Na terenach wiejskich gospodarstwa domowe często nie mają szamba, bądź posiadają 

nieszczelne szambo. 

Z  reguły  gospodarstwa  nie  posiadające  szamba  odprowadzają  ścieki  do  zbiornika 

gospodarskiego,  w  którym  gromadzona  jest  gnojowica  lub  też  na  gnojownik.  Ścieki  te 

następnie  trafiają  na  pola  uprawne  jako  element  nawożenia  gnojowicą.  Jest  to  proces 

niewłaściwy, ze względu na fakt iż do gleb uprawnych przedostają się ścieki zawierające 

środki chemiczne i inne czynniki zanieczyszczające.

Niewłaściwym jest też posiadanie nieszczelnego zbiornika do gromadzenia ścieków 

(szamba). Z oczywistych czynników ekonomicznych wiele gospodarstw posiada nieszczelne 

szamba. Należy przy tym pamiętać, iż ścieki z takich zbiorników trafiają bezpośrednio do 

gruntu  w  najbliższym  otoczeniu  domu,  jak  również  do  wód  gruntowych  zasilających 

niejednokrotnie studnie kopaną w obrębie gospodarstwa. 

3.2 ZASOBY SUROWCÓW MINERALNYCH
Na  terenie  Gminy  występują  kopaliny  użyteczne,  które  były  lub  są  przedmiotem 

eksploatacji lub są wydzielone jako złoża perspektywiczne. Są to:

• surowce okruchowe – pisaki,
• surowce węglanowe – wapienie,
• torfy.

Na omawianym obszarze gminy występuje 12 wyrobisk eksploatacyjnych 
piasków, z których w czterech eksploatacja została zaniechana, a w pozostałych ośmiu 
prowadzona jest nieregulowana, okresowa eksploatacja. 

Lokalizacja wyrobisk związana jest głównie z występowaniem w podłożu piasków 
i żwirów lodowcowych, wodno lodowcowych lub eolicznych piasków. Dodatkowo 
wydzielono 6 perspektywicznych obszarów występowania piasków wydmowych 
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w okolicach: Dąbrowa Zielona – Borowce, Soborzyce – Zaleszczycy, Cudków – Niebyła, 
Borzykowa – Osiny, Ignaców, Kol. Raczkowice.

Surowce węglanowe w postaci wapieni eksploatowane były w 4 wyrobiskach, ale 
ich eksploatacja została zaniechana z uwagi na małą miąższość złóż.

Na terenie gminy udokumentowane zostały 3 obszary złóż torfów. 
Są to obszary:

 Gidle-Sekursko – 7,5 ha o zasobności złoża 39 tys m3, ale małej miąższości.
 Chmielarze – 41 ha powierzchni, udokumentowane 203 tys m3 torfów 

również o małej miąższości.
 Dąbrowa Zielona – powierzchnia 1107 ha, łącznie 7245 tys m3 torfów, z 

czego 3245 tys m3 złoża bilansowego i 4000 tys m3. Złoże było 
eksploatowane w latach 60-tych, a obecnie eksploatacja została 
zaniechana. 

Miejsca eksploatacji i nieeksploatowane wyrobiska zostały oznaczone w Studium 
Uwarunkowań i kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy.

Eksploatacja surowców powoduje lokalne zmiany w przypowierzchniowej warstwie 

skorupy  ziemskiej,  między  innymi  w  postaci  obszarów  wyłączonych  z  użytkowania 

i zniszczenia  warstwy  glebowej  (grunty  zdegradowane),  a  także  ułatwionej  infiltracji 

zanieczyszczeń do wód gruntowych. 

Największe  zagrożenie  w  tym  przypadku  stanowi  przekształcanie  miejsc  po 

eksploatacyjnych w dzikie składowiska odpadów lub wylewiska ścieków. 

Eksploatacja  złóż  naturalnych  powinna  być  kontrolowana  na  podstawie  koncesji 

eksploatacyjnych. Określają one zakres eksploatacji,  czas eksploatacji jak również wymogi 

dotyczące  przeprowadzenia  rekultywacji  terenu  po  zakończeniu  eksploatacji.  Dzięki  temu 

można mówić o racjonalnym wykorzystywaniu surowców naturalnych.

Na  terenie  gminy  Dąbrowa  Zielona  istnieją  miejsca  przekształcone  wskutek 

niekoncesjonowanej  eksploatacji  piasku  i  żwiru.  Wiele  z  nich  stanowi  dzikie  wysypiska 

odpadów.

Należy rozpatrzyć możliwość przeprowadzenia inwentaryzacji takich miejsc i podjęcia 

procedur związanych z porządkowaniem.

W ramach inwentaryzacji należy ustalić charakter wyrobiska (czy jest ono nielegalne 

czy  też  posiada  koncesję,  do  kogo  należy  obszar,  czy  jest  ono nadal  eksploatowane  czy 

eksploatacja  została  zaniechana).  W  przypadku  wyrobisk  o  niewyjaśnionym  charakterze 

należy  podjąć  kroki  w  celu  wyjaśnienia  i  uporządkowania  proceduralnego.  Działania 

porządkujące powinny dążyć do:
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- zaniechania  nielegalnej  eksploatacji  lub  jej  zalegalizowania  (określającego 

również terminy i warunki rekultywacji);

- rekultywacji obszarów zdegradowanych o zaniechanej eksploatacji.

3.3 ZASOBY WODNE

1. WODY PODZIEMNE

6.1.3.1 3.3.1.1 UWARUNKOWANIA OGÓLNE
Pod względem uwarunkowań hydrogeologicznych gmina Dąbrowa Zielona należy do 

terenów  bogatych  w  podziemne zasoby  wodne.  Gmina  znajduje  się  w  regionie 

hydrogeologicznym nidziańskim (wg Mapy Hydrogeologicznej Polski).

Pierwszym i głównym poziomem wodonośnym jest poziom kredowy. Ma on charakter 

szczelinowy, a jego warstwę wodonośną stanowią margle, wapienie, opoki jastrychu i pięter 

starszych  po  cynamon.  Poziom  zasilany  jest  wodami  opadowymi,  a  podstawą  drenażu 

lokalnego jest sieć hydrograficzna (Kanał Lodowy i rzeka Wiercica).

Z  danych  ujęć  wody  na  terenie  gminy  wynika,  iż  poziom  wodonośny  zalega  na 

głębokościach  nie  przekraczających  20  m,  a  jego  wydajności  wynoszą  od  kilkunastu  do 

kilkudziesięciu m3/h.

Wody  gruntowe  charakterem  i głębokością  występowania  odzwierciedlają  cechy 

konfiguracyjne terenu oraz budowę geologiczną jego podłoża.

Występowanie wód gruntowych na terenie gminy można podzielić na trzy podstawowe 

obszary:

• Obszar A – zwierciadło wody zalega na poziomie poniżej 2,0 m p.p.t.;

• Obszar B - zwierciadło wody zalega na poziomie poniżej 1,0 - 2,0 m p.p.t.;

• Obszar C - zwierciadło wody zalega bardzo płytko, na poziomie 0,5 do 2,0 m p.p.t.

6.1.3.2 3.3.1.2 GŁÓWNE ZBIORNIKI WÓD PODZIEMNYCH
Teren gminy znajduje się w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP 

nr 408 „Niecka Miechowska”. 

Zasoby dyspozycyjne  tego zbiornika  zatwierdzone  zostały na  466 tys.  m3/d.  Średnie 

głębokości ujęć w obrębie zbiornika oszacowano na ok. 20-130 m. Górnokredowy poziom 

wód  podziemnych  charakteryzuje  się  dobrą  jakością,  jednak  wody  te  nie  są  dobrze 
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odizolowane  od  powierzchni,  w  związku  z  czym  narażone  są  na  czynniki  mogące 

doprowadzić do pogorszenia ich stanu.

Zestawienie parametrów charakterystycznych dla GZWP przedstawia tabela 15.

6.1.3.2.1.1 TABELA 17. PARAMETRY GZWP Nr 408

N
r

GZWP

Nazwa 
GZWP

Typ
ośro

dka

W
iek 
skał

Powier
zchnia GZWP

[km2]

Śred
nia

głęb
okość

ujęć
[m]

Zasoby 
dyspozycyjne

[tys. m3/d]

4
08

Niecka 
Miechowska

szczelinowo-
porowy

C
r3 3194 20-

130 466
Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie.

Oznaczenia wieku skał GZWP:
Cr3   - kreda górna;

Prawo  ochrony  środowiska  w art.  98  stanowi,  że  wody  podziemne  i obszary  ich 

zasilania podlegają ochronie polegającej na zmniejszaniu ryzyka zanieczyszczenia tych wód 

poprzez ograniczenie oddziaływania na obszary ich zasilania oraz utrzymywaniu równowagi 

zasobów tych wód. W tych celach tworzone są między innymi obszary ochronne na zasadach 

określonych Prawem wodnym. 

W  zasięgu  zbiornika  oznaczanego  jako  nr  408 i  określanego  mianem  „Niecka 

Miechowska” ze względu na źle izolowaną warstwę wodonośną wyznaczono obszar wysokiej 

ochrony  (OWO)  obejmujący  znaczną  część  gminy.  W  pobliżu  miejscowości  Św.  Anna 

(południowy skraj gminy) wyróżniono obszar najwyższej ochrony (ONO).

Stosownie do przepisów art. 59 Prawa wodnego: 
„Obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych stanowią obszary, na których 
obowiązują zakazy, nakazy oraz ograniczenia w zakresie użytkowania gruntów lub 
korzystania z wody w celu ochrony zasobów tych wód przed degradacją”.

Na obszarach ochronnych można zabronić wznoszenia obiektów budowlanych oraz 

wykonywania robót lub innych czynności, które mogą spowodować trwałe zanieczyszczenie 

gruntów lub wód, a w szczególności lokalizowania inwestycji zaliczonych do przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Zgodnie z art. 60 – obszar ochronny ustanawia, w drodze rozporządzenia, 
dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej, na podstawie planu gospodarowania 
wodami na obszarze dorzecza wskazując zakazy, nakazy lub ograniczenia, na których 
obowiązuje stosowanie przepisów art. 59.

6.1.3.3 3.3.1.3     JAKOŚĆ WÓD PODZIEMNYCH
Na  jakość  wód  podziemnych  na  analizowanym  terenie  wpływ  mają  istniejące  tu 

warunki hydrogeologicze oraz formy prowadzonej działalności. 
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Ogólnie badania jakości wód podziemnych prowadzone są:

 w sieci krajowej przez Państwowy Instytut Geologiczny;

 w sieci regionalnej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach 

Delegaturę w Częstochowie,

 w sieci lokalnej – brak prowadzenia takich badań na terenie gminy.

W próbach wody oznaczane są wskaźniki fizykochemiczne jakości wody.

W grupie wskaźników nietoksycznych wykonywanych jest 20 oznaczeń: barwa, SO4, 

Sr, Zn i suma substancji rozpuszczonych. przewodność, odczyn pH, twardość ogólna, Ba, Ca, 

Cl,  Fe,  HCO3,  HPO4,  K,  Mg,  Mn,  Na,  NH4,SiO2 Natomiast  w grupie  11  wskaźników 

toksycznych badane są stężenia: As, Cd, Cr, Cu, F, Ni, Pb, fenoli, NO2, NO3 i CN.

Zasady kwalifikowania wody do odpowiedniej klasy są inne, niż stosowane przy 
ocenie jakość wód powierzchniowych – rzek i jezior. Jako dopuszczalne przyjmowane 

jest przekroczenie wartości granicznych trzech wskaźników, za wyjątkiem wskaźników 
o charakterze toksycznym. Pomimo stwierdzenia w badanej wodzie wyższych stężeń 

danego wskaźnika od określonych dla III klasy czystości, woda kwalifikowana jest do III 
klasy. Skala ocen zwykłych wód podziemnych jest następująca:

Ia – wody o najwyższej jakości, 

Ib– wysokiej jakości,

II – średniej jakości,

III – niskiej jakości.

Na  terenie  gminy  Dąbrowa  Zielona  nie  prowadzony  jest  monitoring  wód  w  sieci 

krajowej przez Państwowy Instytut Geologiczny. Najbliższym punktem badawczym tej sieci 

w obrębie zbiornika GZWP 408 jest punkt obserwacyjny I rzędu (stacja hydrogeologiczna) 

w miejscowości Podlesie (Gm. Lelów). 

Na  obszarze  gminy  nie  jest  również  prowadzony  monitoring  regionalny  stanu 

czystości  wód podziemnych.  Najbliższe  punkty pomiarowe tej  sieci  (badane przez  WIOŚ 

Katowice) znajdują się w miejscowościach: Mełchów, Kłomice i Koniecpol. W punktach tych 

badane są wody GZWP 408.

Jakość  wód  podziemnych  na  terenie  gminy  określana  jest  dla  wód  podziemnych 

ujmowanych do celów zaopatrzenia ludności w wodę do picia. Kontroli prowadzonej przez 

Powiatowy Inspektorat Sanitarny podawana jest woda surowa podawana do sieci.

Na stacji Podlesie prowadzone są systematycznie badania wód podziemnych, w pięciu 

otworach badawczych  (2 studniach wierconych  i  3  piezometrach),  przy czym trzy z  nich 

odnoszą się do zbiornika GZWP 408 (głębokości otworów to: 50, 84 i 12,5 m) 



Program Ochrony Środowiska Gminy Dąbrowa Zielona

TABELA  18. JAKOŚĆ WÓD PODZIEMNYCH WEDŁUG KLASYFIKACJI NA 
PODSTAWIE BADAŃ MONITORINGU W LATACH 2002, 2003 i  
2004 OPUBLIKOWANEGO PRZEZ WIOŚ KATOWICE.

Rok 
badania

Numer 
punktu 

badawczeg
o

Lokalizacja
Jakość 
ogólna

Zawartość 
azotu 

azotynowego

Zawartość 
żelaza 

ogólnego
Klasa jakości wody *

Jakość wód podziemnych w utworach kredowych (GZWP 408) – sieć krajowa
2002 44 Podlesie – gm. Lelów Ib Ib Ia
2003 44 Podlesie – gm. Lelów Ib Ib Ia
2004 44 Podlesie – gm. Lelów II II I

Jakość wód podziemnych w utworach kredowych (GZWP 408) – sieć regionalna

2002

101 Mełchów poza klasą Ib Ia
204 Kłomice Ib Ib Ia
207 Koniecpol III III Ia
209 Koniecpol III Ia III

2003

101 Mełchów II Ib Ib
204 Kłomice Ib Ib Ia
207 Koniecpol III Ib Ia
209 Koniecpol III Ia II

2004

101 Mełchów III III I
204 Kłomice III III I
207 Koniecpol III III I
209 Koniecpol III III I

Raport o stanie środowiska w województwie śląskim w 2002 roku, WIOŚ Katowice;
Raport o stanie środowiska w Województwie Śląskim w 2003 roku, WIOŚ Katowice;
Raport o stanie środowiska w Województwie Śląskim w 2004 roku, WIOŚ Katowice.

Z publikowanych  przez  WIOŚ Katowice  wyników monitoringu  wód podziemnych 

wynika, iż jakość wód w obrębie GZWP 408 ulega pogarszaniu.

Szczególny wpływ na jakość wód wywiera zawartość azotu azotanowego oraz żelaza 

i manganu.  Żelazo  i  mangan  występują  w  wodach  podziemnych  w  sposób  naturalny, 

szczególnie  w  wodach  poziomu  górnokredowego.  Towarzyszy  temu  zwiększona  barwa, 

mętność oraz przewodnictwo elektryczne,  dlatego wody przynależą do klas o średniej  lub 

niskiej jakości. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie w wyniku prowadzonych 

analiz wody na ujęciu Dąbek w latach 2004 oraz 2005 stwierdzał dla wody dostarczanej z 

ujęcia  Dąbek  przekroczenia  wskaźników  fizyko-chemicznych  tj.  mętności,  żelaza  oraz 

manganu. Woda została zatem określona jako „warunkowo nadającą się do spożycia”. Badane 

próbki wody spełniają wymagania mikrobiologiczne.

Znacznie  gorszym  aspektem  jest  wzrastająca  zawartość  związków  azotu,  a  w 

szczególności  azotu  azotanowego,  który  związany  jest  z  wpływem  czynników 
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antropopresyjnych (działalności człowieka). Związki azotu wywierają szkodliwe działanie na 

organizm człowieka i należą do wskaźników o charakterze toksycznym, w zasadniczy sposób 

rzutują na ogólną klasę jakości wód. 

6.1.3.4 3.3.1.4       ŹRÓDŁA  I  TENDENCJE  PRZEOBRAŻEŃ  WÓD 
PODZIEMNYCH

Wody  podziemne  są  elementem  środowiska,  którego  stan  zależny  jest  od  stanu 

czystości  innych  elementów  środowiska  np.  powierzchni  ziemi,  gruntów,  powietrza 

atmosferycznego,  wód  powierzchniowych,  a  przede  wszystkim  ilości  i  rodzaju 

wprowadzanych ścieków.

Skład  chemiczny  wód  gruntowych  jest  efektem  oddziaływania  opadów 

atmosferycznych, litologii, czasu krążenia, sytuacji morfologicznej oraz użytkowania terenu. 

Coraz  częściej  wody gruntowe charakteryzuje  wzrost  zawartości  substancji  biogennych  – 

związków azotu i fosforu, który spowodowany jest przede wszystkim procesami ługowania 

nawozów  mineralnych  do  wód  gruntowych  oraz  zanieczyszczeniami  ściekami  bytowymi 

nieskanalizowanych wsi. Na pogorszenie jakości wód gruntowych wpływa również depozycja 

atmosferyczna.

Stan poziomu wód gruntowych uzależniony jest przede wszystkim od ilości opadów, 

dlatego też jego wzrost odnotowuje się szczególnie w okresie wiosennym podczas roztopów 

pokrywy śniegowej, oraz wzmożonych opadów atmosferycznych.

Infiltracja wód opadowych do pokładów zasobów wód podziemnych i gruntowych, 
wpływająca na pogorszenie jakości tych wód może wynikać z jakości izolującej pokrywy 

w stropie warstw wodonośnych. Warstwy izolujące ujmowanych wód zapobiegają 
łatwemu przenikaniu do wód zanieczyszczeń z powierzchni, głównie przez infiltrację 
wód deszczowych, wraz z którymi przedostają się do wód gruntowych środki ochrony 
roślin oraz zanieczyszczenia pochodzące z nieszczelnych zbiorników bezodpływowych 

(szamb). 

Wzrastająca  ilość  związków  azotu  w  wodach  podziemnych  GZWP  408  (o  słabo 

izolowanych warstwach) może mieć źródło w:

niewłaściwie stosowanych lub przechowywanych nawozach mineralnych;

przedawkowaniu nawozów o charakterze naturalnym (głównie gnojowicy);

niewłaściwym składowaniu, transportowaniu ścieków bytowych i hodowlanych.

Na terenie gminy Dąbrowa Zielona problem jakości wód podziemnych (zarówno 

głębinowych jak i gruntowych) może wynikać głównie z niewłaściwej gospodarki ściekowej.
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Na  omawianym  terenie  gminy  brak  jest  zbiorczego  systemu  kanalizacji  oraz 

oczyszczalni  ścieków,  który  zapewniałby  kontrolowane  odprowadzanie  ścieków  oraz  ich 

oczyszczanie na właściwym poziomie. Cała gospodarka ściekowa (opisana w rozdziale  2) 

oparta jest o zbiorniki do gromadzenia ścieków, tzw. szamba. 

Na terenie gminy brak jest wiarygodnych informacji o dokładnej liczbie istniejących 

szamb  oraz  ich  stanie  technicznym.  Urząd  Gminy  jest  w  trakcie  sporządzania  spisu 

zbiorników bezodpływowych zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminie.  

W ujęciu przyszłościowym ważne jest,  aby gmina wraz ze spisem szamb uzyskała 

wiarygodne informacje dotyczące:

 wielkości zbiornika;

 szczelności zbiornika;

 posiadanej umowy z firmą odbierającą ścieki;

 częstością i ilością wywożonych ścieków.

Uzyskanie  takich  informacji  powinno  być  kontynuacją  spisu  szamb  oraz  kontrolą 

gminną w zakresie  prawidłowego prowadzenia  gospodarki  ściekowej  przez  mieszkańców. 

Kontrola  taka,  jak  również  uprawnienia  gminy  w  jej  sprawowaniu  wynikają  z  praw 

określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz regulaminu utrzymania 

czystości  i  porządku  na  terenie  gminy.  Dlatego  też  ważną  kwestią  jest  to,  aby  zapisy 

regulaminu utrzymania czystości i porządku zawierały ustalenia dotyczące wywozu ścieków 

i kontroli wywozu, a nie wyłącznie gospodarki odpadami komunalnymi (w sensie śmieci). 

Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy jest głównym celem do podjęcia 

w dziedzinie poprawy jakości wód podziemnych. Jest też aspektem najważniejszym (obok 

gospodarki odpadami) w celu osiągnięcia poprawy jakości wód podziemnych ujmowanych do 

celów zaopatrzenia w wodę. 

Gminna  winna  podejść  do  uregulowania  gospodarki  ściekowej  w  sposób 

kompleksowy. Pierwszym krokiem powinno być stworzenie i przyjęcie Koncepcji gospodarki 

ściekowej dla obszaru gminy,  ujmującej  ekonomiczne,  techniczne i środowiskowe aspekty 

rozwoju  infrastruktury  kanalizacyjnej  wraz  z  indywidualną  gospodarką  ściekami. 

Sporządzenie wielowariantowej  koncepcji  pozwoli  władzom gminy określić  właściwy pod 

względem  różnych  czynników  kierunek  rozwoju  i  planowania  czasowo-finansowego. 

Dodatkowo będzie atutem kosztorysowym w ubieganiu się o środki pomocowe.

Wody podziemne gminy mogą także ulegać przeobrażeniom ilościowym. 
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Przeobrażenia  ilościowe  związane  są  z poborem  wód  podziemnych  na  potrzeby 

gospodarcze lub komunalne. Na terenie gminy głównym źródłem przeobrażeń ilościowych 

jest  pobór  wód na potrzeby komunalne -  do zaopatrzenia  ludności  w wodę do picia  i  na 

potrzeby gospodarcze.
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W celu ograniczenia  wpływu  na  zasób i  jakość wód podziemnych  wprowadza  się 

strefy ochrony wokół ujęć tych wód.

Zasady ochrony wód podziemnych powinny uwzględniać:

• Wyznaczenie  stref  ochrony  bezpośredniej  oraz  opracowanie  i wprowadzenie 

strefy ochrony zasobowej poprzez likwidację obiektów stanowiących zagrożenia 

stanu sanitarnego,

• Zabezpieczenie  studni  głębinowych  wyłączonych  z  eksploatacji  w uzgodnieniu 

z Geologiem  Wojewódzkim;  studnie  te  mogą  stanowić  drogę  migracji 

zanieczyszczeń do użytkowych warstw wodonośnych,

• Ochronę zasobów wód podziemnych w strefie bliskiej alimentacji. Na obszarach 

tych  w  pierwszej  kolejności  należy  zlikwidować  wszystkie  ogniska 

zanieczyszczeń i uporządkować gospodarkę wodno - ściekową.

Strefy  ochronne  wokół  poszczególnych  ujęć  wody podziemnej  ustanawia  dyrektor 

regionalnego  zarządu  gospodarki  wodnej,  na  wniosek  i  koszt  właściciela  ujęcia  wody, 

wskazując zakazy, nakazy, ograniczenia oraz obszary, na których obowiązują. Konieczność 

ustanowienia  stref  ochronnych  wynika  z  analizy  warunków  hydrogeologicznych  rejonów 

ujęcia.  Zadaniem  stref  ochronnych  jest  pełne  zabezpieczenie  terenu  ujęcia  oraz  obszaru 

oddziaływania na ujęcie przed przypadkowym lub umyślnym zanieczyszczeniem, co może 

doprowadzić do pogorszenia jakości zasobów wodnych.

Podstawę ustanowienia takich stref jest podział na II strefy ochrony:

 Bezpośredniej,

 pośredniej (wewnętrznej i zewnętrznej).
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Poszczególne  strefy  podporządkowane  są  najczęściej  następującym  zakazom  i 

nakazom:

W granicach obszaru   strefy ochrony bezpośredniej     należy:

 odprowadzać wody opadowe w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich 

do urządzeń służących do poboru wody,

 zagospodarować teren zielenią,

 odprowadzać  poza  granicę  terenu  ochrony  bezpośredniej  ścieki  z  urządzeń 

sanitarnych,  służących  do  użytku  osób  zatrudnionych  przy  obsłudze  urządzeń 

służących do poboru wody,

 ograniczyć  do  niezbędnych  potrzeb  przebywanie  osób  niezatrudnionych  przy 

obsłudze urządzeń służących do poboru wody.

W granicach obszaru    strefy ochrony pośredniej     może być zabronione lub ograniczone 

wykonywanie  robót  oraz  innych  czynności  powodujących  zmniejszenie  przydatności 

ujmowanej wody lub wydajności ujęcia, a w szczególności:

 wprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi,

 rolnicze wykorzystanie ścieków,

 przechowywanie lub składowanie odpadów promieniotwórczych,

 stosowanie nawozów oraz środków ochrony roślin,

 budowa autostrad, dróg oraz torów kolejowych,

 wykonywanie robót melioracyjnych oraz wykopów ziemnych,

 lokalizowanie zakładów przemysłowych oraz ferm chowu lub hodowli zwierząt,
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 lokalizowanie  magazynów  produktów  ropopochodnych  oraz  innych  substancji, 

a także rurociągów do ich transportu,

 lokalizowanie składowisk odpadów komunalnych lub przemysłowych,

 mycie pojazdów mechanicznych,

 urządzanie parkingów, obozowisk oraz kąpielisk,

 lokalizowanie nowych ujęć wody,

 lokalizowanie cmentarzy oraz grzebanie zwłok zwierzęcych.

Na  terenie  gminy  Dąbrowa  Zielona,  zgodnie  z  zapisami  Studium  Uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego wszystkie ujęcia wód posiadają wyznaczone 

strefy ochronne, dla których wyznaczone są zasady zagospodarowania terenu.

Dla  poszczególnych  ujęć  komunalnych  zasady  zagospodarowania  w  obrębie  stref 

ochrony przedstawia poniższa tabela.

TABELA  19. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU W STREFACH OCHRONY UJĘĆ.
Lokalizacja 

ujęcia
Rodzaj 
strefy Zasięg strefy Zasady zagospodarowania terenu w 

obszarze strefy
1 2 3 4
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Olbrachcice

bezpośrednia 10 m od zarysu 
budynków służących 
do poboru wody.
Ogrodzony teren 38,5 
x 7,5 m.

• Odprowadzanie wód opadowych w 
taki sposób, aby nie mogły one 
przedostawać się do urządzeń 
służących do poboru wody;

• Zagospodarowanie terenu zielenią;
• Szczelna odprowadzenie poza granicę 

strefy ochronnej ścieków z urządzeń 
sanitarnych, przeznaczonych do 
użytku osób zatrudnionych przy 
urządzeniach służących do poboru 
wody.

pośrednia-
wewnętrzna

Teren przylegający 
do strefy 
bezpośredniej, 
wyznaczony 
izochrona 30-
dniowego dopływu 
wody do studni.

• Zakaz grzebania zwierząt, wylewania 
ścieków i gnojowicy, gromadzenia 
obornika;

• Zakaz składowania substancji 
szkodliwych;

• Zakaz budowy obiektów, które 
mogłyby mieć niekorzystny wpływ.

pośrednia-
zewnętrzna

Teren pozostałej 
części strefy 
pośredniej, 
wyznaczony 
izochroną 25-letniego 
dopływu wody do 
studni.

• Zakaz nawożenia pól gnojowicą;
• Stosować optymalne dawki nawozów 

i środków ochrony roślin;
• Zakaz składowania odpadów 

i wylewania ścieków na terenie 
kamieniołomów, również przyległych 
do terenu strefy;

• Zakaz budowy obiektów 
stwarzających zagrożenie dla jakości 
wód (stacja paliw, cmentarz).

Borowce

bezpośredni
a

10 m od zarysu 
budynków służących 
do poboru wody.
Teren ogrodzony 24 
x 22 m.

• Jak dla ujęcia w Olbrachcicach,
oraz
• Ograniczanie do niezbędnych potrzeb 

przebywanie  osób  niezatrudnionych 
przy  urządzeniach  służących  do 
poboru wody.

2 3 4
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pośrednia-
wewnętrzna

Teren wyznaczony 
izochrona 30-
dniowego dopływu 
wody do studni – 
mieści się w 
granicach strefy 
bezpośredniej 
ochrony.

• Jak dla ujęcia w Olbrachcicach.

pośrednia-
zewnętrzna

Teren pozostałej 
części strefy 
pośredniej, 
wyznaczony 
izochroną 25-letniego 
dopływu wody do 
studni.

• Nakaz uszczelnienia zbiorników na 
ścieki;

• Nakaz zabezpieczenia obór, aby 
ścieki nie przedostawały się do 
gruntu;

• Zakaz nawożenia pól gnojowicą;
• Stosowanie optymalnych dawek 

nawozów i środków ochrony roślin;
• Zakaz składowania odpadów 

i wylewania ścieków na terenie 
kamieniołomów, również przyległych 
do terenu strefy;

• Zakaz budowy obiektów 
stwarzających zagrożenie dla jakości 
wód (stacja paliw, cmentarz).
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Soborzyce

bezpośredni
a

10 m od zarysu 
budynków służących 
do poboru wody.
Ogrodzony teren 38,5 
x 7,5 m (37 m od 
studni)

• Jak dla ujęcia w Borowcach.

pośrednia-
wewnętrzna

Teren przylegający 
do strefy 
bezpośredniej, 
wyznaczony 
izochrona 30-
dniowego dopływu 
wody do studni.

• Zakaz wprowadzania ścieków do 
wody;

• Zakaz rolniczego wykorzystania 
ścieków;

• Zakaz stosowania nawozów 
i chemicznych środków ochrony 
roślin;

• Zakaz lokalizowania zakładów 
przemysłowych i ferm chowu 
zwierząt;

• Zakaz lokalizowania magazynów 
produktów ropopochodnych i innych 
substancji chemicznych;

• Zakaz lokalizowania wysypisk 
i wylewisk odpadów komunalnych 
i przemysłowych;

• Zakaz mycia pojazdów 
mechanicznych i lokalizowania 
parkingów;

• Zakaz lokalizowania nowych ujęć 
wody;

• Zakaz lokalizowania cmentarzy.
pośrednia-
zewnętrzna

Teren pozostałej 
części strefy 
pośredniej, 
wyznaczony 
izochroną 25-letniego 
dopływu wody do 
studni.

 Zakaz lokalizowania obiektów 
mogących pogorszyć jakość wód;

 Zakaz nawożenia pól gnojowicą;
 Zakaz rolniczego wykorzystania 

ścieków;
 Zakaz wprowadzania ścieków do 

ziemi

Dąbek

bezpośredni
a

10 m od zarysu 
budynków służących 
do poboru wody.
Ogrodzony teren 12,5 
x 51 m.

• Jak dla ujęcia w Borowcach.

pośrednia-
wewnętrzna

Nie wyznaczono -

1 2 3 4
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pośrednia-
zewnętrzna

Teren wyznaczony 
izochroną 25-letniego 
dopływu wody do 
studni.

• Zakaz wprowadzania ścieków do 
gruntu i wód gruntowych;

• Zakaz rolniczego wykorzystania 
ścieków;

• Zakaz stosowania środków ochrony 
roślin;

• Zakaz lokalizowania inwestycji, które 
mogą powodować zanieczyszczenie 
wód podziemnych.

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dąbrowa Zielona.

2. WODY POWIERZCHNIOWE
Teren gminy Dąbrowa Zielona jest stosunkowo ubogi w wody powierzchniowe. 

Według ewidencji gruntów pod wodami znajduje się 121,9669 ha, co stanowi zaledwie 
ok. 1 % ogólnej powierzchni gminy. Większa część obszarów pod wodami to wody 

płynące i rowy.

6.1.4 3.3.2.1POŁOŻENIE ZLEWNIOWE GMINY
Obszar gminy Dąbrowa Zielona pod względem hydrograficznym należy do dorzecza 

Odry  zlewni  Warty.  Przy  wschodniej  granicy  gminy  przebiega  dział  wodny  I  rzędu 

rozgraniczający dorzecze Odry od Dorzecza Wisły. 

Zgodnie  z  przynależnością  do  właściwego  dorzecza  Odry  i  zlewni  Warty,  na 

podstawie Rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie przebiegu 

granic obszarów dorzeczy, przyporządkowania zbiorników wód podziemnych do właściwych 

obszarów  dorzeczy,  utworzenia  regionalnych  zarządów  gospodarki  wodnej  oraz  podziału 

obszarów dorzeczy na regiony wodne (Dz.U. 2002 nr 232 poz. 1953) obszar gminy Dąbrowa 

Zielona w całości podlega pod Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu (RZGW). 

Głównym  celem  funkcjonowania  RZGW  jest  zarządzanie  wodami  na  obszarze 

nadzorowanych zlewni dla zapewnienia ludności wody pitnej odpowiedniej jakości, ochrony 

wód  przed  zanieczyszczeniem,  ochrony  przed  powodzią  i  suszą,  zapewnienia  wody  dla 

przemysłu, żeglugi i energetyki wodnej oraz administrowanie rzekami i kanałami w imieniu 

Skarbu Państwa. Ustawa Prawo Wodne (Art. 92) wyznacza szereg zadań, których wykonanie 

należy do obowiązków dyrektora RZGW. Należą do nich m.in.:

1)  opracowywanie analiz stanu zasobów wodnych oraz stanu ochrony przed powodzią 

w regionie wodnym,

2)  opracowywanie warunków korzystania z wód regionu wodnego,

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU20022321953
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3)  opracowywanie projektów planów ochrony przeciwpowodziowej w regionie wodnym,

4)  opiniowanie  projektów  planów  gospodarowania  zasobami  wodnymi  na  obszarze 

dorzecza,

5) koordynowanie działań związanych z ochroną przed powodzią oraz suszą w regionie 

wodnym,  w  szczególności  prowadzenie  ośrodków  koordynacyjno-informacyjnych 

ochrony przeciwpowodziowej.

6.1.4.1 3.3.2.2 RZEKI I CIEKI WODNE
Prawie  cały  teren  gminy  bezpośrednio  odwadniany  jest  przez  Kanał  Lodowy, 

a niewielki obszar w zachodnim skraju gminy przez rzekę Wiercicę.

Poniżej  przedstawiono  charakterystykę  najważniejszych  cieków  wodnych 

przepływających przez teren gminy:

Kanał  Lodowy –  ciek  III  rzędu,  prawobrzeżny dopływ  Warty,  zwany także  Wierciczką, 

o całkowitej długości 26,6 km. Jest to ciek, którego funkcją jest zbieranie wód 

odwadniających łąki w obszarze: miejscowości Podlesie, wschodnie tereny od 

miejscowości Przyrów, gminy Dąbrowy Zielonej i Gidel. Pełni zatem funkcję 

melioracyjną  i  jest  ciekiem  niemal  całkowicie  uregulowanym.  Przez  obszar 

gminy Dąbrowa Zielona Kanał Lodowy przepływa w centralnej  linii  północ-

południe w km. 9+400 do 19+260 biegu cieku licząc od ujścia.  W okolicach 

miejscowości Cielętniki Kanał Lodowy stanowi źródło zasilania dla kompleksu 

stawów.

Wiercica – ciek  III  rzędu  w  dorzeczu  Odry.  Prawobrzeżny  dopływ  Warty  (ujście 

w miejscowości Chmielarze) o całkowitej długości 30 km i powierzchni zlewni 

ok.  349,8  km2.  Źródła  Wiercicy  znajdują  się  w  gminie  Janów  w  okolicach 

miejscowości  Złoty  Potok.  Przez  teren  gminy  Dąbrowa  Zielona  Wiercica 

przepływa  krótkim odcinkiem w okolicy  miejscowości  Dąbek,  w zachodniej 

części  gminy.  Charakterystyczną  cechą  doliny  Wiercicy  jest  podmokły 

charakter  jej  dna,  co  przyczynia  się  do  zasilania  wód  rzeki  przez  wody 

gruntowe. Wiercica jest jednak zasilana głównie przez wody licznych rowów 

melioracyjnych. Sama rzeka stanowi źródło wody do funkcjonowania licznych 

obiektów stawowych na wcześniejszym fragmencie (w granicach gmin Janów 

i Przyrów). 
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Kanał Lodowy – Św. Anna

Kanał Lodowy – most na drodze
 Raczkowice - Kol. Raczkowice

Kanał Lodowy – most na drodze 
Raczkowice - Kol. Raczkowice

Na terenie gminy Dąbrowa Zielona, o typowym charakterze rolniczym bardzo 
ważną funkcję spełnia sieć melioracyjna. 

Według danych gminnych zawartych w Sprawozdaniu ze stanu ilościowego 
i utrzymania urządzeń melioracyjnych za 2002 rok całkowita długość melioracji 

szczegółowych na terenie gminy wynosiła 87,9 km.  
Stan melioracji i istniejące małe zbiorniki wodne wpływają na właściwe stosunki wodne 

w gminie. Rowy melioracji szczegółowej i istniejące zbiorniki spełniają bardzo ważną rolę 

zabezpieczając  przed  podtopieniami  w  przypadkach  deszczy  nawalnych  i utrzymaniu 

właściwego poziomu wód gruntowych w przypadkach braku opadów. 

Niefunkcjonalny  system  melioracyjny  powoduje  zniszczenia  poprzez  podtopienia 

zagrożonych obszarów. Niewłaściwa gospodarka melioracją szczegółową prowadzi także do 

problemów agrarnych. 

Na terenie gminy system melioracji wymaga poprawy. Część cieków jest pozarastana 

co przyczynia się do lokalnych podstopień w okresach wiosennych.

6.1.4.2 3.3.2.3 ZBIORNIKI WODNE
Na terenie gminy brak jest naturalnych zbiorników wodnych.
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Rozwój rolniczy gminy oraz uwarunkowania przyrodnicze przyczyniły się do tego, iż 

na  terenie  gminy  wody  Kanału  Lodowego  wykorzystywane  zostały  są  do  celów 

hodowlanych.  W miejscowości Cielętniki  powstał  kompleks stawów hodowlanych.  Jest  to 

największy obszar wód powierzchniowych na terenie gminy.

Poza tym na obszarze gminy występuje szereg mniejszych stawów i oczek wodnych, 

powstałych z inicjatywy właścicieli gruntów.

Łącznie  na  terenie  gminy  wg  ewidencji  gruntów  z  dnia  15  marca  2006  roku 

powierzchnia gruntów znajdująca się pod wodami stojącymi zajmuje ok. 48,5 ha.

6.1.4.3 3.3.2.4 JAKOŚĆ WÓD POWIERZCHNIOWYCH
Badania  w  zakresie  monitoringu  wód  powierzchniowych  w  ramach  monitoringu 

reperowego,  podstawowego  i  regionalnego  na  terenie  województwa  śląskiego  i gminy 

Dąbrowa  Zielona  prowadzi  Wojewódzki  Inspektorat  Ochrony Środowiska  w Katowicach, 

Delegatura w Częstochowie. 

Program  badań  obejmuje  podstawowe  grupy  wskaźników:  fizykochemiczne 

i bakteriologiczne.

Jakość wód powierzchniowych przebiegających przez teren gminy oceniana była poza 

jej granicami administracyjnymi. Rzeka Wiercica objęta była monitoringiem w przekroju w 

Złotym Potoku (odpowiadającym jakości wód Wiercicy w odcinku źródłowym), w punkcie 

pomiarowym na terenie gminy Przyrów (w miejscowości Knieja, na moście drogowym),  oraz 

w miejscowości Chmielarze (odpowiadającym jakości wody w odcinku ujściowym rzeki).

Na  terenie  gminy  badaniom  poddawane  są  wody  Kanału  Lodowego  w  punkcie 

pomiarowym  zlokalizowanym  w  miejscowości  Raczkowice  (na  moście  drogowym) 

w 12+500 km biegu rzeki licząc od ujścia.

Charakterystykę jakości wód Wiercicy w latach 1999 – 2003 przedstawia poniższa 

tabela.
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TABELA  20. STAN JAKOŚCI WÓD RZEKI WIERCICY 
W LATACH 2001-2003 NA PODSTAWIE OPUBLIKOWANYCH BADAŃ 
WIOŚ

Lokalizacja punktu 
przekroju pomiarowo – 

kontrolnego  
(km biegu rzeki)

BZT5, 
CHZT, 

utlenialnoś
ć

Związki 
biogenn

e bez 
NO2

Związki 
mineraln

e

Klasyfikacja 
według oznaczeń 
bakteriologiczny

ch

Klasyfikacj
a ogólna

1 2 3 4 5 6
2001 r.

Złoty Potok - pon. Pstrągarni 
(28+500 km) I II I I II

Knieja - most drogowy (9+400 
km) II II I Non Non

Chmielarze – most drogowy 
(0+500 km) III II I III III

2002 r.
Złoty Potok - pon. Pstrągarni 
(28+500 km) I II I II II

Knieja - most drogowy (9+400 
km) II II I III III

Chmielarze – most drogowy 
(0+500 km) II II I III III

2003 r.
Złoty Potok - pon. Pstrągarni 
(28+500 km) I III I III III

Knieja - most drogowy (9+400 
km) I II I III III

Chmielarze – most drogowy 
(0+500 km) I I I III III

Raport o stanie środowiska w województwie śląskim w 2001 roku, WIOŚ Katowice;
Raport o stanie środowiska w województwie śląskim w 2002 roku, WIOŚ Katowice;
Raport o stanie środowiska w województwie śląskim w 2003 roku, WIOŚ Katowice.

Klasyfikacja  jakości wód powierzchniowych w analizowanym okresie  lat  2001-2003 

uwzględniała trzystopniową klasyfikację czystości śródlądowych wód powierzchniowych na 

podstawie  Rozporządzenia  Ministra  Ochrony  Środowiska,  Zasobów  Naturalnych 

i Leśnictwa1:

• I  klasa  –  wody  nadające  się  do  zaopatrzenia  ludności  w  wodę  do  picia 

i zakładów wymagających wody o jakości wody do picia oraz do bytowania w 

warunkach naturalnych ryb łososiowatych;

• II klasa – wody nadające się do bytowania w naturalnych warunkach innych 

ryb  niż  łososiowate,  chowu  i  hodowli  zwierząt  gospodarskich,  celów 

1  Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 5 listopada 1991 roku 

w sprawie klasyfikacji wód oraz warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzane do wód i do ziemi;
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rekreacyjnych,  uprawiania  sportów  wodnych  oraz  do  urządzania 

zorganizowanych kąpielisk;

• III klasa – wody nadające się do zaopatrzenia zakładów, innych niż zakłady 

wymagające wody do picia i nawadniania terenów rolniczych.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 r.2 wprowadziło pięć klas 

jakości  wód,  z  uwzględnieniem  kategorii  jakości  wody  A1,  A2  i  A3,  określonych 

w przepisach  w sprawie  wymagań,  jakim  powinny  odpowiadać  wody  powierzchniowe 

wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia.

Wyniki monitoringu krajowego i regionalnego wód powierzchniowych rzeki Wiercicy 

wskazują na zmieniający się stan jakości tych wód. 

W 2001 roku wody Wiercicy od źródeł do miejscowości Knieja w ogólnej klasyfikacji 

odpowiadały normom II klasy jakości wód. Poniżej miejscowości Knieja wody rzeki były 

pozanormatywne (non - nie odpowiadały normom), a w miejscowości Chmielarze w odcinku 

ujściowym badania wskazują oczyszczenie wód rzeki do klasy III. O złym stanie jakości wód 

na odcinku od Złotego Potoku do Kniei decydował przede wszystkim stan bakteriologiczny 

wód.  Na  odcinku  tym  istnieje  największa  koncentracja  miejsc  zrzutu  ścieków  o  różnym 

stopniu  oczyszczenia  z  miejscowości  położonych  wzdłuż  rzeki:  Złotego  Potoku,  Janowa, 

Zalesic oraz Przyrowa, a także wnoszone są zanieczyszczenia wód z obiektów hodowlanych 

(stawów rybnych).

Na  odcinku  rzeki  Wiercicy  przebiegającym  w  granicach  administracyjnych  gminy 

Dąbrowa Zielona wody rzeki nie ulegają pogorszeniu. Obszar zasilający rzekę w tym rejonie 

ma charakter leśny. Brak jest także punktowych zrzutów ścieków.

Porównując jakość wód Wiercicy w 2001 roku do badań przeprowadzonych w 2002 

i 2003 roku stwierdzono:

pogorszenie jakości w odcinku źródłowym (ze względu na związki biogenne i stan 

bakteriologiczny);

polepszenie jakości wód rzeki na odcinku do miejscowości Knieja do klasy III;

polepszenie  jakości  wód w odcinku ujściowym ze względu na związki  biogenne 

i utlenialność. Ze względów bakteriologicznych stan jakości wód w tym przekroju 

pomiarowym nadal odpowiadał II klasie jakości.

2  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 roku w sprawie klasyfikacji  dla prezentowania 

stanu wód powierzchniowych  i  podziemnych,  sposobu prowadzenia  monitoringu  oraz sposobu interpretacji 

wyników i prezentacji stanu tych wód.
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W  ogólnej  klasyfikacji  wód  stan  jakości  rzeki  Wiercicy  uległ  w  latach  2001-2003 

nieznacznej  poprawie.  Według  Raportu  o  stanie  środowiska  w  województwie  śląskim 

w 2003 r.  sporządzonego  przez  WIOŚ Katowice  w odniesieniu  do  innych  rzek  w zlewni 

Odry; Wiercica jest ciekiem o najlepszej klasie jakości. Raport ten wskazuje również na dobrą 

jakość  wód  Kanału  Lodowego  odpowiadającą  II  klasie  jakości  (badania  z  punktu 

pomiarowego  w  Raczkowicach).  Brak  jednak  opublikowanych  precyzyjnych  danych 

dotyczących  badań  tego  cieku.  Jakość  wód  Kanału  Lodowego  wymaga  systematycznego 

prowadzenia monitoringu.

Sytuacja czystości rzeki Wiercicy może ulec w najbliższych latach pogorszeniu, dlatego 

też  pierwszorzędową  sprawą  jest  polepszenie  gospodarki  wodno-ściekowej  w gminach 

położonych w zlewni rzeki (w tym także w gminie Dąbrowa Zielona). 

Dalsza poprawa jakości wód powierzchniowych wymaga wieloletnich działań. Przede 

wszystkim  w  zakresie  rozbudowy  infrastruktury  odprowadzania  i  oczyszczania  ścieków, 

a także w zmianie świadomości ekologicznej mieszkańców.

Czynnikiem wpływającym na jakość cieków wodnych są zanieczyszczenia wnoszone 

do wód cieków i urządzeń melioracyjnych poprzez spływy powierzchniowe wód opadowych 

i roztopowych, szczególnie z terenów rolnych i dróg. 

Teren gminy należy do obszarów wykorzystywanych rolniczo, jednak rolnictwo na tym 

terenie jest prowadzone na dość niskim poziomie, w związku z czym prawdopodobieństwo 

zanieczyszczeń obszarowych – spływów zanieczyszczeń środków stosowanych w rolnictwie 

do nawożenia  nie  jest  bardzo duże.  Dużym zagrożeniem mogą być  również  spływy wód 

opadowych i roztopowych z terenów dróg (szczególnie głównych dróg wojewódzkich). 

Główne zagrożenia wód powierzchniowych dla cieków przepływających przez gminę 

Dąbrowa Zielona zlokalizowane są poza terenem gminy. Należą do nich przede wszystkim 

punktowe zrzuty ścieków (z oczyszczalni oraz stawów hodowlanych).  

 

6.1.4.4 3.3.2.5 ŹRÓDŁA ZANIECZYSZCZEŃ WÓD POWIERZCHNIOWYCH
Do  czynników  wpływających  na  jakość  wód  powierzchniowych  należą 

uwarunkowania  naturalne,  takie  jak  warunki  klimatyczne  i hydrologiczne,  czy  zdolność 

samooczyszczania oraz zanieczyszczenia antropogeniczne. 

Znaczną  część  zanieczyszczeń  trafiających  do  wód  powierzchniowych  stanowią 

zanieczyszczenia obszarowe. Źródłem tych zanieczyszczeń są przede wszystkim: 

• niedostateczna infrastruktura odprowadzająca ścieki bytowo – gospodarcze,
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• rolnictwo, co wynika głównie z faktu stosowania nawozów sztucznych i naturalnych, a 

także środków ochrony roślin (obecnie w ilościach malejących) w zlewniach rzek,

• hodowla  zwierząt  poprzez  niewłaściwe  składowanie  obornika  i gnojowicy  oraz  ich 

niewłaściwe, zbyt duże lub zbyt częste stosowanie na polach,

• depozycja zanieczyszczeń gazowych i pyłowych z powietrza,

Do zanieczyszczeń punktowych, stwarzających bardzo poważne zagrożenie dla 

czystości wód powierzchniowych należą przede wszystkim:

• bezpośrednie zrzuty surowych ścieków bytowo – gospodarczych do cieków 

wodnych i zbiorników wodnych (na nieskanalizowanych obszarach);

• zrzuty niedostatecznie oczyszczonych ścieków (nieodpowiadających warunkom 

pozwolenia wodnoprawnego);

• sytuacje awaryjne w przemyśle i komunikacji,

Na  terenie  gminy  sprawą  priorytetową  jest  rozbudowanie  infrastruktury  wodno-

ściekowej,  a  w  głównej  mierze  kanalizacyjnej.  Maksymalne  skanalizowanie  terenów 

wiejskich ma na celu zlikwidowanie dzikich wylewisk ścieków bytowych oraz zlikwidowanie 

zbiorników  bezodpływowych  (zwłaszcza  nieszczelnych)  służących  do  gromadzenia 

nieczystości  płynnych  w gospodarstwach  domowych.  Oczywiście  ze  względów 

ekonomicznych  lub  technicznych  nie  wszędzie  będzie  możliwe  podłączenie  mieszkańców 

gminy  do  sieci  kanalizacyjnej,  dlatego  dla  takich  terenów  powinno  być  przewidziane 

rozwiązanie  indywidualne  np.  szczelne  szambo  (podlegające  stałemu  nadzorowi)  lub 

przydomowa oczyszczalnia ścieków. 

6.23.4 POWIETRZE ATMOSFERYCZNE
Do zagrożeń,  jakie  powodują  zanieczyszczenia  powietrza  atmosferycznego  należą  między 

innymi:

Τ α β ε λ α   1.negatywny wpływ na zdrowie i samopoczucie ludności;

Τ α β ε λ α   2.destruktywne oddziaływanie na szatę roślinną, zwłaszcza poprzez zmianę 

właściwości  fizykochemicznych  gleb  i bezpośrednie  oddziaływanie  na  organizmy 

związków  siarki i azotu  rozpuszczonych w wodzie;

Τ α β ε λ α   3.eutrofizacja  wód  –  nadmiar  ilości  azotu,  pochodzącego  z NO2 i NH3 

docierającego  z powietrza  do  zbiorników  wodnych  prowadzi  do  zmian 

w ekosystemach wodnych;
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Τ α β ε λ α   4.globalne zmiany klimatyczne – wzrost stężeń CO2, CH4, w górnej warstwie 

atmosfery, poprzez wzmocnienie efektu cieplarnianego może prowadzić do częstszych 

powodzi, susz, huraganów oraz zmiany w tradycyjnych uprawach rolniczych.

Powyższe  zjawiska  są  następstwem  wzrostu  ilości  substancji  zanieczyszczających 

atmosferę. 

6.2.1 3.4.1 OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W GMINIE
Pomiary zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w województwie śląskim, na 

terenie którego leży gmina Dąbrowa Zielona, prowadzone są przez: Wojewódzki Inspektorat 

Ochrony Środowiska w Katowicach  oraz  Wojewódzką Stację  Sanitarno-Epidemiologiczną 

w Częstochowie.

W oparciu o przepisy, wprowadzone w życie w 2001 r. (ustawa - Prawo Ochrony 

Środowiska), w 2002 r. (rozporządzenia Ministra Środowiska do ustawy – Prawo Ochrony 

Środowiska) oraz w roku 2003 (ustawa o zmianie ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz 

niektórych innych ustaw) Wojewódzki Inspektorat  Ochrony Środowiska dokonał rocznych 

ocen jakości powietrza atmosferycznego. 

WIOŚ dokonuje corocznie oceny poziomów substancji w powietrzu i klasyfikacji 

stref, za które uznawane są aglomeracje o liczbie mieszkańców większej niż 250 tysięcy oraz 

obszary powiatów. Celem prowadzonej oceny jest określenie stanu oraz uzyskanie informacji 

o  stężeniach  zanieczyszczeń  na  obszarze  poszczególnych  stref  i  porównanie  tych  stężeń 

z poziomami dopuszczalnymi. 

Oceny dokonano z uwzględnieniem dwóch grup kryteriów: ze względu na ochronę 

zdrowia ludzi (uwzględnione zanieczyszczenia: benzen, dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, 

ołów,  tlenek  węgla,  ozon,  pył  PM10),  ze  względu  na  ochronę  roślin  (uwzględnione 

zanieczyszczenia: dwutlenek siarki, tlenki azotu i ozon)

Klasyfikacji stref dokonano, stosując trzy poziomy agregacji wyników:

• Poziom  1  –  klasyfikacja  wg  parametrów.  Klasyfikacji  dokonano  oddzielnie  dla 

każdego  zanieczyszczenia  i  oddzielnie  dla  każdego  parametru  znajdującego 

zastosowanie w strefie, uwzględniając obszary wydzielone (uzdrowiska) oraz różne 

czasy uśredniania stężeń dopuszczalnych (rok, 24 godz., 1 godz., 8 godz.).

• Poziom  2  –  klasyfikacja  wg  zanieczyszczeń.  Na  tym  poziomie  każdej  strefie 

przypisano  jedną  klasę  dla  każdego  zanieczyszczenia  (oddzielnie  ze  względu  na 
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ochronę  zdrowia  i  ze  względu  na  ochronę  roślin).  W  wyniku  tej  klasyfikacji 

wydzielono strefy odpowiadające następującym klasom:

 klasa A - poziom substancji nie przekracza poziomu dopuszczalnego,

 klasa  B  -  poziom  substancji  mieści  się  między  poziomem  dopuszczalnym 

a poziomem dopuszczalnym powiększonym o margines tolerancji,

 klasa  C  -  poziom  substancji  przekracza  poziom  dopuszczalny  powiększony 

o margines tolerancji,

 klasa B/C - została stworzona dodatkowo z uwagi na sytuacje, w których poziom 

substancji  przekracza poziom dopuszczalny powiększony o margines tolerancji, 

jednak  ocena  została  oparta  na  podstawach  uznanych  za  niewystarczające  do 

zaliczenia strefy do klasy C (do opracowania programu ochrony powietrza – POP).

• Poziom 3 – klasyfikacja łączna.  Każdej strefie  przypisano jedną (łączną) klasę,  na 

podstawie  klas  określonych  dla  poszczególnych  zanieczyszczeń,  oddzielnie  ze 

względu na ochronę zdrowia i ochronę roślin. Łączna klasa strefy odpowiada najmniej 

korzystnej klasie uzyskanej z klasyfikacji według zanieczyszczeń.

Na  tej  podstawie  określano  roczną  ocenę  jakości  powietrza  dla  powiatu 

częstochowskiego, a w nim dla gminy Dąbrowa Zielona.

Wyniki klasyfikacji stref określono w poniższych tabelach.

TABELA 21. KLASYFIKACJA STREFY POWIATU CZĘSTOCHOWSKIEGO 
ZE WZGLĘDU NA OCHRONĘ ZDROWIA

Lata

Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń 
dla obszaru całej strefy

S
O2

N
O2

P
M10 *

P
b

C
6H6

C
O

O
3

2002 A A A A A A A
2003 A A A A A A A
2004 A A A A A A A

Raport o stanie środowiska w województwie śląskim w 2002 roku, WIOŚ Katowice;
Raport o stanie środowiska w województwie śląskim w 2003 roku, WIOŚ Katowice;
Raport o stanie środowiska w województwie śląskim w 2004 roku, WIOŚ Katowice.

*PM10-pył zawieszony o średnicy równoważnej ziaren do 10 µm (“Particulate Matter”),

TABELA 22.  KLASYFIKACJA STREFY POWIATU CZĘSTOCHOWSKIEGO 
ZE WZGLĘDU NA OCHRONĘ ROŚLIN
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Lata
Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych 
zanieczyszczeń dla obszaru całej strefy
SO2 NOx O3

2002 A A A
2003 A A A
2004 A A A

Raport o stanie środowiska w województwie śląskim w 2002 roku, WIOŚ Katowice;
Raport o stanie środowiska w województwie śląskim w 2003 roku, WIOŚ Katowice;
Raport o stanie środowiska w województwie śląskim w 2004 roku, WIOŚ Katowice.

Ze względu na ochronę zdrowia oraz ochronę roślin stan jakości powietrza w powiecie 

częstochowskim nie uległ  pogorszeniu  w latach do oceny z  2001-2004.  Ogólna ocena ze 

względu na powyższe klasyfikacje określa powiat częstochowski w klasie A. Jest to najlepsza 

klasa jakości powietrza. Należy zatem uważać iż na terenie powiatu, a co z tym związana 

gminy Dąbrowa Zielona jakość powietrza jest w dobrym stanie i nie ulega pogarszaniu. 

Duży  wpływ  na  ten  fakt  ma  oddalenie  od  górnośląskiego  ośrodka  (okręgu 

katowickiego), stanowiącego obszar o największej w kraju emisji zanieczyszczeń powietrza.

Zaliczenie strefy do danej klasy wiąże się z określonymi wymaganiami dotyczącymi 

działań na rzecz poprawy jakości powietrza (w przypadku, gdy nie są spełnione określone 

kryteria) lub na rzecz utrzymania tej jakości (jeżeli spełnia ona przyjęte standardy).

Wymagane  działania  dla  klasy A to utrzymanie  jakości  powietrza  w strefie  na tym 

samym lub lepszym poziomie,

W  latach  2003  i  2004  na  terenie  w  Dąbrowie  Zielonej,  przy  ul.  Dolnej  WIOŚ 

zlokalizował stanowisko pomiarowe, na którym wykonywane były pomiary pasywne jakości 

powietrza.

Pomiarów  dokonano  dla  zawartości  dwutlenku  azotu  i  dwutlenku  siarki.  Średnie 

wartości stężeń w poszczególnych latach kształtowały się następująco.

TABELA 23.  WYNIKI POMIARÓW NO2 I SO2 W PUNKCIE POMIAROWYM 
W DĄBROWIE ZIELONEJ.

Oznaczana substancja
Średnie stężenie w roku

[µg/m3]
2003 2004

Dopuszczalna 
wartość

[µg/m3]
Dwutlenek azotu 11 13 30
Dwutlenek siarki 6 9 20

Raport o stanie środowiska w województwie śląskim w 2004 roku, WIOŚ Katowice.

Wyniki  pomiarów  z  2003  i  2004  roku  wskazują  na  normatywną  zawartość 

dwutlenków azotu i siarki w powietrzu na terenie Dąbrowy Zielonej. Należy jednak pamiętać 

iż są to wartości uśrednione dla pomiarów wykonywanych w danych latach.
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Rzeczywiste  zawartości  zanieczyszczeń powietrza  wahają  się  zarówno w okresie 

doby jak również w zależności od pory roku.

Brak  jest  opublikowanych  jednoznacznych  wskazań  przekroczeń  wartości 

normatywnych w badanym okresie czasu. Oczywistym jest jednak, że w okresie opałowym 

(okres zimowy) wartości stężeń zanieczyszczeń są znacznie wyższe niż w okresie letnim.

6.2.2 3.4.2 ŹRÓDŁA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ DO ATMOSFERY
Do podstawowych źródeł emisji na terenie gminy Dąbrowa Zielona należy zaliczyć:

 Emisję niską, przyczynia się do wzrostu stężeń w atmosferze: dwutlenku siarki 

(SO2),  tlenku  węgla  (CO),  tlenków azotu  i nie  metanowych  lotnych  związków 

organicznych.

 Emisję  komunikacyjną,  powoduje  wzrost  zanieczyszczeń  gazowych  oraz 

pyłowych.

Głównymi  źródłami  emisji  zanieczyszczeń  powietrza  w gminie  są:  transport 

i komunikacja oraz kotłownie lokalne i paleniska indywidualne. 

Brak jest źródeł przemysłowych emisji zanieczyszczeń.

6.2.2.1 3.4.2.1 EMISJA NISKA
Emisja  niska  stanowi  główne  źródło  zanieczyszczeń  powietrza  na  terenie  gminy 

Dąbrowa Zielona. 

Do źródeł niskiej emisji należy zaliczyć przede wszystkim indywidualne posesje, 
w których występuje opalanie węglowe, a także mniejsze zakłady produkcyjne, punkty 
usługowe i handlowe. Ze względu na dużą ilość tego typu źródeł emisji nie jest możliwe 
monitorowanie każdego z nich, a tym samym określenie dokładnej ilości dostających się 
z nich do atmosfery zanieczyszczeń. Rzeczywista emisja zanieczyszczeń z jednego źródła 

może się różnić w zależności od:
• spalania węgla o różnej kaloryczności;

• opalania mieszkań drewnem;
• spalanie w domowych piecach części odpadów (szczególnie tworzyw sztucznych).

Największe skupiska źródeł niskiej emisji gazów i pyłów stanowią wsie o zwartej 
zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej (Dąbrowa Zielona i Cielętniki. 

Do zmniejszenia wpływu emisji niskiej dążyć należy poprzez wspieranie i inicjowanie 

działań mających na celu zmniejszenie nakładów energii na ogrzewanie mieszkań i obiektów 

użyteczności publicznej (zwiększanie izolacji cieplnej budynków).

Należy  również  prowadzić  ciągłą  edukacje  ekologiczną  mieszkańców  w  zakresie 

szkodliwości spalania odpadów komunalnych w paleniskach domowych i piecach centralnego 
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ogrzewania. To właśnie niekontrolowane spalanie odpadów (np. butelek PET, opon itp.) jest 

najbardziej szkodliwe dla jakości powietrza w najbliższym otoczeniu.

 

6.2.2.2 3.4.2.2  EMISJA KOMUNIKACYJNA
Przy ocenie jakości powietrza atmosferycznego na terenie gminy, należy również 

uwzględnić ilość zanieczyszczeń pochodzących z ruchu samochodowego (głównie ruchu 
tranzytowego), odbywającego się na jego obszarze. 

Emisja komunikacyjna,  powoduje wzrost zanieczyszczeń gazowych oraz pyłowych, 

będących efektem:

• spalania paliw - zanieczyszczenia gazowe: tlenek węgla (CO), dwutlenek węgla (CO2), 

tlenki azotu i węglowodory,

• ścierania  opon,  hamulców,  nawierzchni  drogowych  -  zanieczyszczenia  pyłowe: 

zawierające ołów, kadm, nikiel i miedź.

Głównymi źródłami emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych są drogi wojewódzkie 
nr                               784 i 786.

Poziom emisji zanieczyszczeń ze źródeł komunikacyjnych zależny jest od wielu 
parametrów, ale do najważniejszych należą: natężenie ruchu pojazdów na drogach, 
udział ruchu tranzytowego, stan nawierzchni dróg oraz drożność dróg na terenach 

zabudowanych (obecność obwodnicy).

Średnie natężenie ruchu na drogach określane jest na podstawie Generalnego 
Pomiaru Ruchu wykonywanego przez Dyrekcję Dróg. Dla głównych dróg 

przebiegających przez gminę Dąbrowa Zielona „Generalnego Pomiaru Ruchu” 
dokonuje Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach. GPR winien być wykonany w 

2005 roku. Niestety brak jest opublikowanych wyników dla tego pomiaru. W związku z 
tym nie można jednoznacznie określić natężenia ruch pojazdów na drogach 

wojewódzkich przebiegających przez Gminę Dąbrowa Zielona. 
Dla drogi nr 784 można przyjąć, iż średni dobowy ruch na tej drodze będzie 

zbliżony do określonego na drodze nr 784 na odcinku od wsi Ciężkowice (Gm. Gidle) do 
granicy województwa (granicy gminy Gidle z gminą Dąbrowa Zielona). Dla odcinka 

tego Generalny Pomiar Ruchu wykonany i opublikowany przez Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w Łodzi określa średni dobowy ruch pojazdów na 498 szt., z czego ok. 
78% stanowiły samochody osobowe, a pozostałe 22% samochody ciężarowe, autobusy 

itp.
Dla odcinka drogi wojewódzkiej 786 przebiegającego przez gminę Dąbrowa Zielona 

w osi wschód-zachód nie ma określonego natężenia ruchu pojazdów. Jednak ze względu na 

charakter drogi oraz oświadczenia mieszkańców można stwierdzić, że natężenie ruchu będzie 

większe dla tego odcinka drogi.

Średnie  dobowe  natężenie  ruchu  na  drogach  przebiegających  przez  teren  gminy 

Dąbrowa Zielona kształtuje się na poziomie umiarkowanym. 
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6.2.2.3 3.4.2.3 TRANSGRANICZNY TRANSPORT ZANIECZYSZCZEŃ
Na  terenie  gminy  Dąbrowa  Zielona  brak  jest  emitorów zanieczyszczeń  pyłowych 

i gazowych,  jednak  ich  duża  ilość  w  aglomeracji  górnośląskiej  może  przyczynić  się  do 

oddziaływania na powietrze atmosferyczne na terenie gminy.

Znaczenie tego obszaru gospodarczego na zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego 

gmin  zależne  jest  w  dużej  mierze  od  prędkości  i  kierunku  wiatrów.  Przewaga  wiatrów 

zachodnich  i  południowo-zachodnich  w  warunkach  klimatycznych  panujących  na  terenie 

gminy  może  przyczyniać  się  do  okresowych  wzrostów zanieczyszczeń  powietrza  na  tym 

obszarze  w  związku  z  wpływem  mas  powietrza  znad  aglomeracji  górnośląskiej  oraz 

Częstochowy.

6.2.3 3.4.2.4MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH 
ŹRÓDEŁ ENERGII

Utrzymanie dobrej jakości powietrza a nawet poprawę jego jakości na terenie gminy 

można  uzyskać  przez  zmniejszenie  oddziaływania  obszarów niskiej  emisji  na  środowisko 

naturalne, likwidację lub modernizację kotłowni tradycyjnych, poprawę nawierzchni dróg, ale 

także poprzez zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych.

Zgodnie z Art.  3 Ustawy Prawo Energetyczne  odnawialne  źródło energii  to  źródło 

wykorzystujące  w procesie  przetwarzania  energię  wiatru,  promieniowania  słonecznego, 

geotermalną,  fal,  prądów  i pływów  morskich,  spadku  rzek  oraz  energię  pozyskiwaną 

z biomasy, biogazu wysypiskowego, a także biogazu powstałego w procesach odprowadzania 

lub oczyszczania ścieków albo rozkładu szczątek roślinnych i zwierzęcych.

Rozwój bardziej przyjaznych środowisku alternatywnych źródeł energii, a takimi są 

źródła  odnawialne,  może  być  jednym  z najbardziej  skutecznych  sposobów  zapobiegania 

degradacji środowiska. Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii pozwala uniknąć lub 

zmniejszyć  emisję  zanieczyszczeń  atmosfery,  zużycie  wody,  zanieczyszczenia  cieplne, 

odpady, hałas oraz ujemne skutki wynikające z przemysłowego zagospodarowania terenu.

Mówiąc o źródłach odnawialnych należy mieć na uwadze przede wszystkim energię 

wodną, wiatrową, geotermalną, promieniowania słonecznego oraz produkcję biomasy. Polska 

dysponuje  stosunkowo  dużym  potencjałem  zasobów  odnawialnych,  jest  on  jednak 

zróżnicowany w poszczególnych rejonach naszego kraju.
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Rozpatrując  rozwój  energii  odnawialnej  na  obszarze  gminy  Dąbrowa  Zielona, 

właściwe  będzie  kierowanie  się  ogólnymi  uwarunkowaniami  przyrodniczo-gospodarczymi 

tego terenu. 

Energia wiatru

Gmina Dąbrowa Zielona należy do obszarów o dość niekorzystnym pod względem 

zasobów energii wiatrowej. Na obszarze gminy ze względu na dość charakterystyczną rzeźbę 

terenu (opisaną w rozdziale II) charakterystyczna jest duża liczba okresów ciszy wietrznej. 

Nie  można  jednak  wykluczyć  występowania  miejsc  o  bardziej  korzystnych  warunkach 

wietrznych. Dlatego też dla budowy parków wiatrowych na tym terenie podjęcie decyzji o ich 

lokalizacji  wymaga  przeprowadzenia  szczegółowych  badań  wiatru.  Badania  takie  zgodnie 

z informacjami uzyskanymi ze Spółki EPA, powinny trwać minimum 12 miesięcy i powinny 

być prowadzone za pomocą profesjonalnych zestawów pomiarowych o wysokości 40 i więcej 

metrów.  Tak  przeprowadzone  badania  stają  się  podstawą  do  określenia  rzeczywistych 

warunków wietrzności na danym terenie i w efekcie do podjęcia decyzji o możliwości lub jej 

braku wybudowania jakiejkolwiek turbiny wiatrowej.

Energia wodna

Wykorzystanie  wodnych  zasobów  energetycznych  jest  zależne  od  szeregu 

uwarunkowań,  jednymi z podstawowych są między innymi  energetyczność naturalna rzeki 

(wielkość  i równomierność  przepływów),  wpływ  małej  elektrowni  wodnej  tzw.  MEW na 

środowisko oraz opłacalność przedsięwzięcia. Właśnie ze względu na oddziaływanie MEW 

na  środowisko  należy  każdą  taką  inwestycję  rozpatrywać  indywidualnie  i bardzo 

szczegółowo. 

Rozpatrując  powyższe  aspekty  gmina  Dąbrowa  Zielona  nie  dysponuje  warunkami 

korzystnymi z punktu widzenia rozwoju energetyki wodnej. Na terenie gminy ze względu na 

brak  naturalnych  cieków  wodnych  o potencjalnej  możliwości  wykorzystania  do  celów 

energatycznych nie przewiduje się rozwoju tego rodzaju energetyki odnawialnej.

Energia geotermalna

Energia  geotermalna  polega  na  wykorzystaniu  naturalnej  pary  lub  gorącej  wody 

zawartej  w  skorupie  ziemskiej.  Zasoby  wód  termalnych  dla  Polski  osiągają  temperatury 

w granicach 45 – 75 oC. 

Rodzaje zasobów energii geotrmalnych: 
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Zasoby hydrogeotermalne nośnikiem  ciepła  są  gorące  wody  lub  para,  zgromadzone 

w porowatych  i  przepuszczalnych  skałach  podziemnego  zbiornika. 

Światowe zasoby tej formy energii oceniane są na 810 x 1018 J.

Gorące suche skały źródłem ciepła są lite gorące skały (150 ÷ 6500C) na głębokości 3 do 

10  km.  Odbiór  ciepła  realizowany  jest  za  pośrednictwem  wody 

pompowanej do złoża.

Zasoby geociśnieniowe podziemne złoża solanki i metanu na głębokości 4 ÷ 6 km. Aktualnie 

odzysk ciepła jest nierentowny.

Zasoby magmowe na dużej głębokości (temperatura 650 ÷ 12000C)

Zasoby ciepła gleby na małej  głębokości  do wykorzystania  przy użyciu  pompy ciepła. 

Niezależnie  czy  jest  to  źródło  geotermalne  czy  forma akumulacji 

ciepła energii słońca – jest to energia odnawialna.

Energia  geotermalna  może  również  polegać  na  wykorzystaniu  ciepła  gruntu,  wód 

jeziornych czy ścieków za pomocą „pomp ciepła”. 

Obecnie energia geotermalna jest jedną z najbardziej rozwiniętych i wykorzystywanych 

postaci  energii  odnawialnych.  Odpowiednio  eksploatowana  energia  geotermalna  jest 

odnawialna  i nieagresywna  wobec  środowiska  naturalnego  i może  w wielu  miejscach  być 

wykorzystywana do częściowego lub całkowitego zastąpienia paliw kopalnych.

O zastosowaniu energii geotermalnej decydują między innymi uwarunkowania lokalne. 

Pod tym względem gmina Dąbrowa Zielona nie należy do obszarów zasobnych w naturalne 

źródła geotermalne (gorące źródła, solanki itp).

Jednak  zastosowanie  energii  geotermalnej  na  terenie  gminy  jest  możliwe  z 

wykorzystaniem pomp ciepła, których działanie opiera się o zasoby ciepła gleby.

Do źródeł geotermalnych energii odnawialnej zaliczane są również pompy ciepła, coraz 

powszechniej  stosowane  źródła,  które  nie  wymagają  specjalnych  uwarunkowań 

klimatycznych,  czy  geologicznych.  Z  tego  względu  istnieje  na  terenie  gminy  możliwość 

rozpowszechnienia tego typu alternatywnych źródeł energii.

Alternatywne źródła energii oparte o pompy ciepła pobierają ciepło ze źródeł o niskiej 

temperaturze  (powietrza,  gruntu,  wód gruntowych czy ścieków) i  przekazują  je  do źródła 

o wysokiej temperaturze (pomieszczenia mieszkalne, handlowe, biurowe). Pompy ciepła są 

więc urządzeniami, które przekazują energię cieplną pomiędzy różnymi ośrodkami (źródłami 

ciepła) przy jednoczesnym podniesieniu temperatury czynnika odbierającego ciepło (górnego 

źródła).  Czynnik  roboczy  krążący  w  pompie  dzięki  temperaturze  wrzenia  niższej  niż 
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temperatura otoczenia (temperatura dolnego źródła) jest w stanie pobrać ciepło (ogrzać się) 

od  tego  otoczenia.  Najczęściej  wykorzystanie  tego  rodzaju  źródła  oparte  jest 

o tzw. skojarzonego układu, w którym możliwe jest równoczesne pozyskanie ciepła i energii 

przy pomocy skojarzonego układu pompa ciepła z kolektorem słonecznym. 

Obecnie tego rodzaju źródła ciepła zyskują coraz większe poparcie. Nakłady finansowe 

związane  z  założeniem  instalacji  nie  są  tak  wysokie  jak  w  przypadku  źródeł  wód 

geotermalnych, ponieważ nie wiążą się z kosztownymi odwiertami geologicznymi. Dlatego 

też  koszty  poniesione  na  instalację  pompy  ciepła  mogą  stanowić  realne  możliwości  dla 

pojedynczych  inwestorów.  Duże  znaczenie  mogą  one  odegrać  w  ogrzewaniu  obiektów 

użyteczności  publicznej  (szkoły,  urzędy)  ale  również  w  agroturystyce  lub  uprawach 

szklarniowych.

Energia promieniowania słonecznego (EPS)

Według  danych  Polskiego  Towarzystwa  Energetyki  Słonecznej  w  Polsce  na 

powierzchnię  1  m2 dociera  średnio  rocznie  950  –  1250  kWh  energii  promieniowania 

słonecznego.  Wykorzystanie  tej  energii  oceniane  jest  jako  najmniejsze  ze  wszystkich 

odnawialnych  źródeł  energetycznych  w  Polsce.  Wskazuje  się  na  możliwość  stosowania 

technologii słonecznych jedynie do ogrzewania budynków w okresie przejściowym (jesień 

i wiosna), bądź do dodatkowego dogrzania zimą, klimatyzacji pomieszczeń oraz ogrzewania 

wody  użytkowej.  Nie  ma  natomiast  odpowiednich  warunków,  jak  twierdzą  specjaliści 

z Europejskiego  Centrum  Energii  Odnawialnej,  do  budowy  elektrowni  słonecznych, 

heliociepłowni i pieców słonecznych. 

W  naszej  szerokości  geograficznej  według  materiałów  informacyjnych  firmy 

Telbud S.A.  kolektor  słoneczny  o  powierzchni  1 m2 może  uzyskać  moc  700 W.  Bateria 

kolektorów  o  powierzchni  5 m2 jest  w  stanie  zapewnić  ciepłą  wodę  dla  czteroosobowej 

rodziny przez  większą  część roku zmniejszając  koszty pozyskania  energii  dla  tych  celów 

nawet o 70%. Kolektory słoneczne mogą dostarczyć również znaczne ilości ciepła do celów 

grzewczych nawet w czasie ujemnych temperatur zewnętrznych. Najlepsze efekty uzyskuje 

się przy ogrzewaniu dużych ilości wody do celów użytkowych.  Takie warunki  występują 

w przypadku pensjonatów i hoteli a szczególnie w systemach ogrzewania wody w basenach.

Możliwości  uzyskania  energii  cieplnej  z  promieniowania  słonecznego  zależne  są  w 

dużej mierze od pory roku. W poszczególnych miesiącach z kolektora o powierzchni 1 m2 

można uzyskiwać następujące ilości energii.
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Potencjał  energii  słonecznej  na  terenie  Gminy  Dabrowa  Zielona  jest  mniejszy  niż 

średnia  dla  kraju.  Na  obszarze  gminy  według  A.  Wosia  „Klimat  Polski”  całkowite 

promieniowanie słoneczne wynosi  około 9,75 MJ/m2 w ciągu doby. Pozwala to jednak na 

stosowanie  z powodzeniem  urządzeń  do  pozyskiwania,  przetwarzania  w  ciepło  użytkowe 

i magazynowania energii słonecznej.

Najbardziej  korzystnym  i  niezależnym  od  pory  roku  sposobem  wykorzystywania 

energii  promieniowania  słonecznego  jest  wykorzystanie  układu  sprzężonego  kolektorów 

słonecznych z układem pompy ciepła. 

Biomasa

Wykorzystywanie  biomasy  do  celów  energetycznych  jest  najbardziej 

rozpowszechnioną  metodą  produkcji  czystej  energii  w Polsce.  Jedną  z możliwych  dróg 

pozyskiwania  dużych  ilości  biomasy  jest  uprawa  roślin  energetycznych  na  gruntach 

rolniczych. 

Na  terenie  gminy  Dąbrowa  Zielona  możliwości  wykorzystania  biomasy  na  cele 

energetyczne jest realnym sposobem zwiększenia wykorzystania energii odnawialnych.

Gmina,  ze  względu  na  rolniczy  charakter  może  stać  się  znaczącym  producentem 

surowców  energetycznych,  a  przy  właściwej  współpracy  na  szczeblu  wojewódzkim 

i regionalnym  może  zyskać  rynek  zbytu  surowca.  Możliwe  jest  również  lokalne 

wykorzystanie biomasy do celów opałowych, jednak zmiana paliwa na biomasę wiąże się 

również z nakładami finansowymi potrzebnymi do uruchomienia kotłowni z piecem na tego 

rodzaju paliwa.

Tego  rodzaju  źródła  energii  są  jednak  bardzo  popularne,  szczególnie  w  obiektach 

użyteczności publicznej, np. szkołach.

Do  tej  pory  nie  prowadzono  na  terenie  gminy  upraw  energetycznych  ani  nie 

wykorzystywano tego typu surowców energetycznych do celów grzewczych. W najbliższym 

czasie energetyczny kierunek produkcji rolnej powinien być rozwinięty w większym stopniu, 

szczególnie na obszarach o większym udziale gruntów rolnych.

Aby  spopularyzować  biomasę  należałoby  w  ramach  współpracy  gmin  i powiatu 

stworzyć  skuteczny  program  edukacji  rolników  w  zakresie  prowadzenia  plantacji, 

a w szczególności zapewnić możliwości skupu surowca.

Z  tego  względu  zarówno  kampanie  popularyzujące  alternatywne  źródła  energii  jak 

i tworzenie konkretnych instalacji  powinno móc liczyć na dofinansowanie (np. Gminnych, 

Powiatowego  i  Wojewódzkiego  FOŚiGW)  wyłącznie  w  przypadku,  jeśli  dotyczą 
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preferowanych źródeł (przede wszystkim biomasa, w mniejszym stopniu energia słoneczna 

i geotermia).

6.33.5 KLIMAT AKUSTYCZNY
Wskaźnikiem  oceny  hałasu  jest  równoważny  poziom  dźwięku  A  wyrażony 

w decybelach  (dB).  Poziom ten  stanowi  uśrednioną  wartość  w odniesieniu  do  pory  doby 

(dzień od 6.00 do 22.00 lub noc od 22.00 do 6.00). 

Podstawowym  wskaźnikiem  klimatu  akustycznego  jest  sumaryczny  poziom  hałasu 

danego obszaru. 

W  decydującym  stopniu  zależy  on  od  jego  urbanizacji  oraz  rodzaju  emitowanego 

hałasu, tj.:

• hałasu komunikacyjnego od dróg i szyn, który rozprzestrzenia się na odległe obszary 

ze względu na rozległość źródeł;

• hałasu przemysłowego obejmującego swym zasięgiem najbliższe otoczenie;

• hałasu komunalnego związanego z funkcjonowaniem miejsc rozrywki.

Czynnikiem,  który  w  sposób  istotny  wpływa  na  relacje  między  warunkami 

akustycznymi  a człowiekiem  jest  tzw.  subiektywna  wrażliwość  na  hałas.  Dotyczy  ona 

zarówno  fizjologicznych  predyspozycji  odbioru  dźwięku,  reakcji  emocjonalnych  jak 

i subiektywnych  odczuć.  Odczuwanie  dźwięku  jako  hałasu  zależy  więc  zarówno od  cech 

indywidualnych  każdego  człowieka  jak  też  od  cech  fizycznych  dźwięku.  Wśród  ludzi 

występują ogromne różnice indywidualne stąd ocena hałasu zależy od wieku, wrażliwości, 

stanu  zdrowia,  odporności  psychicznej  i  chwilowego  nastroju  człowieka.  Subiektywne 

odczuwanie hałasu przejawia się m. in. tym, że hałas wytwarzany przez daną osobę może nie 

być  dla  niej  dokuczliwy,  natomiast  dla  osoby  postronnej  może  być  męczący  lub  wręcz 

nieznośny.  Dokuczliwość  hałasu  dodatkowo  potęguje  się  wówczas,  jeśli  wystąpi 

on niespodziewanie lub nie można określić kierunku, z którego się on pojawi.

Zgodnie z art. 112 ustawy Prawo ochrony środowiska, ochrona przed hałasem polega 

na zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego środowiska, w szczególności poprzez: 

1)  utrzymanie  poziomu  hałasu  poniżej  dopuszczalnego  lub  co  najmniej  na  tym 

poziomie, 

2)  zmniejszanie  poziomu  hałasu  co  najmniej  do  dopuszczalnego,  gdy  nie  jest  on 

dotrzymany. 
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Wartości  dopuszczalne  poziomu  równoważnego  hałasu  określa  Rozporządzenie 

Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004 r.  w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu 

w     środowisku  (Dz.U.  Nr  178,  poz.  1841)  .  W  załączniku  do  rozporządzenia  w  Tabeli  1 

określono dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne 

grupy źródeł hałasu. 

Na terenie gminy Dąbrowa Zielona największe zagrożenie hałasem stanowią 
źródła liniowe (drogi), a więc hałas komunikacyjny.

6.3.1 3.5.1 HAŁAS KOMUNIKACYJNY
Głównymi  czynnikami  mającymi  wpływ  na  poziom  hałasu  komunikacyjnego  są 

natężenie  ruchu  i udział  transportu  ciężkiego  w strumieniu  wszystkich  pojazdów,  stan 

techniczny pojazdów, rodzaj nawierzchni dróg, organizacja ruchu drogowego. Zagadnienia 

z zakresu natężenia ruchu oraz udziału ruchu tranzytowego omówiono w rozdziale 3.4.2.2. 

„Emisja komunikacyjna”. 

Na  obszarze  gminy  największe  i główne  zagrożenie  hałasem  komunikacyjnym 

występuje wzdłuż głównych szlaków drogowych, jakimi są drogi wojewódzkie nr 784 i 785 

zwłaszcza na odcinkach przebiegających przez zwarta zabudowę (miejscowości: Św. Anna, 

Dąbrowa Zielona, Cielętniki, Olbrachcie i Ulesie).

Na terenie gminy nie jest prowadzony monitoring hałasu drogowego ze względu na 

stosunkowo małe natężenie  ruchu na drogach.  Według źródeł literaturowych  do obiektów 

kwalifikujących  się  do  pomiarów  hałasu  kwalifikują  się  drogi  o  natężeniu  ruchu  ponad 

350 poj./h.

6.3.2 3.5.2 HAŁAS PRZEMYSŁOWY
Poważnym źródłem hałasu mogą być zakłady przemysłowe i odbywające się 

w nich procesy technologiczne. Poziom hałasu przemysłowego jest kształtowany 
indywidualnie dla każdego obiektu i zależny jest od rodzaju maszyn i urządzeń 

hałasotwórczych, izolacyjności obudowy hal przemysłowych, prowadzonych procesów 
technologicznych oraz od funkcji urbanistycznej sąsiadujących z nimi terenów. 

Specyfiką hałasu przemysłowego jest jego długotrwałość występowania (zmianowy 
charakter pracy), a także czasowe krótkotrwałe duże natężenia.

Występowanie hałasu przemysłowego może dotyczyć zarówno dużych zakładów 
przemysłowych jak również niewielkich zakładów produkcyjnych, które do procesów 

wytwórczych mogą stosować starych i hałasotwórczych urządzeń.
W  strefie  zabudowy  mieszkaniowo-usługowej  uciążliwość  związana  z  działalnością 

podmiotów  gospodarczych  może  nastąpić  w  przypadku  awarii  urządzeń  elektrycznych 

np. wentylatorów lub w przypadku innych zdarzeń. Uciążliwość tego typu zdarzeń związana 

jest w głównej mierze z położeniem obiektu względem zabudowy mieszkaniowej.

http://www.eko-net.pl/d59677bcf50da50a063766b52f5c79f2/aid/921a7eba09b253b70f5e1bf6597b3876
http://www.eko-net.pl/d59677bcf50da50a063766b52f5c79f2/aid/921a7eba09b253b70f5e1bf6597b3876
http://www.eko-net.pl/d59677bcf50da50a063766b52f5c79f2/aid/921a7eba09b253b70f5e1bf6597b3876
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Na terenie gminy Dąbrowa Zielona brak jest  dużych emitorów hałasu o charakterze 

przemysłowym.  Niewielki  zakłady  produkcyjne  i  wytwórcze  nie  stanowią  raczej  źródeł 

uciążliwego hałasu. 

W przypadku  jakichkolwiek  zdarzeń  o  przypuszczalnym  przekroczeniu  uciążliwości 

hałasem (skargi mieszkańców) sytuacja powinna być zgłoszona do właściwego WIOŚ, który 

na podstawie zgłoszenia winien przeprowadzić kontrolę w obiekcie.

6.43.6 POLA ELEKTROMAGNETYCZNE W ŚRODOWISKU
Według  Ustawy  Prawo  Ochronie  Środowiska  elektromagnetyczne  promieniowanie 

niejonizujace stanowi uciążliwość dla środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627). 

Źródłami lub urządzeniami, które wytwarzają pola elektromagnetyczne są urządzenia: 

3 wytwarzające pole elektryczne i magnetyczne stałe,

4 wytwarzające pole elektryczne i magnetyczne o częstotliwości 50 Hz, takie jak: stacje i 

linie elektroenergetyczne (stacje i linie wysokiego napięcia),

5 wytwarzające pole elektromagnetyczne o częstotliwości od 1kHz do 300000 MHz, są to: 

urządzenia  radiokomunikacyjne  (radiowe  i  telewizyjne  anteny  nadawcze,  łączność 

radiowa,  CB  radio,  radiotelefony,  anteny  stacji  bazowych  telefonii  komórkowej), 

radionawigacyjne i radiolokacyjne (radary).

Stref o podwyższonej wartości pola elektromagnetycznego można się spodziewać:

• wokół  linii  i  stacji  elektroenergetycznych  o  napięciu  110  kV  lub  wyższym, 

natężenia pól elektrycznych szybko maleją wraz z oddalaniem się od linii – poniżej 

1kV/m  (dopuszczalna  wg  obowiązujących  przepisów  dla  obszarów  zabudowy 

mieszkaniowej) w odległości od 10 do 30 m licząc od rzutu skrajnego przewodu na 

powierzchnie terenu; z kolei stacje elektroenergetyczne  z reguły charakteryzują  się 

oddziaływaniem ograniczonym do terenu zajmowanej działki 

• w pobliżu instalacji radiokomunikacyjnych i radiolokacyjnych (anteny radiowo-

telewizyjne, stacje bazowe telefonii komórkowej).

Jak wynika z badań naukowych, ale również analiz dokumentacji sporządzanych na etapie 

lokalizacji i budowy - stacje bazowe telefonii komórkowej, przy prawidłowym zainstalowaniu 

i wprowadzeniu zabezpieczeń związanych z dostępem do anten, charakteryzują się bardzo 

małymi  natężeniami  pól  elektromagnetycznych.  Wynika  to z  konstrukcji  stacji  bazowych. 

Zazwyczaj stosuje się anteny kierunkowe, emitujące pole elektromagnetyczne „przed siebie”, 
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a nie dookoła. Emisja dookólna mogłaby spowodować przekroczenia dopuszczalnych norm 

oraz jest zwykłą stratą energii.

W  dziedzinie  ochrony  przed  polami  elektromagnetycznymi  szkodliwymi  dla  ludzi 

i środowiska  bardzo  ważnym  jest  Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia 

30 października  2003  r.  w  sprawie  dopuszczalnych  poziomów  pól  elektromagnetycznych 

w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania  tych poziomów, w którym zostały 

określone:

6 dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku z podziałem na tereny 

przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową oraz miejsca dostępne dla ludności, 

7 zakresy  częstotliwości  pól  elektromagnetycznych,  dla  których  określa  się  parametry 

fizyczne charakteryzujące oddziaływanie pól elektromagnetycznych na środowisko,

8 metody sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych 

9 metody wyznaczania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych.

Poziom emitowanego pola elektromagnetycznego na terenach dostępnych dla ludzi nie 

może przekraczać dopuszczalnej gęstości mocy tj. 0,1 W/m2.

Źródłem  pól  elektromagnetycznych  są,  w  różnym  stopniu,  wszystkie  urządzenia 

elektryczne.  Najczęściej  spotykanymi  w  codziennym  życiu  źródłami  są  monitory 

komputerowe,  telefony  komórkowe,  telewizory,  urządzenia  AGD  (np.  kuchenki 

mikrofalowe), urządzenia medyczne, itd. Do źródeł mających znaczący wpływ na środowisko 

można zaliczyć stacje nadawcze, przekaźniki telefonii komórkowej, stacje transformatorowe, 

stacje elektroenergetyczne, sieci przesyłowe linii energetycznych o napięciu znamionowym 

110 kV i większym.

Według obowiązującego prawodawstwa stacje bazowe telefonii komórkowej zaliczane 

są  do  inwestycji  mogących  pogorszyć  stan  środowiska  i  podlegają  procedurze  oceny 

oddziaływania  na  środowisko  (OOŚ),  podczas  której  na  każdym  etapie  procesu 

inwestycyjnego (decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenie na 

budowę,  zmiana sposobu użytkowania)  sporządzany powinien  być  raport  o oddziaływaniu 

przedsięwzięcia na środowisko a inwestycja poddana do konsultacji społecznej.

Na  terenie  omawianej  gminy  Dąbrowa  Zielona  zlokalizowanych  jest  siedem 

sztucznych emitorów pól elektromagnetycznych o charakterze stacji bazowych telefonii.

Tabela 24 przedstawia lokalizację tych emitorów. 

TABELA 24. LOKALIZACJA STACJI BAZOWYCH TELEFONII NA TERENIE GMINY.
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L
p. Rodzaj Miejscowość

Nr 
ewidencyjny 

działki

1 Stacja telefonii bezprzewodowej 
realizowanej dostępem ALCATEL 9800

Dąbrowa Zielona,
ul. Kościuszki 28 986

2 Stacja telefonii bezprzewodowej 
realizowanej dostępem ALCATEL 9800

Soborzyce,
ul. Strażacka 1259

3 Stacja telefonii bezprzewodowej 
realizowanej dostępem ALCATEL 9800

Cielętniki 235

4 Stacja telefonii bezprzewodowej 
realizowanej dostępem ALCATEL 9800

Olbrachcice 288/2

5 Stacja bazowa telefonii komórkowej 
PTK Centertel 5238

Olbrachcie 126 300/14

6 Stacja bazowa telefonii  cyfrowej Plus 
GSM

Święta Anna 279

7
Stacja bazowa telefonii komórkowej 
„BT-24025  Soborzyce”  Polkomtel 

S.A.

Soborzyce
1259/2

Urząd Gminy Dąbrowa Zielona, pozwolenia budowlane.

W  przyszłości  na  terenie  gminy  należy  dążyć  do  unikania  powstawania  nowych 

konstrukcji  wsporczych  dla  anten  przekaźnikowych.  Lokalizacja  nowych  przekaźników 

powinna się opierać o istniejące już infrastruktury, np. konstrukcje lub kominy.

Na  terenie  gminy  zlokalizowane  są  także  inne  źródła  promieniowania 

elektromagnetycznego,  do  których  zaliczyć  należy  elektroenergetyczne  linie  napowietrzne 

wysokich napięć.

Przez południowo-wschodnią  część gminy Dąbrowa Zielona  (okolice  miejscowości 

Borowce, Olbrachcie i Św. Anna) przebiega linia energetyczna wysokiego napięcia 220 kV 

relacji Joachimów-Kielce. Drugim elementem głównej infrastruktury energetycznej jest linia 

110 kV relacji Koniecpol-Żytno, stanowiąca główne źródło energii dla mieszkańców gminy.

Pola elektromagnetyczne wokół linii średnich napięć i niskich napięć są traktowane 

jako nieistotne źródła pola elektromagnetycznego z punktu widzenia oddziaływania na ludzi 

i środowisko. Natomiast linie wysokich i najwyższych napięć są źródłem pola o wartościach 

znacznie  przekraczających  dopuszczalne  wartości  w  terenach  zabudowy  mieszkaniowej. 

W związku  z  tym  pod  liniami  o  napięciu  110  kV  i  wyższym  oraz  w  ich  bezpośrednim 

sąsiedztwie,  jak  również  w bezpośrednim sąsiedztwie  stacji  elektroenergetycznych  należy 

unikać lokalizacji budynków mieszkalnych lub ich lokalizacja powinna być przeprowadzona 

odpowiednimi  pomiarami.  Strefa  ochrony  wzdłuż  linii  energetycznych  na  terenie  gminy 

została określona w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego.
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Wyznaczone strefy oddziaływania to:

- dla linii 220 kV – 30 m od skrajnego przewodu;

- dla linii 110 kV – 20 m od skrajnego przewodu.

6.53.7 ZASOBY LEŚNE
Zarówno dla krajobrazu Województwa jak i dla gminy Dąbrowa Zielona lasy stanowią 

bardzo cenny element zagospodarowania przestrzennego.

Powierzchnia gruntów zalesionych oraz związanych z gospodarką leśna, wynosi  na 

terenie gminy 3 410 ha, co stanowi 34 % jej całkowitej powierzchni, w tym lasy państwowe 

ok. 84% ogólnej powierzchni lasów.

Duże kompleksy leśne znajdują się we wschodniej, środkowej i zachodniej 
części gminy. Na pozostałym obszarze występują niewielkie powierzchnie lasów 
właścicieli prywatnych, będące głównie wynikiem sukcesji naturalnej (zarastania łąk, 
terenów poeksploatacyjnych itp.) lub też celowego zalesiania gruntów niższych kategorii 
(klasy VIz).

Dominującym  gatunkiem  siedliskowym  lasów  na  terenie  gminy  są:  bór  świeży 

(Bśw)  oraz  bór  mieszany  świeży  (BMśw).  Poza  sosną  pospolitą  w  mniejszych  ilościach 

występują pozostałe gatunki, w tym cenne przyrodniczo olsy i łęgi. Są to zatem najczęściej 

bory sosnowe z niewielkim udziałem gatunków liściastych.

Administracyjnie tereny leśne podlegają pod Skarb Państwa, a ich gospodarowaniem 

zajmuje  się  powołany  organ  państwowy  pn.  Lasy  Państwowe  (realizator  polityki  leśnej 

Państwa), w którego struktury wchodzą właściwe terytorialne Regionalne Dyrekcje Lasów 

Państwowych, a w dalszej kolejności Nadleśnictwa i Leśnictwa.

Zgodnie z obowiązującą ustawą o lasach podstawowym zadaniem Lasów Państwowych 

jest  prowadzenie  trwale  zrównoważonej  gospodarki  leśnej,  realizowane  w oparciu  o  plany 

urządzania lasu z uwzględnieniem w szczególności następujących celów:

1)zachowania lasów i korzystnego ich wpływu na klimat, powietrze, wodę, glebę, warunki 

życia i zdrowie człowieka oraz równowagę przyrodniczą, 

2)ochrony  lasów,  zwłaszcza  ekosystemów  leśnych  stanowiących  naturalne  fragmenty 

rodzimej przyrody lub lasów szczególnie cennych ze względu na zachowanie różnorodności 

przyrodniczej, leśnych zasobów genetycznych, walory krajobrazowe i potrzeby nauki, 

3)ochrony  gleby  i  terenów  szczególnie  narażonych  na  zniszczenie  lub  uszkodzenie  oraz 

o specjalnym znaczeniu społecznym, 

4)ochrony wód powierzchniowych, głębinowych i retencji zlewni,

5)produkcji,  na  zasadzie  racjonalnej  gospodarki,  drewna  oraz  surowców  i  produktów 
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ubocznego użytkowania lasu. 

Na  terenie  gminy  Dąbrowa  Zielona  gospodarka  leśna  prowadzona  jest  przez 

Nadleśnictwo Gidle, podległe Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach.

Pomimo  dużego  udziału  lasów  w  użytkowaniu  gruntów,  gmina  Dąbrowa  Zielona 

powinna dążyć do zwiększania lesistości. 

 Ze strony samorządu gminnego procedura zalesiania  gminy wymaga wyznaczenia 

w planach zagospodarowania przestrzennego terenów do potencjalnego zalesiania – głównie 

terenów słabszych klas bonitacyjnych V i VI. Grunty o słabych bonitacjach zostały określone 

w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego gminy. Zgodnie z 

tymi  ustaleniami  powinny  być  rozpatrywane  wnioski  prywatnych  właścicieli  gruntów 

dotyczące zalesiania.

Zgodnie z prowadzonym przez Agencję Restrukturyzacji  i  Modernizacji  Rolnictwa 

programem „zalesiania gruntów rolnych” prywatni właściciele gruntów mogą składać wnioski 

o pieniądze na zalesianie nieużytków. Termin składania wniosków przypada od września do 

końca  roku,  ale  warunkiem  przyjmowania  wniosków  jest  załączenie  wypisu  z planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 

2004  r.  w  sprawie  szczegółowych  warunków  i  trybu  udzielania  pomocy  finansowej  na 

zalesianie gruntów rolnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich - Dz.U. 2004 nr 187 

poz. 1929). 

Rolnik,  który  złoży  komplet  dokumentów  w  oddziale  ARiMR,  może  liczyć  na 

płatności:

• jednorazowo:  wsparcie  na  zalesienie,  czyli  sfinansowanie  kosztów  uprawy  - 

jednorazowo w pierwszym roku 4300-8300 zł za ha;

• po roku: premia pielęgnacyjna na pokrycie kosztów uprawy - przez pięć lat 420-1100 

zł za ha;

• po pięciu latach od zalesienia: premia za przekształcenie gruntów rolnych w leśne - 

wypłacana co roku przez 20 lat. Jej wysokość zależy od utraconych przez zalesienie 

dochodów z rolnictwa. Jeśli wynosiły one co najmniej 20 proc. wszystkich dochodów 

beneficjenta, wynosi 1400 zł za ha rocznie; poniżej 20 proc. - 360 zł za ha rocznie.

Zalesianie nowych gruntów prywatnych reguluje również Ustawa z dnia 28 listopada 

2003  r.  o wspieraniu  rozwoju  obszarów  wiejskich  ze  środków  pochodzących  z  Sekcji 

Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. Nr 229, ), która 
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określa zadania oraz właściwość jednostek organizacyjnych i organów, w zakresie wspierania 

rozwoju obszarów wiejskich, w tym między innymi dotyczących zalesiania gruntów rolnych.

Ustawa ta wprowadza również zmiany do ustawy o lasach w zakresie kompetencji 

Starosty  przez  określenie  obowiązku  dokonania  oceny  udatności  upraw  w czwartym  lub 

piątym roku od zalesienia gruntu rolnego oraz przekwalifikowania z urzędu gruntu rolnego na 

grunt  leśny.  Obowiązki  te  w  drodze  porozumienia  mogą  być  powierzone  właściwym 

nadleśniczym.

Lasy Państwowe, jako główny realizator polityki leśnej Państwa, przyjmą podstawowy 

ciężar  wykonywania  prac  zalesieniowych  i  pielęgnacji  założonych  upraw  na  gruntach 

państwowych.  Ponadto  Lasy  Państwowe  będą  wspomagać  zalesienia  na  gruntach 

niepaństwowej własności.

6.63.8 WALORY PRZYRODNICZE, KRAJOBRAZOWE, TURYSTYCZNE 
I KULTUROWE

Elementy  przyrodnicze,  krajobrazowe,  turystyczne  i  kulturowe  w znaczący  sposób 

wpływają na jego rozwój społeczno-gospodarczy, dlatego ich problematyka zrównoważonego 

ekorozwoju  jest  bardzo  ważna  w  podejmowaniu  decyzji  administracyjnych  na  szczeblu 

lokalnym.

Poniżej przedstawiono charakterystykę  poszczególnych elementów środowiskowo –

kulturowych.

6.6.1 3.8.1 WALORY PRZYRODNICZE
Do zagadnień  związanych  z  walorami  przyrodniczymi  należy  zaliczyć  w  głównej 

mierze przyrodę ożywioną (florę i faunę gminy) oraz formy ochrony przyrody.

Pod  względem  przyrodniczym  gmina  położona  jest  na  pograniczu  V  Krainy 

przyrodniczo-leśnej – Wyżyny Środkowopolskie, dzielnicy Niecka Miechowska.

Oprócz ekosystemów leśnych omówionych w odrębnym rozdziale, na terenie gminy 

wyróżnić można ekosystemy łąk i obszarów podmokłych, a także pól uprawnych.

Tereny łąk i pastwisk związane są z prowadzoną gospodarką hodowlaną. Użytki te 

zajmują powierzchnie w dolinach rzek oraz w miejscach spływu wód powierzchniowych ze 

wzgórz.   Część  z  łąk  jest  użytkowanych,  wypasane  są  na  nich  zwierzęta  gospodarcze 

i prowadzone są pokosy. Spadek pogłowia zwierząt gospodarczych przyczynił się jednak do 

zjawiska zaniechania gospodarowania niektórych łąk i ich zarastania. 
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Na terenie gminy występują także łąki o charakterze podmokłym. Ich charakter oraz 

rodzaj  podłoża (głównie  torfowego)  sprawiły,  że  stanowią  naturalny ekosystem o  dużych 

walorach przyrodniczych. Występują na nich rzadkie gatunki roślin chronionych, np storczyk 

szerokolistny i bobrek trójlistkowy.

Innym rodzajem ekosystemu przyrodniczego o dużym znaczeniu w krajobrazie gminy 

są  obszary  pól  uprawnych.  Ekosystemy  tego  rodzaju  maja  charakter  przekształconych 

antropogenicznie. Rodzaj rolnictwa na terenie gminy, w dużej mierze rolnictwa tradycyjnego, 

sprawia  iż  obszary pól  uprawnych  nie ulegają  znacznej  presji  przekształcenia.  Na terenie 

gminy część gleb zachowała wysoki stopień jakości, który kwalifikuje je do ochrony przed 

degradacją.  Ochronę  taka  można  zapewnić  poprzez  właściwe  gospodarowanie  na  tych 

obszarach.  Ze  względu  na  uwarunkowania  przyrodnicze  i  inne  elementy  obszar  gminy 

Dąbrowa Zielona sprzyja możliwości rozwoju rolnictwa ekologicznego.

Ważną rolę w systemie ekologicznym gminy o dominującej funkcji rolniczej 
spełnia roślinność nieleśna – zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne.

Bioróżnorodność flory i fauny na terenie gminy nie ogranicza się do podstawowych 

gatunków roślin i zwierząt. Aby określić pełną charakterystykę występujących na tym terenie 

roślin  i  zwierząt  należałoby przeprowadzić  szczegółową waloryzację  przyrodniczą  gminy. 

Koszty poniesione na wykonanie opracowania nie są jednak współmierne z wynikającymi z 

tego względu korzyściami. 

Roślinność potencjalną  gminy,  czyli  taką  roślinność,  jaka  mogłaby się  wykształcić 

spontanicznie,  gdyby  wyłączyć  wszelką  ingerencję  człowieka na  danym terenie,  stanowią 

głównie lasy sosnowe. 

Współcześnie zdecydowaną większość przestrzeni gminy pokrywają 
antropogeniczne zbiorowiska rolnicze tworzące roślinność rzeczywistą. Tereny o 

charakterze naturalnym (lasy, zadrzewienia śródpolne, łąki) stanowią miejsca 
bytowania dla mniejszych i większych przedstawicieli świata zwierząt. Obszary te 

powiązane ze sobą stanowią też szlaki migracyjne dla zwierzyny.

Zagrożenia dla szaty roślinnej na terenie gminy wynikają głównie z przekształcania 

poszczególnych  komponentów  środowiska,  składających  się  na  specyfikę  warunków 

siedliskowych,  wymaganych  przez  poszczególne  zbiorowiska  roślinne.  W szczególności 

chodzi tu o warunki glebowe, stosunki wodne oraz przekształcenia powierzchni terenu, które 

to  zagadnienia  zostały  omówione  w poprzednich  rozdziałach.  Zagrożeniem  dla 

bioróżnorodności na poziomie florystycznym jest także niewłaściwie prowadzona gospodarka 

rolna, między innymi niebezpieczeństwo gwałtownego zwiększenia się populacji szkodników 

roślin w warunkach upraw monokulturowych.
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W ramach specyficznych zagrożeń dla szaty roślinnej uwzględnić należy:

• obszarowe zmiany określane pojęciem stepowienia wynikające ze zmiany 

stosunków wodnych, m. in. melioracji  oraz nadmiernej eksploatacji wód 

podziemnych i powierzchniowych;

• zmiana odczynu i składu chemicznego wód opadowych;

• zmiana łąk kośnych i pól na monokultury roślin pastewnych i zbożowych;

• likwidacja miedz i zadrzewień śródpolnych;

• zagrożenie  pożarami  wielkoobszarowymi  szczególnie  na  terenach 

uprawnych;

• obszarowe zmiany wynikające  z  przekształceń terenu w wyniku dzikiej 

eksploatacji surowców (głównie piasków i torfów);

• zanieczyszczenia powiązane z ruchem komunikacyjnym;

• zanieczyszczenia  punktowe  z dzikich  wysypisk  śmieci,  które  powodują 

zmianę siedlisk a w następstwie przekształcenie roślinności;

Na omawianym obszarze poważnym zagrożeniem są:

 zanieczyszczenia  wód  powierzchniowych  –  brak  skanalizowania,  oraz  dzikie 

wysypiska;

 zmienności i niedobory stanu wód. 

 chemizacja rolnictwa.

Podstawową wytyczną dla ochrony flory i fauny gminy stanowią działania mające na 

celu powstrzymanie degradacji nielicznych enklaw zieleni naturalnej i pólnaturalnej. 

Bogactwo  przyrodnicze  obszarów  sąsiednich  gmin  (bliskie  sąsiedztwo  Parku 

krajobrazowego  Orlich  Gniazd)  przyczyniło  się  do  faktu,  że  na  terenie  gminy  brak  jest 

obszarowych  form  ochrony  przyrody.  Form  takich  nie  wprowadzono  głównie  z  powodu 

odniesienia bioróżnorodności gminy z innymi  jednostkami w województwie.  W granicach 

gminy  nie  znajduje  ani  Park  Krajobrazowy,  Narodowy,  czy  też  Obszar  Chronionego 

Krajobrazu.  Brak jest również rezerwatów oraz użytków ekologicznych.

Jedyną forma ochrony prawnej przyrody są pomniki przyrody. 

Obiekty objęte tego rodzaju prawną ochroną przyrody to:

TABELA 25. POMNIKI PRZYRODY NA TERENIE GMINY DĄBROWA ZIELONA.

L
p. Charakterystyka Lokaliz

acja

Nr 
rejestru 

konserwatora 
przyrody

Forma 
powołania
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1 Lipa  drobnolistna  o 
obwodzie 922 cm

Cielętni
ki, obok 
kościoła

20/86

2 Wiąz  szypułkowy  o 
obwodzie 235 cm

Borowc
e 31

20/87

3 Grupa 12 drzew:
 Dąb szypułkowy – 9 szt.
 Lipa drobnolistna – 2 szt.
 Kasztanowiec – 1 szt.

Ulesie, 
przystanek 
PKS

20/88

4 2  Lipy  drobnolistne  o 
obwodach 150 i 300 cm

Soborzy
ce, obok 
kościoła

20/89

5 Dąb  szypułkowy  o 
obwodzie 350 cm

Św. 
Anna, obok 
klasztoru

20/90

Rozporządzeni
e nr 23/94 z dnia 
30.12.1994 r. 
Wojewody 
Częstochowskiego;

Dz. U. Nr 2/96, 
poz. 5.

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dąbrowa Zielona

Najcenniejszym przyrodniczo wśród tych pomników jest  lipa szerokolistna rosnąca 

przy kościele w Cielętnikach.

Ustawa o ochronie przyrody mówi, że „Pomnikami przyrody są pojedyncze 
twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupienia o szczególnej wartości naukowej, 

kulturowej, historyczno-pamiątkowej i krajobrazowej oraz odznaczające się 
indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, w szczególności 
sędziwe i okazałych rozmiarów drzewa i krzewy gatunków rodzimych lub obcych, 

źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe, jaskinie.
W gminie tym statusem ochronnym objęto zarówno pojedyncze drzewa 

posiadające rozmiary pomnikowe jak i ich grupy.
Łącznie  na  terenie  gminy  znajduje  się  5  pozycji  pomnikowych,  według  rejestru 

wojewódzkiego. 

Wskazania konserwatorskie dla omawianych obiektów to:
- Sporządzić dokumentacje zgodnie z wymogami dla pomników przyrody,

- Oznakować, chronić przed zniszczeniem i uszkodzeniem
10 Opisać w materiałach promocyjnych, rozpowszechnić informacje wśród ludności 

miejscowej i turystów.

W Studium Uwarunkowań  i  Kierunków Zagospodarowania  Przestrzennego  Gminy 

wyznaczono proponowane formy ochrony obiektów przyrodniczych na terenie gminy.

W dokumencie tym proponuje się objąć ochroną przyrody:

 Korytarz  ekologiczny  biegnący  wzdłuż  Kanału  Lodowego  –  tereny  łąk 

zlokalizowanych wzdłuż Kanału Lodowego wraz z niezabudowanym odcinkiem 

pomiędzy Olbrachcicami a Świętą Anna.

 Lipę szerokolistną w miejscowości Cudków;

 Dęba szypułkowego w miejscowości Cudków;

 Wiąza polnego na południe od miejscowości Soborzyce;
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 Lipę drobnolistną w miejscowości Zaleszczycy.

Zgodnie z Ustawą Prawo Ochrony Przyrody oraz Ustawą Prawo Ochrony Środowiska 

niektóre formy ochrony przyrody mogą być wyznaczane w drodze uchwały Rady Gminy.

Ustanowienie  pomnika  przyrody,  stanowiska  dokumentacyjnego,  użytku 

ekologicznego lub zespołu przyrodniczo-krajobrazowego następuje w drodze rozporządzenia 

wojewody  albo  uchwały  rady  gminy,  jeżeli  wojewoda  nie  ustanowił  tych  form  ochrony 

przyrody.

Podobnie sytuacja dotyczy formy o nazwie „Obszar Chronionego Krajobrazu”.

Zgodnie z Ustawą jeżeli wojewoda nie wyznaczył  obszaru chronionego krajobrazu, 

obszar ten może być wyznaczony przez radę gminy, w drodze uchwały, która określa jego 

nazwę,  położenie,  obszar,  sprawującego  nadzór,  ustalenia  dotyczące  czynnej  ochrony 

ekosystemów oraz  zakazy właściwe dla  danego obszaru  chronionego krajobrazu  lub jego 

części wybrane spośród zakazów wymienionych w art. 24 ust. 1, wynikające z potrzeb jego 

ochrony. Likwidacja lub zmiana granic obszaru chronionego krajobrazu następuje w drodze 

uchwały rady gminy.

OChK należą  do  wielkoobszarowych  form ochrony i podobnie  jak  w przypadku 

innych  form ochrony  wyznaczone  winny  być  dla  nich,  możliwe  do  przyjęcia,  w  drodze 

rozporządzenia wojewody, zakazy (określone w art. 24 Ustawy o ochronie przyrody).

Spośród  zaproponowanych  powyżej  obszarów  i  obiektów  na  terenie  gminy,  do 

objęcia  prawną ochroną przyrody,  dla  drzew powinna  zostać  uchwalona forma „pomnika 

przyrody” w drodze uchwały gminnej.

W  odniesieniu  do  korytarza  ekologicznego  i  migracyjnego  jaki  stanowi  dolina 

Kanału Lodowego,  łącząc tereny jury Krakowsko-Częstochowskiej  z doliną  Warty,  której 

dopływ  stanowi  Kanał  Lodowy),  obszar  ten  powinien  zostać  określony  jako  „Obszar 

Chronionego Krajobrazu”. Jest to bardzo cenny i ważny przyrodniczo obszar o charakterze 

regionalnego korytarza ekologicznego. 

Poza wyznaczonymi  w „Studium…” obszarami  do objęcia  ochrona przyrody,  na 

terenie gminy należy rozważyć możliwość powołania mniejszych obszarowo form ochrony. 

Ich powołanie nie rzutuje na znaczące ograniczenia w użytkowaniu obszarów gminy, ale ich 

istnienie może stanowić element turystyczno-rekreacyjny. Powstanie nowych form ochrony 

przyrody wraz z ich promocją wzmocni atrakcyjność turystyczną gminy.
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Do takich  form ochrony należą:  użytki  ekologiczne,  stanowiska  dokumentacyjne 

oraz zespoły przyrodniczo-krajobrazowe. 

Użytki ekologiczne są to, według tekstu ustawy, "zasługujące na ochronę pozostałości 

ekosystemów, mających znaczenie dla zachowania unikatowych zasobów genowych i typów 

środowisk".  Mogą  to  być  kępy  drzew,  śródpolne  i śródleśne  "oczka  wodne",  bagna 

i torfowiska,  skarpy  itp.  Użytki  ekologiczne  powinny  być  uwzględniane  w miejscowym 

planie zagospodarowania przestrzennego oraz uwidaczniane w ewidencji  gruntów. W myśl 

ustawy użytki ekologiczne powinny być powszechnie stosowaną "masową" formą ochrony 

przyrody.  Celowe  jest  także  wykorzystywanie  ich  do  prowizorycznego  objęcia  ochroną 

obszarów przewidywanych w przyszłości do ochrony rezerwatowej.

Ta  forma  ochrony  umożliwia  zachowanie  cennych  fragmentów  przyrody 

uwzględniając równocześnie potrzeby człowieka w warunkach racjonalnego gospodarowania. 

Na obszarach tych zabrania się:

• używania, użytkowania i uszkadzania obszarów objętych ochroną;  

• pozyskiwania, niszczenia lub uszkadzania drzew; zmiany stosunków wodnych;

• niszczenia gleby lub zmiany sposobu jej użytkowania; wydobywania torfu;

• wysypywania,  zakopywania  i wylewania  odpadów  lub innych  nieczystości  oraz 

innego zanieczyszczenia wód, gleby i powietrza

Na  terenie  gminy  Dąbrowa  Zielona  nie  wyróżniono  dotychczas  obszarów  użytków 

ekologicznych.

Formami  ochrony  stanowiska  dokumentacyjnego  oraz  zespołu  przyrodniczo-

krajobrazowego  można  objąć  obiekty  o  charakterze  kulturowym:  dawne  parki  dworskie 

(np. w Cielętnikach) oraz stanowiska archeologiczne. 

6.6.2 3.8.2 WALORY KRAJOBRAZOWE
Poniżej  ogólnie  omówiono  podstawowe  formy  użytkowania  terenu  (lasy,  wody, 

zadrzewienia  i  zakrzewienia  śródpolne,  tereny  zurbanizowane  itp.)  oraz  ich  wpływ  na 

kształtowanie  krajobrazu  gminy,  a  także  niektóre  elementy  infrastruktury  związane 

z kształtowaniem krajobrazu. Elementy te zostały już wcześniej omówione, dlatego też ten 

podrozdział posłuży ich podsumowaniu.

Krajobraz  gminy to  charakterystyczny  krajobraz  rolniczy  z  występującą  zabudową 

mieszkaniową  (bardziej  lub  mniej  rozproszoną).  Charakterystyczny  element  tego  terenu 

tworzą zadrzewienia, zakrzewienia śródpolne, przydrożne i przywodne.
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Zadrzewienia śródpolne szczególnie o charakterze pasowym, przydrożne i przywodne 

pełnią rolę migracyjnych korytarzy środowiskowych, urozmaicają krajobraz gminy, podnoszą 

walory estetyczno-krajobrazowe oraz spełniają na obszarach użytkowanych rolniczo funkcję 

zabezpieczającą  przed  procesami  erozyjnymi  i stepowieniem.  Ponadto,  regulują  stosunki 

wodne i poprawiają lokalny agroklimat oraz klimat akustyczny.

Szczególne miejsce w rolniczym krajobrazie gminy mają zabytkowe parki podworskie 

i  wiejskie  a  także  zadrzewienia  cmentarne  oraz  przykościelne.  Występujący  w nich 

starodrzew stanowi niezbędny element siedliskowy dla wielu gatunków zwierząt. 

Charakterystycznym  elementem  krajobrazu  rolniczego  są  rowy  melioracyjne. 

Na kształtowanie  krajobrazu  szczególne  znaczenie  ma  wpływ  właściwe  konserwowanie 

i udrażnianie melioracji szczegółowych, ponieważ ich nieprawidłowe funkcjonowanie może 

prowadzić  do  lokalnych  podtopień  związanych  z  wiosennymi  odwilżami  lub  nawalnymi 

opadami.

Do  przekształceń  krajobrazu  należy  zaliczyć  oprócz  terenów  zurbanizowanych 

elementy infrastruktury, związane z obsługą ludności. 

Przykładem  tego  typu  przekształceń  krajobrazowych  są  przekaźniki  telefonii 

komórkowej tzw. Stacje Bazowe Telefonii Komórkowej lub nadajniki radiowe a także sieci 

przesyłowe elektroenergetyczne (szczególnie wysokich napięć). Z obiektami takimi wiąże się 

również uciążliwość związana z emisją pól elektromagnetycznych. 

6.6.3 3.8.3  WALORY TURYSTYCZNE
Obszar Gminy Dąbrowa Zielona,  ze względu na bliską obecność terenów znacznie 

bardziej  atrakcyjnych krajobrazowo (Jury Krakowsko-Częstochowskiej)  należy do terenów 

o małym stopniu rozwoju turystyki. 

W niewielkim  stopniu  turystyka  rozwija  się  w  północnej  części  gminy  –  okolice 

Cielętnik.  Wpływ  na  to  ma  głównie  większa  atrakcyjność  tych  terenów  oraz  istniejące 

zbiorniki wodne. Coraz większą popularność na terenach wiejskich odgrywa mieszkalnictwo 

sezonowe. Turyści przyjeżdżają do wykupionych starych chat aby przez okres letni mieszkać 

na łonie natury.

Rozwój  turystyczny  z  uwzględnieniem  zrównoważonego  rozwoju  powinien  zostać 

w gminie wyznaczony w oparciu o tzw. produkt turystyczny. Przykładem takiego produktu 

może być rozwój turystyki aktywnej (rowerowej), grzybiarstwa bądź wędkarstwa. Możliwie 
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duże  znaczenie  mogłaby  odegrać  również  turystyka  konna.  Charakter  gminy  powinien 

sprzyjać rozwojowi agroturystyki.

Wsparciem rozwoju turystycznego winny być jednak walory przyrodnicze gminy. 

Określenie i sprecyzowanie rozwoju turystycznego gminy powinno zostać wykonane na 

etapie  tworzenia  Strategii  Rozwoju,  jednak  sprawa  priorytetową  jest  uwzględnianie 

w planowaniu strategicznym aspektów ekologicznych.

6.6.4 3.8.4 WALORY KULTUROWE
Na terenie gminy zostało zachowanych wiele historycznych pamiątek, między innymi 

kościoły,  kaplice  i  kapliczki,  cmentarze  oraz  pojedyncze  budownictwo  ludowe. 

Uwarunkowane  jest  to  historycznym  powiązaniem  tego  regionu  oraz  jego  położeniem 

administracyjnym. 

Najcenniejsze zabytki gminy zestawiono w tabeli poniżej. 

TABELA 26. WYKAZ ZABYTKOWYCH OBIEKTÓW NA TERENIE GMINY DĄBROWA 
ZIELONA.

Miejscow
ość Obiekt

Obiekty i obszary zabytkowe – wpisane do rejestru zabytków

Cielętniki

Zespół dworski:
- założenie parkowe z I połowy XVIII wieku
- dwór z 1725r.
- lamus dworski z I połowy XVIII wieku

Cielętniki Cmentarz grzebalny katolicki z ok. 1877 r.

Dąbrowa 
Zielona

Zespół kościoła paraf. p.w. Św. Jakuba:
- kościół paraf 1554 – 1570, rozbudowany w 1787 r.
- 9 kapliczek kubaturowych Drogi Krzyżowej w ogrodzeniu kościoła z 

ok. 1756 r.
Dąbrowa 

Zielona Cmentarz grzebalny katolicki z XVI/XVII w.

Raczkowic
e

Stanowisko archeologiczne nr 3 (AZP: 85-52/3) – stanowisko 
wielokulturowe:
- osada z epoki neolitu [kultura pucharów lejowatych, kultura ceramiki 

sznurowej], 
- cmentarzysko kultury przeworskiej z okresu wpływów rzymskich, 
- osada z wczesnego średniowiecza. 

Obiekty i obszary w ewidencji dóbr kultury
Obszar całej 
gminy 135 stanowisk archeologicznych

Cielętniki Kościół paraf. p.w. Przemienienia Pańskiego z 1891 r.
Gorzelnia z końca XIX wieku, przebud. w 1920 r.

Dąbek Kaplica z około 1910 r.
Pozostałości zagrody młynarskiej z 1909r. przebud. w 1938r. obecnie w ruinie
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Dąbrowa 
Zielona

Plebania z ok. 1840 r.
Kaplica cmentarna p.w. Św. Joachima z 1605r. przebud. 1854 r.
Młyn motorowy z 1938 r.

Olbrachcic
e

Zespół folwarczny (rządcówka z pocz. XX w, gorzelnia z ok. 1840r. 
przebud. 1905-1906 r., krochmalnia z 1905 – 1906 r. , Tartak z 1931 r.)
Dom mur. nr 98 z ok. 1920 r.
Dom mur. nr 132 z ok. 1920 r.

Raczkowic
e Dom drewniany nr 9 z przełomu XIX i XX wieku

Soborzyce

Dzwonnica przy kościele z poł XIX wieku
Plebania z pocz. XX w. [ul. Śiwerczewskiego]
Dom drewniany z przełomu XIX i XX w , ul. Śiwerczewskiego 9.
Dom drewniany z przełomu XIX i XX w , ul. Śiwerczewskiego 32.
Dom drewniany z przełomu XIX i XX w , ul. Śiwerczewskiego 75
Dom drewniany z przełomu XIX i XX w , ul. Śiwerczewskiego 77
Wiatrak „holender” , mur. z 1923 r.

Św. Anna Kuźnia murowana z 1923 r.
Ulesie Zespół dworski (pozostałości): spichlerz murowany z 2 poł. XIX w., park z XIX w.

Dobra kultury wskazane do objęcia ochroną konserwatorską

Dąbrowa 
Zielona

Pozostałości zespołu dworskiego (fragment założenia parkowego)
Grobla z aleją – dawna droga do cmentarza grzebalnego (wzdłuż 
współczesnej drogi)
Kapliczka słupowa i figura przy wjeździe do Dąbrowy Zielonej

Św. Anna Kapliczka słupowa przy cieku, przy wjeździe do wsi od strony Olbrachcic
Raczkowic

e Kapliczka słupowa przy drodze do Dąbrowy Zielonej
Studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dąbrowa Zielona

6.73.9 EDUKACJA EKOLOGICZNA

Edukacja  środowiskowa  (edukacja  ekologiczna)  jest  koncepcją  kształcenia 

i wychowywania społeczeństwa w duchu poszanowania środowiska przyrodniczego zgodnie z 

hasłem  „myśleć  globalnie,  działać  lokalnie".  Ważnym  elementem  jest  łączenie  wiedzy 

przyrodniczej z humanistyczną oraz działaniami praktycznymi.

Obejmuje ona przedstawianie we wszystkich działaniach tematyki z zakresu ochrony 

i kształtowania środowiska. Musi docierać do wszystkich grup społecznych i wiekowych. W 

związku z tym ważne jest znalezienie odpowiednich środków przekazu tak, aby w najprostszy 

i najskuteczniejszy sposób przekazywać informację ekologiczną. 

Uwzględniając  konieczne  zróżnicowanie  form  i  treści  przekazu,  można  przyjąć 

podział  mieszkańców  na  cztery  główne  grupy,  do  których  trafiać  powinny  odpowiednio 

przygotowane formy edukacyjne:

• dzieci i młodzież.

• pracownicy samorządowi gminy (zarząd i pracownicy urzędów);
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• dorośli mieszkańcy;

• nauczyciele;

Na terenie  gminy  Dąbrowa  Zielona  edukacja  ekologiczna  prowadzona  jest  przede 

wszystkim w oparciu o edukację dzieci i młodzieży w szkołach. Są to szkoły podstawowe w: 

Dąbrowie Zielonej,   Soborzycach i  Olbrachcicach oraz Gimnazjum w Dąbrowie Zielonej. 

Punktem edukacji ekologicznej jest też biblioteka gminna w Dąbrowie Zielonej.    

Prowadzone  są  różne  akcje  edukacyjne  typu  „Sprzątanie  Świata”  oraz  konkursy 

ekologiczne.  Treści  ekologiczne  przekazywane  są  także  w ramach  programu nauczania  z 

poszczególnych przedmiotów dydaktycznych. 

Sprawnie prowadzone działania edukacyjne w szkołach znajdujących się na terenie 

gminy  świadczą  o  dużej  świadomości  ekologicznej  nauczycieli  oraz  ich  gotowości  i 

kreatywności.  Fakt  ten  należy  wykorzystać  i  dalej  promować  prowadzenie  edukacji 

ekologicznej w szkołach. 

Kształtowanie  postaw  ekologicznych  dzieci  i  młodzieży  jest  bardzo  ważnym 

elementem  edukacji  ekologicznej.  Dlatego  też  należy  wspierać  i  rozszerzać  działania 

edukacyjne w poszczególnych szkołach gminy.

Drugim  istotnym  czynnikiem  edukacji  ekologicznej  jest  poszerzanie  wiedzy 

pracowników samorządowych, którzy z racji wykonywanej pracy mają bezpośredni kontakt z 

mieszkańcami gminy.

Pracownicy urzędu gminy zdają sobie sprawę ze wzrastającego znaczenia ekologii w 

życiu  społeczeństw.  Wraz  z  akcesją  do  Unii  Europejskiej  istnieją  duże  możliwości  na 

pozyskiwanie  środków  finansowych  na  inwestycje  przyjazne  środowisku.  Dlatego 

pracownicy gminy powinni jak najwięcej korzystać z akcji informacyjnych oraz szkoleń w 

odniesieniu do aktów prawnych oraz pozyskiwania środków finansowych.  

Najtrudniejszą  pod  względem  edukacji  ekologicznej  grupą  docelową  jest  dorosłe 

społeczeństwo. Dorośli z racji ukształtowanych poglądów niechętnie uczestniczą w różnego 

rodzaju  akcjach  ekologicznych.  Gmina  winna  w  inny  sposób  postarać  się  o  trafienie  do 

poglądów  mieszkańców.  Prowadzić  do  tego  mogą  różnego  rodzaju  akcje  informacyjne 

(plakaty, ulotki, zebrania wiejskie, zebrania kół zainteresowań, itp.).   



Program Ochrony Środowiska Gminy Dąbrowa Zielona

Aby  uzyskać  właściwe  skutki  edukacji  ekologicznej  należy  właściwie  podejść  do 

wyznaczenia celów i pożądanych efektów prowadzonej edukacji ekologicznej.  Dla gminy 

Dąbrowa Zielona są nimi przede wszystkim:

1. Ograniczenie ilości odpadów trafiających na dzikie wysypiska śmieci;

2. Zwiększenie stopnia segregacji odpadów przez mieszkańców;

3. Ograniczenie zanieczyszczania wód – poprawa jakości wód;

4. Zmniejszenie  ilości  ścieków  trafiających  w  sposób  niekontrolowany  do  środowiska 

(nieszczelne szamba, wylewanie na pola i do rowów itp.);

5. Ograniczenie  emisji  niskiej  –  zrozumienie  szkodliwego  działania  faktu  spalania 

odpadów (np. plastikowych butelek) w paleniskach domowych;

6. Wykształcenie u mieszkańców gminy nawyków kultury środowiskowej;

7. Powstanie  trwałych  grup  mieszkańców,  współpracujących  z samorządem  lokalnym, 

podejmujących nowe wyzwania w zakresie edukacji ekologicznej;

8. Wykształcenie u mieszkańców odwagi aktywnego przeciwstawiania się dewastacyjnej 

działalności współmieszkańców, zakładów przemysłowych itp.;

9. Promocja  gminy  jako  atrakcyjnej  turystycznie,  przyrodniczo,  krajoznawczo, 

historycznie i czystej ekologicznie.

Na terenie Gminy Dąbrowa Zielona edukacja ekologiczna winna znaleźć 
odzwierciedlenie we wszystkich instytucjach i obiektach usługowych:

 przedszkolach w miejscowościach: Dąbrowa Zielona, Olbrachcice 
i Soborzyce;

 gimnazjum w miejscowości Dąbrowa Zielona;
 szkołach podstawowych w miejscowościach: Dąbrowa Zielona, Olbrachcice 

i Soborzyce;  
 ośrodkach zdrowia w miejscowościach Dąbrowa Zielona i Soborzyce; 
 aptekach i punktach aptecznych;
 Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej;
 Środowiskowym Domie Samopomocy w Soborzycach;  
 bibliotece w Dąbrowie Zielonej;
 OSP w  miejscowościach: Dąbrowa Zielona, Olbrachcice, Ulesie, Św. Anna, 

Dąbek, Raczkowice, Soborzyce, Cielętniki i Soborzyce;
 Kościołach miejscowościach Dąbrowa Zielona, Cielętniki i Soborzyce;
 Instytucjach komercyjnych: sklepach, restauracjach itd.
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IV. OCENA STANU ŚRODOWISKA I INFRASTRUKTURY
– UJĘCIE WSKAŹNIKOWE

Niniejszy Program ze względu na swoje znaczenie w kształtowaniu środowiska gminy, 

powinien ulegać systematycznej weryfikacji w trakcie codziennych prac inspektorów ochrony 

środowiska Urzędu Gminy jak również pozostałych jego urzędników.

Jednym z zadań Programu jest spełnianie kompendium wiedzy dla Urzędników i osób 

trzecich,  których  działalność  związana jest  w sposób pośredni  z  ochroną środowiska,  np. 

urzędników innych wydziałów urzędu gminy.

Najprostszym i najszybszym systemem weryfikacji stanu środowiska na terenie Gminy 

Dąbrowa Zielona będzie przeprowadzenie analizy wskaźnikowej.

Analizę taką tworzy się przez wyznaczenie pewnej grupy wskaźników, odnoszących się do 

poszczególnych komponentów środowiska oraz infrastruktury.

Wskaźniki te mają być podstawą oceny założonej poprawy stanu środowiska i oceny jakości 

życia człowieka oraz umożliwić weryfikację programu w określonych prawnie okresach.

Na potrzeby własne  Gminy wskazane  byłoby przeprowadzanie  corocznej  oceny realizacji 

Programu  w  oparciu  o  analizę  wskaźnikową  z  uwzględnieniem  opisu  zmian  oraz 

w przypadku, gdy nastąpi rozszerzenie analizy o konkretny wskaźnik środowiskowy.

Dla  Gminy  Dąbrowa  Zielona  na  podstawie  przeprowadzonej  inwentaryzacji 

komponentów  środowiska,  analizy  ich  stanu  oraz  oceny  infrastruktury  sprecyzowano 

następujące wskaźniki środowiskowe:

TABELA 27.    WSKAŹNIKI ŚRODOWISKOWE I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 
GMINY

Oceniany 
element Wskaźnik Jednostka 

miary
Stan 

obecny
Źródło danych do 

weryfikacji
1 2 3 4 5
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Zaopatrzenie w 
wodę 
i odprowadzanie 
ścieków

Długość sieci wodociągowej 
(bez przyłączy) km 33,6 Urząd Gminy,

Sprawozdanie M-06

Liczba przyłączy wodociągowych szt. 780 Urząd Gminy,
Sprawozdanie M-06

Liczba mieszkańców korzystających z 
sieci wodociągowej osób 1904 Urząd Gminy,

Sprawozdanie M-06
% mieszkańców zaopatrywanych w 
wodę z sieci wodociągowej (% w 
stosunku do ogólnej liczby 
mieszkańców)

% 46 GUS,
Przeliczenie

Wskaźnik zużycia wody na potrzeby 
komunalne (pobór na potrzeby bytowe 
mieszkańców)

m3/rok
m3/d

54600,00
149,59

Urząd Gminy,
Sprawozdanie M-06

Różnica pomiędzy produkcją a sprzedażą 
ujęć komunalnych

m3/rok
m3/d

10,00
0,03

Urząd Gminy,
Sprawozdanie M-06,
Przeliczenie

Wskaźnik zużycia wody na 1 mieszkańca 
na dobę m3/osoba/dobę 0,074

Urząd Gminy,
Sprawozdanie M-06,
Przeliczenie

1 2 3 4 5
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Długość sieci kanalizacyjnej stanowiącej 
właściwość innej gminy km ok. 0,3 Urząd Gminy

Liczba przyłączy kanalizacyjnych do 
sieci kanalizacyjnej innej gminy szt. ok. 9 Urząd Gminy

Liczba mieszkańców korzystających z 
sieci kanalizacyjnej innej gminy osób ok. 35 Urząd Gminy

Ilość ścieków odprowadzana zbiorczą 
siecią kanalizacyjną m3/rok 400 Urząd Gminy,

GUS,
Ilość ścieków oczyszczona w 
oczyszczalni poza terenem gminy m3/rok 400 Urząd Gminy,

GUS,
Długość sieci kanalizacyjnej stanowiącej 
właściwość gminy km 0 Urząd Gminy,

Sprawozdanie M-06
Liczba przyłączy kanalizacyjnych do 
sieci stanowiącej własność gminy szt. 0 Urząd Gminy

Liczba mieszkańców korzystających z 
sieci kanalizacyjnej stanowiącej 
własność gminy

osób 0 Urząd Gminy

Ilość ścieków odprowadzana zbiorczą 
siecią kanalizacyjną m3/rok 0 Urząd Gminy,

GUS,
Ilość ścieków oczyszczona w 
oczyszczalni zbiorczej na terenie gminy m3/rok 0 Urząd Gminy,

GUS,

Ilość zbiorczych oczyszczalni ścieków szt. 0 Urząd Gminy,
GUS,

Liczba zbiorników bezodpływowych 
(brak jednoznacznych danych- 
dokładna liczba do ustalenia po 
wykonaniu spisu szamb)

szt. 516 lub 817 
Urząd Gminy, 
Sprawozdanie SG-01, 
GUS

Liczba mieszkańców odprowadzających 
ścieki do urządzenia lokalnego

Mk
3042

Urząd Gminy,
Sprawozdanie M-06

% mieszkańców odprowadzających 
ścieki do urządzenia lokalnego (% w 
stosunku do ogólnej liczby 
mieszkańców)

% 71 Urząd Gminy,
GUS,

Liczba mieszkańców  o niewyjaśnionym 
sposobie odprowadzania ścieków.

Mk 1186 Urząd Gminy,
GUS,

Liczba przydomowych oczyszczalni 
ścieków szt 2 Urząd Gminy,

Sprawozdanie SG-01
Wskaźnik skanalizowania gminy (K)
K = 1 000 x dł. sieci 
kanalizacyjnej/liczba mieszkańców 
gminy

K 0 Przeliczenie

% mieszkańców korzystających z 
kanalizacji zbiorczej – wskaźnik liczby 
mieszkańców obsługiwanych przez 
oczyszczalnie ścieków
(% w stosunku do ogólnej liczby 
mieszkańców)

% 0,8 GUS,
Przeliczenie

Wskaźnik proporcji dł. sieci 
kanalizacyjnej do dł. sieci wodociągowej km/km 0,009 Przeliczenie

Gazyfikacja Długość czynnej sieci rozdzielczej na 
terenie gminy

km 0 GUS

Zaopatrzenie w 
ciepło

% mieszkańców korzystających 
z centralnego ogrzewania
(% w stosunku do ogólnej liczby 
mieszkańców)

% 0 GUS

% mieszkańców korzystających 
z lokalnego źródła ogrzewania – paleniska 
domowe
(% w stosunku do ogólnej liczby 
mieszkańców)

szt 100 GUS

Komunikacja Długość dróg gminnych utwardzonych km Do 
uzupełnienia Urząd Gminy
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4
Gleby

Udział poszczególnych klas bonitacyjnych 
gleb dla gruntów ornych % ogólnej

powierzchni 
gruntów ornych

I 0
II 0,3
III a 5,7
III b 8,7
IV a 16,9
IV b 13,1
V 35,3
VI 19,5
VI z 0,5

Udział poszczególnych klas bonitacyjnych 
gleb dla użytków zielonych

% ogólnej 
powierzchni 

użytków zielonych

I 0,0
II 0,0
III 13,4
IV 53,5
V 23,7
VI 8,3
VI z 1,1

Powiatowy Ośrodek 
Dokumentacji 
Geodezyjnej i 
Kartograficznej

Wskaźnik ilości nieużytków (w stosunku 
do ogólnej powierzchni gminy) % 1,36 Urząd Gminy

Udział powierzchni upraw ekologicznych 
w powierzchni gruntów rolnych % 0 Urząd Gminy

Liczba gospodarstw agroturystycznych, 
produkujących żywność metodami 
ekologicznymi

szt. 0 Urząd Gminy

Wody podziemne1) Jakość wód podziemnych Występująca klasa 
jakości wód II / III WIOŚ

Wody 
powierzchniowe1) 

Jakość cieków wodnych - Wiercica Występująca klasa 
jakości wód III WIOŚ

Jakość cieków wodnych – Kanał Lodowy Występująca klasa 
jakości wód II WIOŚ

Powietrze 
atmosferyczne

Ilość pozwoleń na emisję szt. b.d. Starostwo Powiatowe
Roczna wielkość dopuszczalnej emisji 
(wg pozwoleń) dla:

1. pyłów;
2. gazów

Mg/rok b.d. Starostwo Powiatowe

Ilość interwencji ze względu na 
przekroczenia norm szt. 0 WIOŚ

Wskaźnik jakości powietrza 
atmosferycznego – roczna ocena jakości 
powietrza 

-  ze względu na ochronę zdrowia
-  ze względu na ochronę roślin

klasa
A
A

WIOŚ

Mieszkania stanowiące potencjalne źródło 
emisji niskiej, obsługiwane poprzez:

-  CO zbiorowe
-  CO indywidualne
-  piece

szt. 20
681
583

GUS – Narodowy Spis 
Powszechny

Odnawialne źródła 
energii

Liczba instalacji działających w oparciu o 
energię odnawialną szt. 0 Urząd Gminy

Powierzchnia upraw roślin 
energetycznych (np. wierzby 
energetycznej)

ha 0 Urząd Gminy

Środowisko 
akustyczne

Ilość pozwoleń na emisję hałasu szt. b.d. Starostwo Powiatowe
Ilość interwencji ze względu na 
przekroczenia norm hałasu szt. 0 WIOŚ

Pola 
elektromagnety-
czne

Ilość stacji bazowych telefonii na terenie 
gminy szt. 7 Urząd Gminy

Ilość źródeł liniowych – linie 
elektroenergetyczne szt. 2 Urząd Gminy

Rzeźba terenu 
i budowa 
geologiczna

Powierzchnia terenów przeznaczonych do 
rekultywacji ha b.d. Starostwo Powiatowe

Powierzchnia terenów zrekultywowanych ha b.d. Starostwo Powiatowe
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2 3 4 5
Zasoby przyrody i 
ochrona przyrody 

Zasoby geologiczne – zatwierdzone 
zasoby geologiczne Mg/rok b.d. PGI

Wskaźnik lesistości gminy (udział 
powierzchni gruntów zalesionych i  
zakrzewionych)

% w stosunku do 
całkowitej 

powierzchni gminy
34 Urząd Gminy

Powierzchnia gminy objęta prawną 
ochroną przyrody (zgodnie z Art. Ustawy 
o Ochronie Przyrody)

% 0,0 Urząd Gminy

Liczba pomników przyrody szt 4 Urząd Gminy
Powierzchnia użytków ekologicznych ha 0,0 Urząd Gminy

Edukacja 
ekologiczna

Przeprowadzone akcje związane z ochroną 
środowiska (w roku) opisowa b.d. Urząd Gminy

Zrealizowanych projekty na rzecz ochrony 
środowiska opisowa b.d. Urząd Gminy

1) – ocena jakości według obowiązujących rozporządzeń
Zastosowane skróty:

GUS – Główny Urząd Statystyczny;
WIOŚ – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska;
PGI – Państwowy Instytut Geologiczny;
b.d. – brak danych w archiwach
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V OGÓLNE ZASADY I CELE POLITYKI EKOLOGICZNEJ 

5.1 WYZNACZONE W POLITYCE EKOLOGICZNEJ PAŃSTWA
Istotnymi  warunkami  stworzenia  programu  ochrony  środowiska  jest 

uwzględnienie celów polityki ekologicznej państwa, które zakładają istotne elementy 

gospodarowania zasobami państwa.

Polityka ekologiczna państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na 

lata 2007-2010” została sporządzona jako realizacja ustaleń ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 

- Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 i Nr 115, poz. 1229 oraz z 2002 r. Nr 74, 

poz. 676, Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271), która w art. 13-16 wprowadza obowiązek 

przygotowywania i aktualizowania co 4 lata polityki ekologicznej państwa. Dostosowana do 

wymagań nowej ustawy „Polityka ekologiczna państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem 

perspektywy  na  lata  2007-2010”  wpisuje  się  również  w  funkcjonującą  w  tej  dziedzinie 

praktykę Unii Europejskiej, w której średniookresowe programy działań Wspólnoty na rzecz 

środowiska są sporządzane od wielu lat.

Zasady polityki ekologicznej dotyczą zarówno sposobów, zakresu jak i instrumentów 

służących do osiągnięcia celów owej polityki.

Polityka  ta  zakłada  swoje  cele  dążąc  do  zachowania  i  postępowania  zgodnie 

z zasadami zrównoważonego rozwoju, jako zasady nadrzędnej przyjętej  w Konstytucji  RP. 

Uwzględnia również szereg zasad min.:

• zasadę integracji polityki ekologicznej z politykami sektorowymi, określając równość 

celów owej polityki z celami społecznymi i gospodarczymi,

• zasadę równego dostępu do środowiska przyrodniczego,

• zasadę  przezorności,  czyli  podejmowania  działań  wtedy  gdy  pojawia  się 

prawdopodobieństwo powstania problemu wymagającego rozwiązania,

• zasadę  zanieczyszczający  płaci  nawiązuje  do  odpowiedzialności  za  skutki 

zanieczyszczania środowiska i powodowania innych zagrożeń. Odpowiedzialność taką 

ponoszą wszystkie podmioty korzystające ze środowiska,

• zasada  skuteczności  ekologicznej  i  efektywności  ekonomicznej,  związana  jest 

z wyborem  planowanych  inwestycji  w  dziedzinie  ochrony  środowiska  i  określenia 

osiągniętych wyników,

• zasada  subsydiarności  wynika  z  Traktatu  o  Unii  Europejskiej  i  określa,  że  Unia 

Europejska może podejmować działania nie należące do jej kompetencji wtedy gdy 

cele proponowanych działań nie mogą być osiągnięte przez państwo członkowskie 
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• zasada  klauzul  zabezpieczających  określa  możliwość  zastosowania  przez  państwa 

członkowskie ostrzejszych  środków w porównaniu z  wymaganiami  wspólnotowego 

prawa ekologicznego,

• zasada prewencji  określa  iż  przeciwdziałanie  negatywnym skutkom dla środowiska 

powinno być na etapie planowania i realizacji przedsięwzięcia.

Wszystkie  wyżej  określone  zasady  uwzględnione  są  w  polityce  ekologicznej 

państwa.

Polityka ekologiczna państwa zawiera cele i zadania o charakterze systemowym:

 Włączenie aspektów ekologicznych do polityk sektorowych  

Podstawowym warunkiem skutecznej realizacji  polityki  ekologicznej państwa jest 

respektowanie zasady zrównoważonego rozwoju w strategiach i politykach w poszczególnych 

dziedzinach gospodarowania, tj. uwzględnianie przy sporządzaniu tych strategii, polityk oraz 

ich programów wykonawczych, na równi z celami gospodarczymi i społecznymi właściwymi 

dla  danego  sektora,  również  celów  ekologicznych.  Dotyczy  to  energetyki,  przemysłu, 

transportu, gospodarki komunalnej i  budownictwa, rolnictwa,  leśnictwa, turystyki  i innych 

dziedzin  działalności,  które  okazują  presję  na  środowisko  w  formie  bezpośredniego  lub 

pośredniego korzystania z jego zasobów oraz generowania zanieczyszczeń i/lub szkodliwych 

oddziaływań fizycznych.

 Aktywizacja rynku do działań na rzecz środowiska  

Dzięki aktywizacji rynku do działań na rzecz środowiska zamierza się uzyskać:

- równoprawne  warunki  w  dostępie  do  ograniczonych  zasobów  oraz  do 

możliwości  odprowadzania  zanieczyszczeń  przez  wszystkie  podmioty 

gospodarcze;

- zachowanie  i  tworzenie  miejsc  pracy  w  dziedzinach  mniej  obciążających 

środowisko (tzw. zielone miejsca pracy);

- rozwój produkcji towarów i usług, które mniej obciążają środowisko, a przez to 

prowadzą do bardziej zrównoważonej konsumpcji;

- ekonomizację ochrony środowiska;

- rozwój produkcji urządzeń służących ochronie środowiska;

- rozwój potencjału doradczego służącego zrównoważonemu rozwojowi;

- wzmocnienie i poszerzenie oferty eksportowej polskich podmiotów gospodarczych 

zajmujących się ochroną środowiska,  zwłaszcza  w eksporcie na rynki  krajów 

Europy Środkowej i Wschodniej oraz krajów rozwijających się.
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 Mechanizmy ekonomiczne i systemy finansowania  

 Wzmocnienie instytucjonalne   

 Udział  społeczeństwa.  Edukacja  ekologiczna,  dostęp  do  informacji  i  poszerzanie   

dialogu społecznego

 Ekologizacja planowania przestrzennego i użytkowania terenu  

 Rozwój badań i postęp techniczny. Stymulowanie innowacji  

 Rozwój badań i postęp techniczny. Stymulowanie innowacji  

Szczegółowe  cele  polityki  ekologicznej  państwa  związane  są  w  szczególności 

z ochroną  dziedzictwa  przyrodniczego  i  racjonalnym  użytkowaniem  zasobów  przyrody 

a w szczególności obejmuje:

1. Zmniejszenie wodochłonności, materiałochłonności i energochłonności gospodarki;

2. Ochrona gleb i rekultywacja terenów zdegradowanych;

3. Wzbogacanie i racjonalne użytkowanie zasobów leśnych;

Nawiązuje również i wyznacza kierunki zmierzające do poprawy jakości środowiska 

w dziedzinach tj.:

• Gospodarowanie odpadami; 

• Stosunki wodne i jakość wód; 

• Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniem; 

• Kompleksowe  działania  na  rzecz  wprowadzenia  najlepszych  dostępnych  technik 

w  przemyśle;

• Stres miejski - hałas i promieniowanie; 

• Bezpieczeństwo chemiczne i biologiczne - poważne awarie przemysłowe;

• Ochrona przyrody i różnorodności biologicznej i krajobrazowe;

• Przeciwdziałanie zmianom klimatu;

1. WYZNACZONE W PROGRAMIE OCHRONY ŚRODOWISKA 
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Sporządzony w 2001 roku w „Program Ochrony Środowiska Województwa Śląskiego 

do  2004  roku  oraz  cele  długoterminowe  do  roku  2015”  jako  nadrzędny  cel  polityki 

ekologicznej  na  obszarze  województwa  przyjmuje  zrównoważony  rozwój,  umożliwiający 

harmonizację rozwoju gospodarczego i społecznego z ochroną walorów środowiskowych. 

Długoterminowy cel programu sformułowano następująco:
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„Rozwój województwa, w którym możliwy jest postęp ekonomiczny 

i społeczny w harmonii z wymogami ochrony środowiska”.

Cel ten jest zgodny z wizją rozwoju województwa śląskiego zdefiniowaną w "Strategii 

rozwoju województwa śląskiego".

Program ochrony środowiska województwa śląskiego podobnie jak inne opracowania 

planistyczne, ze względu na duże zróżnicowanie regionalne, dzieli obszar województwa na 

cztery obszary polityki rozwoju:

- Środkowy obszar - znaczny udział terenów zurbanizowanych (miejskich 

i przemysłowych).

- Północny obszar (centrum Częstochowa) - znaczny udział terenów półnaturalnych

- Południowy obszar (centrum Bielsko-Biała) - znaczny udział terenów półnaturalnych 

i prawnie chronionych

- Zachodni obszar (centrum Rybnik) - tereny zurbanizowane i półnaturalne.

Administracyjne położenie Gminy Dąbrowa Zielona zalicza ją do północnego obszaru 

rozwoju. 

Realizacja celu głównego jest możliwa pod warunkiem przyjęcia jako powszechnie 

obowiązujących  zasad  zrównoważonego  rozwoju,  określonych  precyzyjnie  w  Polityce 

Ekologicznej Państwa.

Program ochrony środowiska województwa śląskiego określa:

• Długoterminową politykę ochrony środowiska.

• Cele krótkoterminowe (2001-2004) i ich realizację.

W  ramach  Długoterminowej  polityki  ochrony  środowiska  –  do  roku  2015 

przedstawionych zostało osiem celów strategicznych:

1. Utworzenie systemu kształtowania i wykorzystania zasobów wodnych.

2. Uporządkowanie i wdrożenie systemu gospodarki odpadami.

3. Polepszenie jakości powietrza.

4. Rewitalizacja terenów poprzemysłowych oraz pogórniczych.

5. Zagospodarowanie centrów miast.

6. Przebudowa starych dzielnic zdegradowanych lub przeludnionych.

7. Ukształtowanie regionalnego systemu obszarów chronionych.
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8. Kształtowanie ośrodków wiejskich.

Powyższe cele strategiczne rozwoju województwa śląskiego odnoszą się do ochrony 

i kształtowania  zasobów  środowiska,  obejmujących  wody,  powietrze,  przestrzeń,  zasoby 

powierzchni, tereny rolne, walory przyrodnicze. Ponadto, w programie ochrony środowiska 

wzięto  pod  uwagę  również  i  inne  zagadnienia,  które  uznano  ważne  z  punktu  widzenia 

zagrożenia  środowiska  i  człowieka.  Są  to:  hałas,  elektromagnetyczne  promieniowanie 

niejonizujące i nadzwyczajne zagrożenia środowiska.

Długoterminowa  polityka  ekologiczna  województwa  wyznacza  także  kierunki 

osiągnięcia celów strategicznych dla poszczególnych elementów środowiska. 

Długoterminowa polityka  ochrony środowiska województwa śląskiego (do 2015 r.) 

była bazą dla sformułowania celów krótkoterminowych do 2004 roku i głównych działań, 

których realizacja jest ważna w skali regionu. Zarówno cele jak i główne działania zostały 

zdefiniowane z zachowaniem ścisłej relacji z priorytetami przyjętymi w "Strategii rozwoju 

województwa  śląskiego"  oraz  priorytetami  ekologicznymi  wyznaczonymi  w  programie 

ochrony środowiska.

Jednym z sześciu priorytetów rozwoju województwa jest poprawa jakości środowiska 

przyrodniczego i kulturowego, w tym zwiększenie atrakcyjności terenu.

Cele  strategiczne  i  kierunki  działań  zdefiniowane dla  tego priorytetu  były  podstawą 

wyboru priorytetowych elementów środowiska, bądź uciążliwości i sformułowania dla nich 

celów krótkoterminowych i głównych działań do realizacji w okresie krótkoterminowym – 

lata 2001-2004.

Elementami środowiska i uciążliwościami, co do których w pierwszym rzędzie 

powinny być podjęte działania zmierzające do poprawy aktualnego stanu są:

- Zasoby wodne;

- Gospodarka odpadami;

- Powietrze atmosferyczne;

- Hałas;

- Tereny poprzemysłowe.

Oprócz wyżej wymienionych zagadnień uznano, że należy również sprecyzować cele 

i działania w zakresie innych zagadnień, które także mają istotne znaczenie dla ochrony 

zasobów i jakości środowiska województwa, a także zdrowia człowieka. Są to: 

- System obszarów chronionych; 

- Zasoby kopalin;



Program Ochrony Środowiska Gminy Dąbrowa Zielona

- Gleby użytkowane rolniczo;

- Niejonizujące promieniowanie elektromagnetyczne;

- Nadzwyczajne zagrożenia środowiska (awarie przemysłowe);

Zapisy  wojewódzkiego  programu  ochrony  środowiska  to  zadania  i  cele,  których 

realizacja  związana  jest  bezpośrednio  lub  pośrednio  z  kompetencjami  Urzędu  Gminy 

Dąbrowa Zielona. Oznacza to, że w realizacji niektórych zadań gmina nie bierze udziału w 

sposób  finansowy,  jednak  ich  specyfika  związana  z  obszarem gminy,  stwarza  możliwość 

innego  udziału  gminy  w  realizacji,  np.  współpracy  ze  Starostwem,  Województwem  lub 

instytucjami odpowiedzialnymi za realizację.

W programie  wojewódzkim dla  realizacji  celów i  zadań określono udział  Zarządu 

Powiatu, Starosty bądź organów decyzyjnych samorządów lokalnych (burmistrz lub wójt oraz 

Zarządu Gminy).

Zadania  wyznaczone  w  programie  ochrony  środowiska  województwa  stanowią 

bezpośrednią wytyczną do sporządzania powiatowych programów ochrony środowiska, a te z 

kolei wskazują bezpośrednio wytyczne do programów gminnych.

5.3 WYZNACZONE W PROGRAMIE OCHRONY ŚRODOWISKA POWIATU 
CZĘSTOCHOWSKIEGO – WYTYCZNE DLA GMINY DĄBROWA ZIELONA

Na podstawie analizy stanu ochrony środowiska powiatu częstochowskiego, a także 

kierunków polityki ekologicznej określonej do realizacji w ramach wojewódzkiego programu 

ochrony środowiska powstał „Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Częstochowskiego”.

W  programie  tym  wyznaczono  cele,  priorytety  i  zadania  środowiskowe  powiatu 

częstochowskiego, których realizacje podzielono na zadania własne (W) powiatu oraz zadania 

wspólne (Ws) do realizacji z innymi podmiotami.

Polityka ekologiczna powiatu opiera się o następujące grupy dziedzin, stanowiących 

cele i priorytety ekologiczne:

• Edukacja ekologiczna;

• Ochrona przyrody i poprawa ładu przestrzennego;

• Racjonalna gospodarka wodno-ściekowa;

• Ochrona powierzchni ziemi;

• Gospodarka odpadami;

• Ochrona powietrza, ekologiczne środki transportu i odnawialne źródła energii;

• Ochrona przed hałasem;
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• Monitoring środowiska i ochrona przed nadzwyczajnymi zagrożeniami.

Dla  zadań  szczegółowych  wyznaczonych  dla  każdego  z  celów  i  priorytetów 

wyznaczono czas realizacji w rozróżnieniu na:

- perspektywę czteroletnią (do roku 2007) ;

- perspektywę długoterminową (do roku 2016).

Powiatowy program ochrony środowiska wyznaczył  następujące zadania,  w których 

realizacji winna brać współudział Gmina Dąbrowa Zielona:
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TABELA 
28.

ZADANIA WYZNACZONE W POLITYCE EKOLOGICZNEJ POWIATU DO 
WSPÓŁREALIZACJI GMINY.

Cel i priorytet środowiskowy

Nazwa zadania (projektu) w 
zakresie edukacji ekologicznej

Do 
zrealizowania 
do roku 2007

Do 
zrealizowania w 

perspektywie 
długoterminowej

( do roku 
2016)

Partnerzy 
Starostwa 

Powiatowego w 
realizacji zadania

Edukacja ekologiczna
Organizacja systemu wymiany informacji, 

doradztwa, konsultacji, szkoleń i pomocy dla 
organizacji pozarządowych w obszarze ochrony 
środowiska

X X
Organizacje 

pozarządowe,
Gminy Powiatu

Organizacja Powiatowego Konkursu 
Ekologicznego X X Gminy Powiatu

Przygotowanie informacji związanych z 
ochroną środowiska w powiecie częstochowskim 
do publikacji na stronie internetowej starostwa

X

Gminy
Kuratorium 

Oświaty,
Organizacje 

pozarządowe

Organizowanie i wspieranie akcji 
promujących walory przyrodniczo-krajobrazowe 
powiatu

X X Gminy Powiatu

Upowszechnianie informacji w zakresie 
możliwości oszczędzania wody na terenie 
powiatu

X X Gminy

Ochrona przyrody i poprawa ładu przestrzennego
Określenie pożądanego stylu zabudowy w 

powiecie, wyznaczenie norm architektonicznych 
– opracowanie standardów urbanistyczno-
architektonicznych – w ramach planów rozwoju z 
uwzględnieniem charakterystyki urbanistycznej 
poszczególnych gmin 

X Gminy powiatu

Wspieranie inicjatyw dot. porządkowania 
(utrzymywania czystości) terenów leśnych i 
rekreacyjnych

X X Gminy powiatu,
Nadleśnictwa

Racjonalna gospodarka wodna i gospodarka wodno-ściekowa
- - - -
Ochrona powierzchni ziemi
Wykonanie badań geologicznych terenów 

przeznaczonych w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego pod 
budownictwo na okoliczność ewentualnego 
wystąpienia zjawisk osuwiskowych

X X Gminy powiatu

Gospodarka odpadami 

Organizacja systemu zbiórki zwłok 
zwierzęcych X

Gminy 
Powiatu,

Sąsiednie 
Powiaty

Wdrożenie systemu gospodarki odpadami 
na terenie powiatu w oparciu o rozbudowę 
składowiska w  Młynku Sobuczynie

X X Gminy, 
Sąsiednie powiaty

Edukacja młodzieży z zakresu gospodarki 
odpadami stałymi X X

Gminy 
Powiatu,

Kuratorium 
Oświaty
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Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Częstochowskiego.

„Program  Ochrony  Środowiska  dla  Powiatu  Częstochowskiego”  określa  także 

wytyczne  dla  gmin  powiatu  częstochowskiego  do  sporządzania  programów  ochrony 

środowiska i planów gospodarki odpadami.

Gminne  programy  ochrony  środowiska  powinny  zostać  sporządzone  na  podstawie 

gruntownej  znajomości  aktualnego  stanu  środowiska  w  gminie.  Podobnie  jak  polityka 

ekologiczna państwa muszą one określać przede wszystkim:

• cele polityki ekologicznej na terenie gminy,

• wybrane priorytety ekologiczne wraz z uzasadnieniem ich wyboru,

• rodzaj i harmonogram działań ekologicznych, których podejmuje się dana gmina,

• środki niezbędne do osiągnięcia założonych celów, w tym mechanizmy prawno - 

ekonomiczne i środki finansowe.

Zaplanowane cele, priorytety, działania (zadania) i środki muszą zostać zdefiniowane 

dla każdego z obszarów ochrony środowiska, którymi zajmuje się dana gmina, a więc:

• gospodarowania odpadami,

• stosunków wodnych i jakości wód,

• jakości powietrza,

• ochrony gleb,

• ochrony przyrody, w tym różnorodności biologicznej i krajobrazowej.

Częścią  gminnego  programu  ochrony  środowiska  musi  być  stosowny  plan  gospodarki 

odpadami.

Zadania powinny zostać pogrupowane według następujących dziedzin:

• Poprawa jakości powietrza atmosferycznego,
• Racjonalna gospodarka wodna,
• Poprawa jakości gleb, ochrona powierzchni i kopalin,
• Zmniejszenie uciążliwości hałasu,
• Zachowanie i wzbogacanie walorów przyrodniczych,
• Racjonalna gospodarka odpadami,
• Zagospodarowanie terenów zdegradowanych,
• Przeciwdziałanie nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska,
• Edukacja ekologiczna.

Dziedziny te stanowią grupę celów głównych. Każdy z nich powinien zawierać 
części składowe w postaci następujących priorytetów:
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Ad.1. Ograniczenie niskiej emisji,

 Minimalizacja uciążliwości od transportu kołowego,

 Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym i radioaktywnym,

 Ograniczenie emisji przemysłowych (niska i wysoka),

Ad. 2. Ochrona przeciwpowodziowa,

• Realizacja  kompleksowych  inwestycji  w  dziedzinie  gospodarki  wodno-ściekowej 

(ograniczenie zrzutów ścieków do cieków i zbiorników),

• Poprawa jakości wody pitnej,

• Regulacja stosunków wodnych na terenie gminy,

Ad. 3. Ochrona wierzchniej warstwy gleb, 

1 Przywrócenie wartości użytkowych gleb,

2 Racjonalna gospodarka rolna,

3 Racjonalna gospodarka kopalinami,

Ad. 4. Ograniczenie emisji hałasu przemysłowego i pochodzącego od ciągów 

komunikacyjnych,

• Ograniczenie emisji hałasu z innych źródeł (punktowych),

Ad. 5.  Ochrona i renaturalizacja ekosystemów

• Ochrona elementów przyrody ożywionej i nieożywionej,

• Zwiększenie powierzchni biologicznie czynnych,

Ad. 6. Likwidacja dzikich składowisk odpadów,

4 Rozwój selektywnej zbiórki odpadów,

5 Ograniczenie ilości odpadów biodeegradowalnych w strumieniu odpadów komunalnych,

6 Wdrażanie systemu gospodarki odpadami niebezpiecznymi,

7 Gospodarka odpadami przemysłowymi z zakładów zlokalizowanych na terenie gminy,

8 Budowa gminnego Punktu Gospodarki Odpadami,

Ad. 7. Rekultywacja terenów poprzemysłowych,

• Tworzenie parków, terenów zielonych i miejsc wypoczynkowo-rekreacyjnych,

• Inne możliwości zagospodarowania terenów poprzemysłowych,

Ad. 8. Awarie w zakładach pracy,

Τ α β ε λ α   5.Kolizje drogowe, pożary, powodzie,

Ad. 9. Prowadzenie zajęć dydaktycznych w szkołach,

Τ α β ε λ α   6.Organizacja  pozaszkolnych  ośrodków  i  elementów  edukacji 

ekologicznej.
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Każdy z wyżej  wymienionych priorytetów powinien zawierać zadania szczegółowe w 

podziale na zadania własne i koordynowane. 
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5.4 WYZNACZONE W DOKUMENTACH STRATEGICZNYCH 
I PLANISTYCZNYCH GMINY DĄBROWA ZIELONA 

Na  szczeblu  lokalnym  Gminy  Dąbrowa  Zielona  opracowane  zostały  podstawowe 

dokumenty strategiczne, dotyczące rozwoju gminy i kształtowania ładu przestrzennego. Do 

dokumentów tych należą:

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

- Plan Rozwoju Lokalnego.

Obydwa  dokumenty  jako  jeden  z  podstawowych  priorytetów  wyznaczają  ochronę 

środowiska przyrodniczego gminy oraz racjonalne kształtowanie środowiska.

 

5.4.1 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY DĄBROWA 
ZIELONA 

„Studium…”  określa  kierunki  polityki  przestrzennej  gminy  oraz  zasady 

gospodarowania przestrzenia.

Jako główne cele rozwoju „Studium…” przyjmuje:

1. Osiągniecie  wszechstronnego  rozwoju,  zapewniającego  wzrost  poziomu  życia 

mieszkańców oraz zaspokojenie potrzeb następnych pokoleń.

2. Zapewnienie równowagi między rozwojem gospodarczym, a ochroną środowiska 

przyrodniczego i kulturowego.

3. Zapewnienie warunków dla rozwoju turystyki i rekreacji.

Dla  osiągnięcia  celów  rozwoju  wyznaczono  cele  szczegółowe:  ekonomiczne, 

społeczne, przyrodnicze, kulturowe i przestrzenne. Wszystkie wyznaczone cele bezpośrednio 

lub pośrednio wpływają na realizację zasad zrównoważonego rozwoju w gminie.

Poniżej  przedstawiono  podstawowe  założenia  „Studium..”  w  zakresie 

zrównoważonego  rozwoju  gminy,  czyli  takie  których  realizacja  w  sposób  bezpośredni 

związana jest z ochroną środowiska.
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W  ramach  zasad  ochrony  środowiska  przyrodniczego  określono  ustalenia 

obowiązujące dla całego terenu gminy oraz ustalenia dla wybranych terenów (obszaru doliny 

rzeki Wiercicy i Kanału Lodowego; terenów wokół istniejących i projektowanych pomników 

przyrody; obszarów lasów).

TABELA 29. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO WYZNACZONE 
W „Studium…”

Obszar 
obowiązywania

Zasady (zakazy, nakazy i wskazania)

Teren całej gminyΤ α β ε λ α   7.Zakaz lokalizacji  działalności  mogącej  spowodować zanieczyszczenie  gleby, 
wód podziemnych lub powierzchniowych na terenach poziomu wodonośnego i terenach 
zlewni rzeki Warty;

Τ α β ε λ α   8.Zakaz wprowadzania nieczyszczonych ścieków do wód lub gleby z wyjątkiem 
rolniczego wykorzystania ścieków, zgodnie z zasadami agrotechniki;

Τ α β ε λ α   9.Zakaz zmiany sposobu wykorzystywania gruntów rolnych o wysokiej  klasie 
bonitacyjnej – wyznaczonych w Studium;

Τ α β ε λ α   10.Obowiązek  zapewnienia,  przez  właścicieli  nieruchomości,  swobodnego 
dostępu do wód powierzchniowych bezpośrednio przyległych do rzek i potoków;

Τ α β ε λ α   11.Obowiązek  utrzymania  w  stanie  sprawności  technicznej  urządzeń 
melioracyjnych;

Τ α β ε λ α   12.Obowiązek ochrony przed zabudową terenów położonych w granicach złóż 
kopalin o zasobach zarejestrowanych, w celu umożliwienia przyszłej eksploatacji;

Τ α β ε λ α   13.Obowiązek  zachowania  w  dotychczasowym  użytkowaniu  terenów 
zalewowych i podmokłych

Obszar doliny rzeki 
Wiercicy i Kanału 
Lodowego

 Objęcie  ochroną  przyrodniczą  i  krajobrazową  obszaru  dolin  rzek  jako  korytarza 
ekologicznego o znaczeniu lokalnym;

 Ochrona  i  zachowanie  wartości  przyrodniczych  i  krajobrazowych  istniejących 
obszarów  doliny  rzeki,  terenów  łąk  i  zadrzewień  wraz  ze  stanowiskami  roślin 
chronionych;

 Zakaz lokalizowania nowej zabudowy mieszkaniowej poza terenami wyznaczonymi 
w studium

 Zakaz przekształceń istniejącej zabudowy mieszkaniowej na cele mogące znacząco 
oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska.

Tereny wokół 
istniejących i 
projektowanych 
pomników przyrody

• Objęcie ochroną przyrody nowych okazów przyrody.
• Zakaz wycinania i uszkadzania drzew.
• Zakaz  osuszania  i  zmiany  stosunków wodnych  w sąsiedztwie  drzew 

pomnikowych.
• Zakaz prowadzenia prac ziemnych w obrębie korony drzew.

Obszary lasów • Zasady gospodarowania na podstawie planu urządzania lasu.
• Ustalenie przebiegu granicy polno-leśnej ze wskazaniem terenów możliwych do 

zalesień.
• Tereny wskazane do zalesień zgodnie z wyznaczeniem „Studium…” – do czasu 

zalesienia tereny te pozostaną w dotychczasowym użytkowaniu.

W  ramach  zasad  obsługi  komunalnej  do  najważniejszych  dziedzin  i  obszarów 

związanych  z  ochroną  środowiska  należą:  zaopatrzenie  w  wodę,  gospodarka  ściekowa  i 

gospodarka odpadami. 
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TABELA 30. ZASADY OBSŁUGI KOMUNALNEJ WYZNACZONE W „Studium…”
Obszar 

obowiązywania
Zasady (zakazy, nakazy i wskazania)

Zaopatrzenie w wodę11 Ustalono zaopatrzenie w wodę z istniejących ujęć wody poprzez sieć wodociągową.
12 Zasady zagospodarowania terenów w obszarach stref ochrony poszczególnych ujęć 

przedstawiono w rozdziale III.
Gospodarka ściekowa • Ustalono wstępne założenia dla planowanej sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni 

ścieków w Dąbrowie Zielonej.
• Do  czasu  realizacji  oczyszczalni  ścieków  dopuszcza  się  indywidualne 

gromadzenie ścieków i wywóz do najbliższych oczyszczalni ścieków.
• Na  terenach  nieobjętych  siecią  kanalizacyjną  dopuszcza  się  odprowadzenie 

ścieków do szczelnych, bezodpływowych zbiorników i wywóz do oczyszczalni 
ścieków.

• Dopuszczono  także  możliwość  zastosowania  urządzeń  do  gromadzenia  i 
oczyszczania  ścieków  (tzw.  Przydomowych  oczyszczalni  ścieków)  pod 
warunkiem  zachowania  przepisów  szczególnych  dotyczących  ochrony  wód 
podziemnych.

Gospodarka odpadami • Ustalono wywóz odpadów stałych na urządzone składowisko w Młynku 
Sobuczynie.

W  „Studium  wyznaczono  także  kierunki  zagospodarowania  dla  poszczególnych, 

wyznaczonych terenów i stref a dla nich realizację konkretnych celów.

TABELA 31. CELE Z ZAKRESU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
W POSZCZEGÓLNYCH STREFACH.

Strefa 
zagospodarowania 

przestrzennego
Realizacja celów z zakresu:

Strefa osadnicza „A” • Rozwój mieszkalnictwa.
• Rozwój infrastruktury społecznej z zakresu obsługi mieszkańców.
• Rozwój działalności gospodarczej.
• Zapewnienia odpowiednich standardów obsługi komunikacyjnej 

i wyposażenia w infrastrukturę techniczną, rozwoju sieci i 
urządzeń infrastruktury technicznej.

• Ochrony wartości kulturowych i krajobrazowych.
Strefa osadniczo-
rekreacyjna „B”

• Rozwój zagospodarowania turystycznego oraz sportowo-rekreacyjnego.
• Rozwój agroturystyki.
• Wykorzystanie terenów rolnych zgodnie z ich przeznaczeniem.
• Ochrona wartości kulturowych, krajobrazowych i przyrodniczych.
• Ograniczenie  istniejących  zagrożeń  dla  wartości  zasobów  kulturowych 

i krajobrazowo-przyrodniczych.
Strefa  produkcyjno-
usługowa „C”

Τ α β ε λ α   22.Rozwój działalności gospodarczej i usługowej.
Τ α β ε λ α   23.Ochrona zasobów przyrodniczych i dóbr kultury.

Strefa terenów 
otwartych „D”

 Ochrona wartości przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych.
 Adaptacja istniejącego użytkowania rolno-łąkowego i zachowanie 

zadrzewień i zarośli śródpolnych.
 Rozwój gospodarki rolnej i leśnej.
 Wyłączenie terenów rolnych i leśnych z zabudowy.
 Możliwość  wykorzystania  terenów  dla  turystyki  pieszej,  rowerowej, 

konnej,  sportów  zimowych;  dopuszczenie  urządzeń  obsługi  turystyki 
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typu:  zagospodarowanie  szlaków,  punktów  widokowych,  punktów 
odpoczynku.

 Wykorzystanie wód powierzchniowych do wypoczynku nadwodnego.
 Regulacja granicy polno-leśnej.
 Adaptacja istniejących tras przebiegu oraz lokalizacji 

nowoprojektowanych, niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej.
 Zakaz  lokalizowania  inwestycji  mogących  pogorszyć  stan  środowiska 

przyrodniczego.
Strefa terenów 
komunikacji

 Modernizacja istniejących dróg

Strefa terenów 
infrastruktury 
technicznej

 Adaptacja  i  modernizacja  istniejących  oraz  budowa 
projektowanych ujęć wód podziemnych dla obsługi mieszkańców 
gminy.

 Adaptacja  i  modernizacja  istniejących  linii 
elektroenergetycznych.

5.4.2 PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY DĄBROWA ZIELONA 

Plan  Rozwoju  Lokalnego  Gminy  Dąbrowa  Zielona  jest  średniookresowym 

dokumentem  planistycznym,  mającym  na  celu  określenie  głównych  zamierzeń 

inwestycyjnych.

PRL został opracowany w oparciu o zamierzenia dotyczące średniofalowego rozwoju 

gminy zawarte w Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa 

Zielona, które określają główne kierunki rozwoju, pozwalające na konkretyzację zamierzeń 

inwestycyjnych w oparciu o dostępne środki.

Głównym celem rozwoju Gminy Dąbrowa Zielona jest:
Zapewnienie mieszkańcom wysokiego poziomu życia poprzez wpływ
na tworzenie miejsc pracy i dogodnych warunków zamieszkania, ochronę zdrowia 
i bezpieczeństwa oraz zwiększenie dostępu do edukacji, kultury i sportu.

Cel główny przekłada się na cele strategiczne, a te na cele cząstkowe:
CEL STRATEGICZNY I – wspieranie przedsiębiorczości na terenie gminy poprzez 
aktywizację lokalnych zasobów oraz:

6) bezpośrednie inwestycje w infrastrukturę techniczną,
7) kształtowanie w społeczności lokalnej aktywnej, przedsiębiorczej postawy,
8) rozwój instytucji otoczenia biznesu,
9) kreowanie Gminy jako obszaru atrakcyjnego turystycznie.

CEL STRATEGICZNY II – poprawa warunków życia mieszkańców poprzez ochronę 
zdrowia, zapewnienie bezpieczeństwa publicznego i socjalnego, edukację i oświatę oraz 
tworzenie korzystnych warunków mieszkaniowych, w szczególności poprzez:

• rozwój budownictwa mieszkaniowego,
• rozwój funkcji edukcyjno-oświatowych,
• ochronę zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców, w tym bezpieczeństwa 

socjalnego.
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CEL STRATEGICZNY III – ochrona środowiska przyrodniczego i kształtowanie ładu 
przestrzennego poprzez:
6)poprawę stanu środowiska naturalnego,
7)dbanie o ład przestrzenny i jego funkcjonalność dla mieszkańców.

CEL STRATEGICZNY IV – pielęgnacja kultury i dziedzictwa historycznego oraz 
rozwój sportu i rekreacji poprzez;

• zachowanie stanu dziedzictwa kulturalnego oraz jego promocja w skali 
ponadlokalnej,

• wykreowanie Gminy jako centrum sportu i rekreacji,
• podjęcie działań na rzecz podniesienia świadomości kulturalnej mieszkańców.

Plan Rozwoju Lokalnego gminy Dąbrowa Zielona zidentyfikował także mocne i słabe 

strony gminy, oraz szanse rozwoju i zagrożenia, określone Analizą SWOT.

Zdefiniowany cel główny, cele strategiczne oraz cząstkowe, a także wyniki analizy 

SWOT pozwoliły  na  określenie  zadań  służących  rozwojowi  lokalnemu.  W wyniku  Planu 

Rozwoju Lokalnego powstała lista zadań do realizacji w latach 2004 – 2006. Ze względu na 

krótkoterminowy okres realizacji tych zadań przeniesiono ich zapisy do Polityki ekologicznej 

gminy,  gdyż  część  zadań  w  sposób  bezpośredni  bądź  pośredni  związana  jest  z  poprawą 

środowiska przyrodniczego.

Do zadań takich należą przede wszystkim: modernizacja ujęć wód podziemnych na 

potrzeby  komunalne,  budowa  wodociągów,  budowa  lub  remont  dróg  i  chodników, 

termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (szkół, urzędu itd.).
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VIPOLITYKA EKOLOGICZNA GMINY DĄBROWA ZIELONA
Zakres  niniejszego  Programu  Ochrony  Środowiska  dla  Gminy  Dąbrowa  Zielona 

w rozdziałach  1-4  przedstawia  analizę  aktualnego  stanu  komponentów  środowiska  oraz 

infrastruktury związanej z kształtowaniem i ochroną środowiska. 

W rozdziale 5 przedstawiono najważniejsze założenia ochrony środowiska zawarte w 

strategicznych  programach  wyższego  szczebla,  a  także  zagadnienia  określone  w 

opracowaniach strategicznych gminy. 

Duża potrzeba i  troska  o środowisko przyrodnicze  i  zrównoważony rozwój  gminy 

świadczy o konieczności wdrażania polityki ekologicznej gminy.

Wyznaczona w niniejszym rozdziale  polityka  ekologiczna gminy Dąbrowa Zielona 

wynikiem  analizy  stanu  i  wyznaczenia  potrzebnych  zadań,  których  realizacja  w  sposób 

bezpośredni i pośredni będzie przyczyniała się do osiągnięcia założonych celów i priorytetów.

Wyznaczona  polityka  ekologiczna  gminy  zawiera  się  w  dwóch  przedziałach 

czasowych, tj.:

• Długoterminowym, do roku 2015

• Krótkoterminowym – plan operacyjny polityki ekologicznej do roku 2008

Polityka ekologiczna gminy Dąbrowa Zielona w ujęciu długoterminowym wyznaczać 

będzie  cele  główne,  a  w  ramach  poszczególnych  celi  priorytety  ekologiczne,  do  których 

osiągnięcia winna dążyć gmina. 

Wybór poszczególnych priorytetów uzasadniony jest potrzebami gminy wynikającymi 

z analizy stanu środowiska i infrastruktury gminy.

Zaproponowane  cele  i  priorytety  odnoszą  się  do  poszczególnych  elementów 

środowiska, jako obszarów ochrony środowiska.  A więc:

• Stosunków wodnych i jakości wód;

• Gospodarowania odpadami;

• Ochrony gleb;

• Ochrony przyrody, w tym różnorodności biologicznej i krajobrazowej;

• Jakości Powietrza;

Wyznaczone  w  długoterminowej  polityce  ekologicznej  gminy  cele  i  priorytety 

znajdują  odniesienie  w  polityce  krótkoterminowej.  Dla  każdego  z  celów  i  priorytetów 

wyznaczono zadania  szczegółowe,  których  realizacja  w okresie  krótkoterminowym będzie 

zmierzała do osiągnięcia celów. 
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Zadania  szczegółowe  zostały  wyznaczone  na  lata  2005-2008  i  ujęte  w  planie 

operacyjnym  polityki  ekologicznej  gminy.  Dla  każdego  z  tych  zadań  wyznaczono  czas 

realizacji, przewidywane koszty realizacji, źródła finansowe oraz podmioty odpowiedzialne 

i współodpowiedzialne za realizację.

Ustawa Prawo Ochrony Środowiska przewiduje raportowanie realizacji  Programów 

Ochrony Środowiska,  a  więc realizacji  założonych  polityk  ekologicznych gmin po dwóch 

latach realizacji, a po czterech latach sporządzenie nowych planów operacyjnych.

Część z zadań będzie miała wymiar ciągły,  co oznacza, iż ich realizacja winna być 

kontynuowana w następnych planach operacyjnych tak, aby dążyć do realizacji założonych 

celów głównych i priorytetów.

Po uchwaleniu  niniejszy Program,  a  właściwie  poniższa  część  strategiczna,  ma za 

zadanie  określać  cele  i  kierunki  prowadzenia  przez  samorząd  gminy  właściwej  polityki 

proekologicznej. Lista zadań priorytetowych będzie wskazówką określania nakładów i czasu 

realizacji przedsięwzięć przy tworzeniu Wieloletnich Planów Inwestycyjnych i Finansowych 

oraz  planowaniu  budżetu  gminy  i  środków  Gminnego  Funduszu  Ochrony  Środowiska 

i Gospodarki Wodnej na najbliższe lata.

Należy  jednak  pamiętać,  iż  Program  powinien  być  otwarty  na  wszelkie  zmiany 

kształtujące środowisko przyrodnicze, społeczne i gospodarcze gminy. W kolejnych latach 

realizacji, Inspektorzy gminni powinni gromadzić i wprowadzać zapisy weryfikacyjne, które 

pomogą podczas  raportowania  (Zgodnie  z  Ustawa Prawo Ochrony Środowiska co 2 lata) 

i sporządzania kolejnych planów operacyjnych.

6.1 NADRZĘDNY CEL PROGRAMU
Jako nadrzędny cel Programu proponuje się:

Osiągnięcie zrównoważonego, zharmonizowanego ze środowiskiem naturalnym

 rozwoju Gminy, który umożliwi poprawę środowiska przyrodniczego, osiągnięcie  

standardów europejskich, jak i wysokiej jakości życia

 społeczności lokalnej poprzez optymalne wykorzystanie

 walorów turystycznych i rozwój infrastruktury.
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6.2 DŁUGOTERMINOWA POLITYKA EKOLOGICZNA 
GMINY DĄBROWA ZIELONA DO ROKU 2015

Zgodnie  z  wytycznymi  programu  powiatowego  oraz  powyższymi  założeniami 

długoterminowa  polityka  ekologiczna  Gminy  Dąbrowa  Zielona  do  roku  2015  wyznacza 

następujące cele główne:

 Racjonalna gospodarka wodna;

 Racjonalna gospodarka odpadami;

 Poprawa jakości gleb, ochrona powierzchni i kopalin;

 Poprawa jakości powietrza atmosferycznego;

 Edukacja ekologiczna;

 Zachowanie i wzbogacanie walorów przyrodniczych;

 Zmniejszenie uciążliwości hałasu;

 Przeciwdziałanie nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska;

 Zagospodarowanie terenów zdegradowanych;

Kolejność wyznaczonych celów głównych odnosi się bezpośrednio do sytuacji stanu 

ochrony środowiska gminy oraz potrzeb rozwojowych.

Została  ona  wyznaczona  na  podstawie  gruntownej  analizy  stanu  środowiska 

i infrastruktury oraz potrzeb rozwojowych gminy.

W ramach niniejszej długoterminowej polityki ekologicznej wyznaczono dla każdego 

z celów głównych priorytety ekologiczne, do realizacji których należy dążyć.

TABELA 32 DŁUGOTERMINOWA POLITYKA EKOLOGICZNA 
GMINY DĄBROWA ZIELONA DO ROKU 2015.

CELE GŁÓWNE PRIORYTETY EKOLOGICZNE

Racjonalna gospodarka 
wodno-ściekowa

• Poprawa jakości wody pitnej i systemu zaopatrzenia w 
wodę.

• Ochrona jakości wód podziemnych.
• Realizacja inwestycji w dziedzinie gospodarki ściekowej.
• Ochrona jakości wód powierzchniowych.
• Regulacja stosunków wodnych na terenie gminy.

Racjonalna gospodarka 
odpadami

• Wdrażanie Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy 
Dąbrowa Zielona;

Poprawa jakości gleb, 
ochrona powierzchni i kopalin

• Racjonalna gospodarka rolna;
• Racjonalna gospodarka kopalinami oraz rekultywacja 

terenów nielegalnych wyrobisk;
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• Ochrona wierzchniej warstwy gleby.
Poprawa jakości powietrza 
atmosferycznego

 Ograniczenie niskiej emisji;
 Minimalizacja uciążliwości od transportu kołowego 

i poprawa jakości dróg;
 Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym.

Edukacja ekologiczna • Prowadzenie zajęć dydaktycznych w szkołach;
• Organizacja pozaszkolnych form i elementów edukacji 

ekologicznej.
Zachowanie i wzbogacanie 
walorów przyrodniczych

 Ochrona, tworzenie i odnawianie terenów zieleni 
urządzonej;

 Zwiększanie lesistości gminy;
 Ochrona  elementów  przyrody  ożywionej  i 

nieożywionej;
 Wdrażanie nowych pomników przyrody i innych form 

ochrony przyrody;
Zmniejszenie uciążliwości 
hałasu

• Ograniczanie emisji hałasu pochodzącego ze źródeł 
punktowych (interwencja w przypadku wystąpienia emisji 
hałasu) i komunikacyjnych.

Przeciwdziałanie 
nadzwyczajnym zagrożeniom 
środowiska

• Eliminowanie i zmniejszenie skutków dla środowiska 
z tytułu wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń (pożary, 
wypadki drogowe z udziałem transportu substancji 
niebezpiecznych itp.)

Zagospodarowanie terenów 
zdegradowanych

 Rekultywacja miejsc dzikich wyrobisk piasku i innych 
zasobów.

6.3 ZADANIA DO REALIZACJI W RAMACH POLITYKI EKOLOGICZNEJ 
GMINY DĄBROWA ZIELONA 
– KRÓTKOTERMINOWY PLAN OPERACYJNY

Dla wyznaczonych (w ujęciu realizacji długoterminowej) celów głównych i priorytetów 

ekologicznych  Polityka  Ekologiczna  Gminy  Dąbrowa  Zielona  wyznacza  szereg  zadań 

szczegółowych. 

Ich  realizacja  złoży  się  na  wypełnianie  priorytetów,  co  powinno  prowadzić  do 

osiągnięcia wyznaczonych celów głównych.

Zadania  szczegółowe jako przedsięwzięcia  do realizacji  opisano w harmonogramie 

realizacyjnym – Planie operacyjnym na lata 2005-2008 w ujęciu czasowo-finansowym.

Krótkoterminowy okres  realizacji  Planu  Operacyjnego  wyznaczono  na  lata  2005-2008 ze 

względu  na  konieczność  zgodności  lat  realizacji  z  wytycznymi  Ustawy  Prawo  Ochrony 
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Środowiska  oraz  wytycznymi  Ministerstwa  Środowiska  dot.  Opracowywania  programów 

ochrony środowiska.  

Poszczególne  zadania  szczegółowe  zostały  przedstawione  w  zestawieniach 

tabelarycznych dla każdego celu głównego, z podziałem na:

• zadania inwestycyjne i pozainwestycyjne   

Zadania inwestycyjne są to zadania, które wymagają znacznych środków finansowych 

na  zrealizowanie,  ale  efektem  będzie  konkretna,  wymierna  w  czasie  inwestycja, 

np. oczyszczalnia.  Zadania tego typu dla Gminy realizowane są głównie z budżetu gminy 

(jako  wkładu  własnego)  oraz  uzyskanego  wsparcia  zewnętrznego  (dotacje,  kredyty, 

dofinansowanie, pożyczki). Plan realizacji wymaga podejścia strategicznego i planistyczno-

ekonomicznego  np.  poprzez  szereg  dokumentacji,  projektów  budowlanych  itp.  Gmina 

inwestycję taka musi uwzględniać w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym;

Zadania pozainwestycyjne to rodzaj przedsięwzięć, które finansowane są ze środków 

własnych  gminy  na  wydatki  bieżące,  lub  też  koszty  administracyjne.  Środki  te  obejmują 

wydatki określone w rocznym planie budżetowym oraz przewidzianych nakładach Gminnego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

• Rodzaj zadania (zaangażowanie gminy)  

W ramach wyznaczonego harmonogramu realizacyjnego, zadania ze względu na 
uczestnictwo gminy w procesie realizacji, podzielono na zadania własne gminy i zadania 
koordynowane.
• zadania własne gminy (W) - przedsięwzięcia, które będą finansowane w całości lub 

częściowo ze środków będących w dyspozycji gminy. Są to zadania związane z 
ochroną środowiska, które należą do ustawowych obowiązków samorządu gminnego. 
Wśród zadań własnych znalazły się także niektóre przedsięwzięcia (dotyczące gminy 
Dąbrowa Zielona), które w programie powiatowym zostały określone do realizacji 
przez samorządy gminne (wytyczne wynikające z programu powiatowego). Trzecim 
rodzajem zadań własnych jest grupę zadań, o których priorytetowym znaczeniu 
zadecydowała przeprowadzona analiza stanu środowiska.

• zadania koordynowane (K) - zadania związane z ochroną środowiska i racjonalnym 
wykorzystaniem zasobów naturalnych, które pod względem inwestycyjnym są 
finansowane ze środków przedsiębiorstw oraz ze środków zewnętrznych, będących 
w dyspozycji organów i  instytucji szczebla powiatowego, wojewódzkiego 
i centralnego, bądź instytucji działających na terenie gminy, ale podległych 
bezpośrednio organom powiatowym, wojewódzkim, bądź centralnym. Dla tego 
rodzaju zadań gmina może pełnić rolę współpracy, ponosząc koszty administracyjne 
wynikające np. z użycia faksów, telefonów, papieru itp.

• zadania własne i koordynowane (W/K) – pewna grupa zadań została określona dla 
gminy jako zadania W i K co oznacza że gmina może być częściowo decydentem 
w realizacji zadania (część kompetencji leży w zakresie gminy). 
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• Instytucje i podmioty odpowiedzialne za realizację zadania  

Ta część planu operacyjnego określa kto jest odpowiedzialny za realizację zadania, 

według kompetencji wynikających z aspektów prawnych.

• Lata realizacji  

W tej części planu operacyjnego określono zakres czasowy realizacji przedsięwzięcia 

według różnych informacji:

- wieloletniego Planu Inwestycyjnego;

- wytycznych prawnych i programów wyższych szczebli administracji;

- studiów  i  koncepcji  planistycznych  (np.  Studium  Uwarunkowań  i  Kierunków 

Zagospodarowania  Przestrzennego  Gminy  Dąbrowa  Zielona,  Planu  Rozwoju 

Lokalnego);

- informacji przekazanych przez pracowników Urzędu oraz inne instytucje działające 

na terenie gminy.

• Koszty realizacji  

Przedstawione  koszty  realizacji  poszczególnych  zadań  to  koszty  szacunkowe, 

określone  na  podstawie  różnych  analiz  finansowych,  kosztów  określonych  w  programie 

powiatowym i przełożonych na potrzeby gminy, a także rachunków własnych.

Rzeczywiste  koszty  zadań  winny  być  określane  według  możliwości  budżetowych 

gminy  w  planowaniu  budżetów  rocznych  oraz  Wieloletniego  Programu  Inwestycyjnego. 

Propozycję  kosztów  winna  przedstawiać  właściwa  komisja  zajmująca  się  problematyką 

ochrony  środowiska  po  sprecyzowaniu  zakresu  i  sposobu  realizacji  zadania  (ustaleniu 

szczegółów realizacji).

• Źródła finansowania   

Są to propozycje pozyskiwania środków na określone przedsięwzięcia. 
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PLAN OPERACYJNY 
 POLITYKI EKOLOGICZNEJ GMINY DĄBROWA ZIELONA

opracowany na lata 2005-2008 (okres krótkoterminowy)

oraz perspektywa na lata 2009-2015 (okres długoterminowy)

Zadania szczegółowe Podmioty 
realizujące

Udział gminy w 
realizacji:

W – własne,
K -koordynowane,
W/K – własne 
i koordynowane

Lata realizacji

2
0
0
5

2
0
0
6

2
0
0
7

2
0
0
8

20
09 
- 

20
15

Szacunkowe
nakłady 

finansowe na 
realizację

Rodzaj kosztów
I-inwestycyjne,
PI–pozainwestycyjne 
(w tym koszty 
administracyjne A)

Potencjalne źródła 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
RACJONALNA GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA.

10) Budowa nowych odcinków sieci 
wodociągowej zgodnie z Wieloletnim 
Programem Inwestycyjnym

Gmina W x x x x x - I

- II etap budowy 
wodociągu Soborzyce. Gmina W x x 726 624 zł. I

- Budowa wodociągu 
Soborzyce – 
Raczkowice – Cielętniki 
oraz Soborzyce – 
Makówka.

Gmina W x x 4275808 zł. I

- Budowa wodociągu 
Raczkowice, 
Raczkowice Kol., Nowa 
Wieś, Lipie

Gmina W x x 650000 zł. I

- Budowa wodociągu 
Soborzyce, Cudków, 
Osiny, Zaleszczyny

Gmina W x x 776524 zł. I

Budżet gminy, 
Pozyskane środki 
zewnętrzne

11) Modernizacja ujęcia Dąbek w celu 
poprawy jakości wody podawanej z 
ujęcia do celów konsumpcyjnych.

Gmina W x x b.d. I
Budżet gminy, 
Pozyskane środki 
zewnętrzne
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12) Porządkowanie indywidualnej 
gospodarki ściekowej na terenie gminy. Gmina W x x x x Koszty 

administracyjne A

- Pełne 
zewidencjonowanie 
zbiorników 
bezodpływowych 
i przydomowych 
oczyszczalni ścieków.

Gmina W x x Koszty 
administracyjne A

- Wprowadzenie regulacji 
prawa lokalnego 
(zapisów regulaminu 
utrzymania porządku na 
terenie gminy) dot. 
kontroli szczelności 
i opróżniania 
zbiorników 
bezodpływowych.

Gmina W x Koszty 
administracyjne A

- Stworzenie i wdrażanie 
systemu kontroli 
szczelności szamb na 
podstawie częstości i 
ilości ich opróżniania 
(udokumentowane 
wywozy).

Gmina W x x Koszty 
administracyjne A

Budżet gminy, 
GFOŚiGW

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
13) Budowa oczyszczalni przydomowych na 

terenach, gdzie budowa sieci 
kanalizacyjnej jest nieopłacalna z 
przyczyn ekonomicznych (obszary 
indywidualnej gospodarki ściekowej 
wyznaczone na podstawie Koncepcji 
Gospodarki ściekowej).

Właściciele 
gospodarstw, 
Gmina

W/K x b.d. I

Środki 
mieszkańców,
Budżet gminy, 
GFOŚiGW i inne 
środki pomocowe.

14) Zabezpieczenie i  likwidacja 
nieeksploatowanych studni (po 
uprzednim zewidencjonowaniu 
wszystkich studni prywatnych, 
publicznych i awaryjnych), stanowiących 
potencjalne źródło przenikania 
zanieczyszczeń do wód podziemnych. 

Gmina W x x x Koszty 
administracyjne A Budżet gminy, 

GFOŚiGW

15) Informowanie mieszkańców 
i egzekwowanie zasad zagospodarowania 
w obrębie wyznaczonych w Planach 
zagospodarowania strefach ochrony ujęć.

Gmina W x x x x x Koszty 
administracyjne A Budżet gminy, 

GFOŚiGW

16) Rozpoznanie możliwości gminy w 
zakresie kompleksowego rozwiązania 
gospodarki ściekowej – opracowanie 
wielowariantowej koncepcji gospodarki 
ściekowej w ujęciu technicznym 
i ekonomicznym.

Gmina W x x 30000 zł. PI Budżet gminy, 
GFOŚiGW

17) Realizacja wybranego przez Radę Gminy 
wariantu koncepcji gospodarki ściekowej Gmina W x

1. Budowa zbiorczej oczyszczalni ścieków. Gmina W x
2. Budowa sieci kanalizacyjnej. Gmina W x
3. Wdrażanie rozwiązań indywidualnych 

(przydomowych oczyszczalni ścieków) 
na wyznaczonych w koncepcji obszarach.

Właściciele 
gospodarstw, 
Gmina

W/K x

Zgodnie z 
kosztorysami 

koncepcji

I
I
I

I

Budżet gminy, 
Pozyskane środki 
zewnętrzne

18) Opracowanie i wdrożenie programów 
działań na rzecz ograniczenia spływu 
zanieczyszczeń azotowych ze źródeł 
rolniczych – współpraca z RZGW

RZGW,
Gmina W/K x x x x x koszty 

administracyjne

A (w ramach 
podjętej 

współpracy z 
RZGW)

Budżet Gminy

19) Zapobieganie wylewaniu 
nieoczyszczonych ścieków bytowych (z 
szamb lub beczkowozów) na pola i do 
wód powierzchniowych (edukowanie 
społeczeństwa, nakładanie kar).

Gmina W x x x x x Koszty 
administracyjne A Budżet gminy

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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20) Prawidłowe utrzymanie i konserwacja 
sieci kanałów melioracyjnych oraz 
budowli wodnych.

WZMiUW,
właściciele 
urządzeń 
wodnych

K x x x x x Koszty 
nieokreślone I Środki podmiotów 

realizujących

21) Respektowanie wyznaczonych przez 
RZGW obszarów zalewowych w planach 
zagospodarowania przestrzennego 
i wydawaniu decyzji administracyjnych.

Gmina W x x x x x Koszty 
administracyjne A Budżet gminy

Zadania szczegółowe Podmioty 
realizujące

Udział gminy w 
realizacji:

W – własne,
K -koordynowane,
W/K – własne 
i koordynowane

Lata realizacji

2
0
0
5

2
0
0
6

2
0
0
7

2
0
0
8

20
09 
- 

20
15

Szacunkowe
nakłady 

finansowe na 
realizację

Rodzaj kosztów
I-inwestycyjne,
PI–pozainwestycyjne 
(w tym koszty 
administracyjne A)

Potencjalne źródła 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
RACJONALNA GOSPODARKA ODPADAMI.

Realizacja założeń „Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Dąbrowa Zielona”

Zadania szczegółowe Podmioty 
realizujące

Udział gminy w 
realizacji:

W – własne,
K -koordynowane,
W/K – własne 
i koordynowane

Lata realizacji

2
0
0
5

2
0
0
6

2
0
0
7

2
0
0
8

20
09 
- 

20
15

Szacunkowe
nakłady 

finansowe na 
realizację

Rodzaj kosztów
I-inwestycyjne,
PI–pozainwestycyjne 
(w tym koszty 
administracyjne A)

Potencjalne źródła 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
POPRAWA JAKOŚCI GLEB, OCHRONA POWIERZCHNI I KOPALIN.
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• Wprowadzanie i wspieranie rolnictwa 
ekologicznego przez wsparcie finansowe 
Ośrodków Doradztwa Rolniczego, 
podejmujących szkolenia rolników 
w zakresie wprowadzania rolnictwa 
ekologicznego – stworzenie systemu 
szkoleń rolników.

Gmina; ODR, 
ARiMR W/K x x x x x

• Upowszechnienie stosowania Kodeksu 
Dobrej Praktyki Rolniczej 
i zintensyfikowanie systemu szkoleń w 
zakresie wpływu działalności rolniczej na 
środowisko.

Gmina; ODR, 
ARiMR W/K x x x x x

Koszty 
współprowadzen

ia informacji i 
szkoleń na 

terenie gminy

PI

Budżet gminy,
GFOŚiGW, Środki 
podmiotów 
realizujących.

• Promowanie powstawania gospodarstw 
agroturystycznych opartych o rolnictwo 
ekologiczne.

Gmina W x x x x x Koszty 
administracyjne A Budżet gminy

• Współdziałanie z organami administracji 
publicznej w celu zapewnienia 
maksymalnego wykorzystania 
eksploatowanych złóż.

Gmina W x x x x x Koszty 
administracyjne A Budżet gminy

• Rekultywacja terenów na podstawie prawa 
ochrony środowiska – współpraca ze 
Starostwem.

Gmina,
Starostwo 
Powiatowe

W/K x x x x x Koszty 
administracyjne A Budżet gminy;

Budżet starostwa

• Inwentaryzacja terenów wyrobisk 
surowców oraz ich monitoring. Gmina W x x x x x Koszty 

administracyjne A Budżet gminy

• Bieżąca kontrola realizacji przez 
mieszkańców obowiązków w zakresie 
utrzymania czystości i porządku – 
zapobieganie powstawaniu dzikich 
wysypisk odpadów oraz wylewisk ścieków, 
szczególnie do cieków wodnych i wyrobisk 
poeksploatacyjnych.

Gmina W x x x x x Koszty 
administracyjne A Budżet gminy

Zadania szczegółowe Podmioty 
realizujące

Udział gminy w 
realizacji:

W – własne,
K -koordynowane,
W/K – własne 
i koordynowane

Lata realizacji

2
0
0
5

2
0
0
6

2
0
0
7

2
0
0
8

20
09 
- 

20
15

Szacunkowe
nakłady 

finansowe na 
realizację

Rodzaj kosztów
I-inwestycyjne,
PI–pozainwestycyjne 
(w tym koszty 
administracyjne A)

Potencjalne źródła 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO.
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Τ α β ε λ α   14.Termomodernizacja 
budynków użyteczności publicznej oraz 
usługowych poprzez zmianę systemu 
ogrzewania oraz poprawę izolacyjności 
obiektów.

Gmina W x x x - I
Budżet gminy, 
Pozyskane środki 
zewnętrzne

1. Termomodernizacja szkoły w Dąbrowie 
Zielonej Gmina W x 400 tys. zł. I Budżet gminy,

WFOŚiGW
2. Termomodernizacja kompleksu 

budynków (UG, GOK, Poczta) oraz 
Szkoły Podstawowej w Soborzycach i 
Szkoły Podstawowej w Olbrachcicach.

Gmina W x x 1350 tys. zł. I

Budżet gminy,
Pozyskane środki 
zewnętrzne 
z
Norweskiego.

Τ α β ε λ α   15.Edukacja społeczeństwa na 
temat szkodliwości spalania odpadów 
(butelek PET, opon, starych ubrań itp.) w 
piecach centralnego ogrzewania.

Gmina W x x x x x 500 zł/rok PI Budżet gminy

Τ α β ε λ α   16.Analiza możliwości 
wykorzystania i rozwoju odnawialnych 
źródeł energii na terenie gminy w ramach 
Programu Ochrony Środowiska.

Gmina W x b.d. PI Budżet gminy

Τ α β ε λ α   17.Promowanie ekologicznych 
źródeł energii – akcja informacyjna na 
temat różnego typu energii. Gmina W x x x x x 500 zł/rok PI Budżet gminy,

GFOŚiGW

Τ α β ε λ α   18.Ujawnianie i zgłaszanie 
WIOŚ nowych źródeł zanieczyszczeń 
powietrza w celu podjęcia czynności 
kontrolnych i wykonania pomiarów.

Gmina W x x x x x Koszty 
administracyjne A Budżet gminy

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Τ α β ε λ α   19.Współpraca z zarządem dróg 

wojewódzkich oraz zarządem dróg 
powiatowych.

Gmina W x x x x x Koszty 
administracyjne A Budżet gminy

Τ α β ε λ α   20.Poprawa jakości dróg 
gminnych oraz warunków komunikacji w 
gminie: Gmina W - I

Budżet gminy, 
Pozyskane środki 
zewnętrzne

1. Remont i przebudowa chodników 
wraz z oświetleniem – I etap Gmina W x 900 tys. zł. I

2. Budowa drogi  gminnej 
Knieja - Milionów x x 530 tys. zł. I

3. Budowa drogi  gminnej 
Borowce - Łysiny x x 345 tys. zł. I

Budżet gminy, 
Pozyskane środki 
zewnętrzne
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Τ α β ε λ α   21.Uwzględnienie w planach 
zagospodarowania przestrzennego oraz 
procesach lokalizacji inwestycji i 
zabudowy stref oddziaływania emitorów 
pól elektromagnetycznych (telefonii 
komórkowej oraz linii 
elektroenergetycznych)

Gmina W x x x x x Koszty 
administracyjne A Budżet gminy

Τ α β ε λ α   22.Dążenie do ograniczenia 
powstawania nowych konstrukcji 
wsporczych na terenie gminy – 
lokalizacja instalacji na istniejących 
obiektach lub innych budowlach np. 
kominach. 

Gmina W x x x x x Koszty 
administracyjne A Budżet gminy

Zadania szczegółowe Podmioty 
realizujące

Udział gminy w 
realizacji:

W – własne,
K -koordynowane,
W/K – własne 
i koordynowane

Lata realizacji

2
0
0
5

2
0
0
6

2
0
0
7

2
0
0
8

20
09 
- 

20
15

Szacunkowe
nakłady 

finansowe na 
realizację

Rodzaj kosztów
I-inwestycyjne,
PI–pozainwestycyjne 
(w tym koszty 
administracyjne A)

Potencjalne źródła 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
EDUKACJA EKOLOGICZNA.

Wspieranie finansowe i merytoryczne działań 
z zakresu edukacji ekologicznej prowadzonej 
w szkołach.

Gmina W x x x x x 1000 zł./rok PI Budżet gminy,
GFOŚiGW, 

Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży w 
ramach programu nauczania, programu zajęć 
pozaszkolnych oraz innych akcji 
edukacyjnych. Warsztaty ekologiczne.

Szkoły 
Podstawowe, 
Gimnazjum

K x x x x x Koszty 
administracyjne PI Dyrekcje szkół, 

Gmina

Przekazanie Programu Ochrony Środowiska 
do szkół oraz biblioteki dla celów 
dydaktycznych i kształtowania postaw 
ekologicznych młodzieży oraz wzrostu 
świadomości lokalnej.

Gmina W x x x x x Koszty 
administracyjne A Budżet gminy

Podnoszenie świadomości ekologicznej 
pracowników Urzędu Gminy poprzez udział 
w szkoleniach i konferencjach tematycznych.

Gmina W x x x x x 2000 zł./rok PI Budżet gminy,
GFOŚiGW, 

Prowadzenie akcji edukacyjnej społeczeństwa 
np. za pomocą: ulotek, ogłoszeń plakatów, 
biuletynu gminnego itp. Oraz realizowanie 
działań edukacyjnych określonych w innych 
priorytetach niniejszego planu operacyjnego.

Gmina W x x x x x 2000 zł./rok PI Budżet gminy,
GFOŚiGW, 

Regularne aktualizowanie strony internetowej 
www w zakresie edukacji ekologicznej i 
realizowanej polityki ekologicznej gminy.

Gmina W x x x x x 500 zł./rok PI Budżet gminy,
GFOŚiGW, 

Opublikowanie Programu Ochrony 
Środowiska na stronie www w celu 
upowszechniania materiałów na temat zasad 
korzystania z publicznie dostępnej informacji 
o środowisku.

Gmina W x x x x x
W ramach 

kosztów zadania 
nr 6

A Budżet gminy
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Zadania szczegółowe Podmioty 
realizujące

Udział gminy w 
realizacji:

W – własne,
K -koordynowane,
W/K – własne 
i koordynowane

Lata realizacji

2
0
0
5

2
0
0
6

2
0
0
7

2
0
0
8

20
09 
- 

20
15

Szacunkowe
nakłady 

finansowe na 
realizację

Rodzaj kosztów
I-inwestycyjne,
PI–pozainwestycyjne 
(w tym koszty 
administracyjne A)

Potencjalne źródła 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ZACHOWANIE I WZBOGACANIE WALORÓW PRZYRODNICZYCH.

• Zagospodarowanie terenów zielonych w 
centrum Dąbrowy Zielonej. Gmina W x x 250 tys. zł. I

Budżet gminy, 
Pozyskane środki 
zewnętrzne

• Prowadzenie prac pielęgnacyjnych 
parków i pomników przyrody.

Gmina W x x x x x 5000 zł/rok I Budżet gminy, 
GFOŚiGW,

• Rozwój sieci przyrodniczych ścieżek 
dydaktycznych w celu zwiększenia 
atrakcyjności turystycznej i edukacji 
ekologicznej.

Gmina; 
RDLP W/K x x x x x koszty 

nieokreślone I
Budżet Gminy, 
Dyrekcja Lasów 
Państwowych

• Zachowanie i zwiększanie śródpolnych 
zadrzewień, zakrzaczeń, kompleksów 
leśnych i nieużytków.

Właściciele 
gruntów K x x x koszty 

nieokreślone PI Środki prywatne

• Zalesianie gruntów nieprzydatnych dla 
rolnictwa lub zdegradowanych.

Właściciele 
gruntów K x x x x x Koszty 

administracyjne A Środki prywatne

• Restrykcyjny nadzór nad przestrzeganiem 
zakazu wypalania łąk i traw, ściernisk, 
rowów itp. – edukacja i nakładanie kar.

Gmina,
Straż leśna, 
Policja

W/K x x x x x Koszty 
administracyjne A

Budżet Gminy, 
Nadleśnictwo,
Policja

• Wydawanie zezwoleń wyłącznie na 
uzasadnione wycinki drzew oraz 
konsekwentne stosowanie sankcji 
karnych w przypadku ujawnienia 
samowoli przy wycięciu drzew lub 
krzewów, a także ich zniszczeniu.

Gmina W x x x x x Koszty 
administracyjne A Budżet gminy

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
• Uchwalenie nowych pomników przyrody 

wyznaczonych w Studium Uwarunkowań 
i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego.

Gmina W x x x x x Koszty 
administracyjne A Budżet gminy

• Rozpoznanie miejsc cennych 
przyrodniczo na terenie gminy oraz 
sporządzenie dla nich dokumentacji 
przyrodniczej – np. poprzez znalezienie 
studenta, który w ramach pracy 
dyplomowej wykonałby dla gminy 
waloryzację przyrodniczą.

Gmina W x x x 1000 zł zwrot 
kosztów studenta PI Budżet gminy, 

GFOŚiGW

• Dążenie do objęcia ochroną prawną 
(użytki ekologiczne, obszary chronionego 
krajobrazu itp.) miejsc cennych 
przyrodniczo na terenie gminy – w 
szczególności doliny Wiercicy i Kanału 
Lodowego. 

Gmina; 
Wojewódzki 
Konserwator 
Przyrody

K x x x koszty 
nieokreślone PI Środki prywatne
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Zadania szczegółowe Podmioty 
realizujące

Udział gminy w 
realizacji:

W – własne,
K -koordynowane,
W/K – własne 
i koordynowane

Lata realizacji

2
0
0
5

2
0
0
6

2
0
0
7

2
0
0
8

20
09 
- 

20
15

Szacunkowe
nakłady 

finansowe na 
realizację

Rodzaj kosztów
I-inwestycyjne,
PI–pozainwestycyjne 
(w tym koszty 
administracyjne A)

Potencjalne źródła 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ZMNIEJSZENIE UCIĄŻLIWOŚCI HAŁASU.

• Współpraca gminy z WIOŚ w 
sprawie zgłaszania potrzeby 
działalności kontrolnej w zakresie 
emisji hałasu przez podmioty 
korzystające ze środowiska w 
przypadku skarg mieszkańców.

Gmina W x x x x x Koszty 
administracyjne A Budżet gminy

• Wprowadzanie do miejscowych 
planów zagospodarowania 
przestrzennego zasad kształtowania 
komfortu akustycznego dla 
obszarów o skoncentrowanej 
zabudowie.

Gmina W x x x x x Koszty 
administracyjne A Budżet gminy
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Zadania szczegółowe Podmioty 
realizujące

Udział gminy w 
realizacji:

W – własne,
K -koordynowane,
W/K – własne 
i koordynowane

Lata realizacji

2
0
0
5

2
0
0
6

2
0
0
7

2
0
0
8

20
09 
- 

20
15

Szacunkowe
nakłady 

finansowe na 
realizację

Rodzaj kosztów
I-inwestycyjne,
PI–pozainwestycyjne 
(w tym koszty 
administracyjne A)

Potencjalne źródła 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
PRZECIWDZIAŁANIE NADZWYCZAJNYM ZAGROŻENIOM ŚRODOWISKA.

• Edukacja ekologiczna 
społeczeństwa na rzecz kreowania 
właściwych zachowań w sytuacji 
wystąpienia nadzwyczajnego 
zagrożenia środowiska.

Gmina W x x x x x Koszty 
administracyjne A Budżet gminy

• Doposażenie OSP we właściwy 
sprzęt ratowniczo-gaśniczy. Gmina W x x

określone WPI i 
planami 

budżetowymi
PI Budżet gminy, 

GFOŚiGW

• Uwzględnienie zasad 
bezpieczeństwa transportu 
substancji niebezpiecznych 
w projektach organizacji ruchu na 
drogach gminy.

Zarząd Dróg 
Wojewódzkich K x x x x x

Koszty 
administracyjne 

współpracy
A Budżet gminy

• Wyznaczanie optymalnych tras 
przewozu substancji 
niebezpiecznych oraz stworzenie 
stanowisk postojowych i parkingów 
dla pojazdów przewożących 
substancje niebezpieczne.

Zarząd Dróg 
Wojewódzkich K x x x x x

Koszty 
administracyjne

współpracy
A Budżet gminy
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Zadania szczegółowe Podmioty 
realizujące

Udział gminy w 
realizacji:

W – własne,
K -koordynowane,
W/K – własne 
i koordynowane

Lata realizacji

2
0
0
5

2
0
0
6

2
0
0
7

2
0
0
8

20
09 
- 

20
15

Szacunkowe
nakłady 

finansowe na 
realizację

Rodzaj kosztów
I-inwestycyjne,
PI–pozainwestycyjne 
(w tym koszty 
administracyjne A)

Potencjalne źródła 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW ZDEGRADOWANYCH.

• Podjecie próby 
zewidencjonowania miejsc 
eksploatacji (w tym 
również zaniechanych) 
wraz z określeniem stanu 
własności i innych 
aspektów prawnych.

Starostwo 
Powiatowe, 
Gmina

W/K x x x x x Koszty 
administracyjne PI Budżet gminy;

GFOŚiGW

• Bieżąca kontrola miejsc 
nieuporządkowanej 
eksploatacji.

Gmina W x x x x x Koszty 
administracyjne PI Budżet gminy;

GFOŚiGW

• Współpraca ze 
Starostwem Powiatowym 
w zakresie rekultywacji 
terenów na podstawie 
prawa ochrony środowiska 
– zgłaszanie i współpraca 
w ewidencjonowaniu 
miejsc zdegradowanych.

Gmina W x x x x x Koszty 
administracyjne A Budżet gminy

• Współpraca z innymi 
organami administracji w 
celu obiegu informacji na 
temat złóż surowców i ich 
wydobycia (np. z WUG).

Właściciel 
gruntów,
Gmina 
Starostwo 
Powiatowe

W x x x x x Koszty 
administracyjne A Budżet gminy

Zastosowane skróty:

GFOŚiGW Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
WFOŚiGW Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
WPI Wieloletni Program Inwestycyjny gminy;
ODR Ośrodek Doradztwa Rolniczego;
ARiMR Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
RZGW Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej;
WZMiUW Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych;
WUG Wojewódzki Urząd Geologiczny;
WIOŚ Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska;
RDLP Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych.
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VII OCENA FINANSOWA MOŻLIWOŚCI REALIZACJI 
PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA W GMINIE

Poniższy rozdział jest analizą możliwości gminy w zakresie finansowania zadań 
w dziedzinie ochrony środowiska wyznaczonych w niniejszym Programie. 

Szczególnie odnosi się on do przedsięwzięć określonych do realizacji w ramach 
okresu krótkoterminowego – lata 2005-2008. 

7.1 PODSUMOWANIE KOSZTÓW 
W  ramach  harmonogramu  realizacji  zadań  priorytetowych  -  PLANU 

OPERACYJNEGO (zawartego w rozdziale 6) wyznaczono następujące rodzaje kosztów:

Τ α β ε λ α   23.I - inwestycyjne,

Τ α β ε λ α   24.PI - pozainwestycyjne (w tym koszty administracyjne A).

W przypadku kosztów administracyjnych związanych z nakładami na podjęte zadania 

(np. telefony, pisma, wyjazdy itp.) nie było możliwe określenie szacunkowej kwoty nakładów 

poniesionych na realizację zadania.

Szacunkowe koszty realizacji określono dla większości zadań inwestycyjnych, bowiem 

nakłady na te zadania zostały już częściowo określone w planach inwestycyjnych gminy (np. 

budowy wodociągów) lub opracowaniach koncepcyjnych. Dla pewnej grupy inwestycji, dla 

których  podmiotem  odpowiedzialnym  za  realizację  nie  jest  gmina  nie  było  możliwe 

określenie kosztów, ze względu na brak sprecyzowanych zamierzeń.

Dla przedsięwzięć pozainwestycyjnych (np. zadań związanych z edukacją ekologiczną) 

wyznaczone nakłady finansowe zostały określone szacunkowo. Ich realne kwoty zależą od 

zakresu realizacji zadania i sposobu jego realizacji.

Dla określonych w planie operacyjnym nakładów finansowych sporządzono następujące 

podsumowanie:
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TABELA 33. PODSUMOWANIE SZACUNKOWYCH NAKŁADÓW FINANSOWYCH 
NA REALIZACJĘ PLANU OPERACYJNEGO 

CEL GŁÓWNY KOSZTY W LATACH
2005 2006 2007 2008 ŁĄCZNIE

1 2 3 4 5 6
RACJONALNA GOSPODARKA 
WODNO-ŚCIEKOWA. 363312 2501216 2137904 743262 5745694

RACJONALNA GOSPODARKA 
ODPADAMI. Koszty określone w „Planie Gospodarki Odpadami”

POPRAWA JAKOŚCI GLEB, 
OCHRONA POWIERZCHNI 
I KOPALIN.

- - - - -

POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA 
ATMOSFERYCZNEGO. 1000 1738500 1113500 676000 3529000
EDUKACJA EKOLOGICZNA. 5500 5500 5500 5500 22000
ZACHOWANIE I WZBOGACANIE 
WALORÓW PRZYRODNICZYCH. 125000 125000 5000 6000 261000

ZMNIEJSZENIE UCIĄŻLIWOŚCI 
HAŁASU. - - - - -

PRZECIWDZIAŁANIE 
NADZWYCZAJNYM ZAGROŻENIOM 
ŚRODOWISKA.

- - - - -

ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW 
ZDEGRADOWANYCH. - - - - -

RAZEM 494812 4370216 3261904 1430762 9557694

Dla wielu zadań możliwe są różne metody realizacji, co może znacząco wpłynąć na 

poniesione koszty finansowe.

7.2. ANALIZA FINANSOWA GMINY
Analizy  statystyczne  wykazują,  że  w  latach  2001-2005  dochody  gminy  Dąbrowa 

Zielona systematycznie rosły. 

Wzrost ten znalazł swoje odzwierciedlenie w nakładach wydatków. Potrzeby inwestycyjne 

gminy są jednak bardzo duże, w związku z czym na realizację planów budżetowych gmina 

będzie musiała  zaciągać pożyczki  i  kredyty oraz starać się o dofinansowanie inwestycji  z 

różnych źródeł. 

Strukturę zmian dochodów i wydatków budżetu gminy w analizowanym okresie 2001-

2005 przedstawia poniższa tabela.
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TABELA 34. DOCHODY I WYDATKI GMINY W LATACH 2001 – 2005.
Wyszczególnienie Wykonanie budżetu w latach w zł.

2001 2002 2003 2004 2005
Dochody ogółem, w tym: 4711141 5522268 5147514 5595082 6188339

• dochody własne 1715756 2130850 1628117 1903706 2050724
• subwencje 2372860 2719522 2870676 3160711 3325723
• dotacje 622525 671896 648721 530665 811892

Wydatki ogółem, w tym: 4596141 5267268 5053678 5822687 6480204
• wydatki bieżące 4464843 4627636 4908678 5220687 5930204
• wydatki majątkowe 131298 639632 145000 602000 550000

Sprawozdania opisowo-analityczne z wykonania budżetów w latach 2001-2005 

Według Uchwały Nr XXXIII/221/05 Rady Gminy w Dąbrowie Zielonej z dnia 28 

grudnia 2005 roku ustalono plan dochodów i wydatków gminy Dąbrowa Zielona na rok 2006 

na następującym poziomie:

TABELA 35. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINY NA 2006 ROK.
Wyszczególnienie Plan budżetowy wydatków i dochodów gminy na 2006 rok 

(w ujęciu ogólnym) w zł.
Dochody ogółem, w tym: 10630361

• dochody własne 5912274
• subwencje 3502577
• dotacje 1215510

Wydatki ogółem, w tym: 12240164
• wydatki bieżące 6608683
• wydatki majątkowe 5631481

Zakłada  się  zatem  znaczny  wzrost  zarówno  dochodów  jak  i  co  z  tym  związane 

możliwości wydatków środków budżetowych (szczególnie na cele inwestycyjne).

Z punktu widzenia planowania inwestycji bardzo istotny jest poziom zadłużenia 
i obciążania spłatami zadłużenia. Zgodnie z obowiązującą Ustawą o finansach publicznych, 
kwota zadłużenia gminy nie może przekraczać 60 % jej dochodów, a planowane wydatki na 
obsługę zadłużenia nie mogą przekroczyć 15 % planowanych na dany rok dochodów 
budżetowych. 

7.3 ANALIZA MOŻLIWOŚCI REALIZACJI 
PROGRAMU OCHRONYŚRODOWISKA GMINY

Nakłady na realizację planu operacyjnego Programu Ochrony środowiska dla Gminy 

Dąbrowa Zielona można podzielić na 4 zasadnicze części:

• wydatki  związane  z  gospodarką  wodociągową,  które  stanowią  w  chwili  obecnej 

priorytet działań inwestycyjnych na terenie gminy;

• wydatki związane z poprawą stanu dróg publicznych;

• wydatki związane z termomodernizacjami budynków publicznych;
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• pozostałe wydatki,  dla  których pokrycie  finansowe może stanowić Gminny Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Środki na realizację tych inwestycji zostały zapisane w Wieloletnim Programie 
Inwestycyjnym Gminy Dąbrowa Zielona na lata 2005 – 2007. 

Pozostałe wydatki związane z realizacją Programu Ochrony Środowiska skupiają się 
głównie na nakładach na edukację ekologiczną. Należy jednak przewidzieć już w okresie 
najbliższych kilku lat kolejne wydatki inwestycyjne np. związane z pilną potrzebą 
skanalizowania części gminy oraz uregulowaniem gospodarki ściekowej na terenach 
rozproszonej zabudowy. W tym celu konieczne jest poniesienie pewnych wstępnych kosztów 
inwestycyjnych związanych z planowaniem np. sporządzenie analizy technicznej 
i ekonomicznej – pn. Wielowariantowa koncepcja gospodarki ściekowej na terenie gminy. 

Koszty z zakresu edukacji ekologicznej czy ochrony przyrody mogą uzyskać poparcie 
finansowe w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Kryterium 
przedmiotowe środków przeznaczanych przez fundusz zostało określone w Art. 106 Ustawy 
Prawo Ochrony Środowiska. Omówienie zasad realizacji i funkcjonowania GFOŚiGW w 
gminie znajduje się w rozdziale 9 opracowania.

Analizując sytuację budżetowa gminy Dąbrowa Zielona można zakładać iż realizacja – wdrożenie 

założeń – Programu Ochrony Środowiska jest możliwa w pełnym zakresie. 
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VIII OCENA ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA W ZAKRESIE 
OCHRONY ŚRODOWISKA

Realizacja  Programu  Ochrony  Środowiska,  szczególnie  w  zakresie  planowanych 

inwestycji, wymaga bardzo dużych nakładów finansowych, do których gminy nie są często 

przygotowane.  W  perspektywie  innych  wydatków  (w  tym  także  socjalnych)  wydatki 

inwestycyjne są często odkładane lub ograniczane.

Większość  instytucji,  które  udzielają  dotacji  lub  korzystnie  oprocentowanych 

kredytów na inwestycje w dziedzinie ochrony środowiska (gospodarki odpadami) wymaga, 

żeby inwestycja  osiągnęła  odpowiednio  duży efekt  ekologiczny  i  objęła  swym zasięgiem 

możliwie największą liczbę mieszkańców. Dlatego należy dążyć, aby podejmowane działania 

miały charakter ponadgminny lub w niektórych przypadkach obejmowały swym zasięgiem 

kilka gmin (np. w ramach Związku). Wspólne działanie kilku gmin nie tylko ma wpływ na 

finansowanie inwestycji (obniży koszty, które będzie musiała ponieść pojedyncza gmina), ale 

również obniży koszty eksploatacyjne. Oznacza to, że przedsięwzięcie winno być realizowane 

wspólnie.

W  zależności  od  przyjętego  w  danym  przypadku  rozwiązania  wariantu 

organizacyjnego poszczególne miasta i gminy samodzielnie lub wspólnie finansować będą 

realizację konkretnych zadań. 

Gmina  Dąbrowa  posiada  bardzo  duże  możliwości  podejmowania  współpracy  na 

szczeblu  ponadgminnym.  Szanse  pozyskiwania  wspólnych  środków  na  inwestycje  gmina 

wykorzystuje obecnie dla inwestycji z zakresu termomodernizacji.

Dla jednostek samorządowych dostępnymi sposobami finansowania inwestycji są:

• Środki własne;

• Emisja obligacji;

• Kredyty i pożyczki udzielane w bankach komercyjnych;

• Kredyty  i  pożyczki  o  oprocentowaniu  preferencyjnym  udzielane  przez  instytucje 

wspierające rozwój gmin;

• Dotacje państwowe oraz z funduszy krajowych i zagranicznych (fundusze europejskie);

Należy zaznaczyć, że wszystkie instytucje udzielające pomocy finansowej 
w dziedzinie ochrony środowiska wymagają od inwestora nie tylko wypełnienia 
odpowiednich procedur, ale również przedstawienia szeregu opracowań i dokumentacji 
planujących czy opisujących dane przedsięwzięcie. Są to między innymi.:

• Plan zagospodarowania przestrzennego i Strategie rozwoju gminy,
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• Program ochrony środowiska, Plan gospodarki odpadami, Koncepcje gospodarki 

wodno-ściekowej, Plan zalesiania itp.

• projekt budowlany i wykonawczy wraz ze źródłową dokumentacją ekonomiczną, 

finansową i przetargową,

• studium  wykonalności  (lub  biznes  plan  w  przypadku  przedsięwzięć 

komercyjnych),

• wymagane przez prawo zezwolenia na realizację projektu.

Z uwagi na dynamiczne zmiany zachodzące w sposobach i warunkach 
udzielania pomocy z różnych źródeł poniżej przedstawiono ogólny zarys metod 

finansowania oraz przedstawiono instytucje mogące przyczynić się do finansowania 
inwestycji w zakresie Ochrony Środowiska i niniejszego Programu Ochrony 

Środowiska. 
Szczegółowych informacji na temat konkretnych rozwiązań należy zawsze 

szukać u źródła informacji, np. na internetowych serwisach informacyjnych.

8.1 RODZAJE ŹRÓDEŁ
Poniżej przedstawiono ogólny opis najważniejszych źródeł finansowych na zadania z 

zakresu ochrony środowiska.

8.1.1 EMISJA OBLIGACJI KOMUNALNYCH
Obligacje  komunalne  to  dłużne  papiery  wartościowe  stwierdzające  zobowiązanie 

emitenta wobec nabywcy obligacji. 

Emisja obligacji jest wprowadzanym sposobem gromadzenia środków finansowych. 

Daje  ona  emitentowi  środki  na  rozwój,  a  kupującemu  obligacje  korzystne  ulokowanie 

środków pieniężnych na określony czas.  Istnieje możliwość emisji  obligacji  na inwestycje 

służące ochronie środowiska. W przypadku podmiotów szczególnie uciążliwych dla otoczenia 

obligacje  mogą  być  odpowiednio  uatrakcyjnione  zobowiązaniem  do  radykalnego 

ograniczenia  tej  uciążliwości.  Podmiotowe  obligację  mogą  być  nabywane  z  budżetu 

samorządów,  z  Narodowego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  oraz 

kupowane przez inne podmioty,  odczuwające ekologiczną uciążliwość emitenta.  Obligacja 

jest wyrazem zobowiązań przedmiotu emitującego i jednocześnie praw nabywców obligacji 

do otrzymywania ich spłaty wraz z odsetkami i innych świadczeń o charakterze rzeczowym. 

Jest zatem zbliżona do transakcji kredytowej w banku.
Przed podjęciem decyzji o takiej formie pozyskania środków Gmina musi zdecydować, na jaki konkretny cel 

zamierza przeznaczyć uzyskane środki, jaki będzie okres wykupu obligacji, jakie oprocentowanie (warunki ustalone 
zostaną w przetargu) i, co najistotniejsze, kto jest potencjalnym nabywca (np. banki, fundusze osoby fizyczne, inne 
podmioty).  Koszt  pozyskania  środków  w  ten  sposób  może  być  tańszy  (pomimo  konieczności  opracowania 
memorandum finansowego i kosztów emisji) od kosztu komercyjnego kredytu bankowego.
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8.1.2 NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ

Narodowy  Fundusz  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  jest  największą 

instytucją finansującą przedsięwzięcia ochrony środowiska w Polsce.

Polskie  miasta  i  gminy  najczęściej  korzystają  z  pomocy  finansowej  Narodowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). 

Dystrybucja  środków  finansowych  z  Narodowego  Funduszu  Ochrony  Środowiska 

i Gospodarki Wodnej odbywa się w ramach następujących dziedzin: 

• Ochrona powietrza. 

• Ochrona wód i gospodarka wodna. 

• Ochrona powierzchni ziemi. 

• Ochrona przyrody i krajobrazu oraz Leśnictwo. 

• Geologia i górnictwo. 

• Edukacja ekologiczna. 

• Państwowy Monitoring Środowiska. 

• Programy międzydziedzinowe. 

• Nadzwyczajne Zagrożenia Środowiska. 

• Ekspertyzy i prace badawcze. 

Fundusz  przewiduje  dofinansowanie  (poprzez  pożyczki)  wdrażania  projektów 

związanych z realizacją programów ochrony poszczególnych elementów środowiska w tym 

także  gospodarki  odpadami.  Wniosek  do  NFOŚiGW  składa  się  wg  wzoru  stosowanego 

w Funduszu. Maksymalnym udziałem pomocy funduszu w finansowaniu przedsięwzięcia jest 

pożyczka w wysokości 50% całości nakładów inwestycyjnych. Oprocentowanie tej pożyczki 

wynosi dla samorządów terytorialnych 0,3 % stopy redyskontowej. 

W NFOŚiGW istnieje możliwość umarzania pożyczek jeśli:

Τ α β ε λ α   25.zadanie zostało zrealizowane terminowo,

Τ α β ε λ α   26.osiągnięto założony efekt rzeczowy i ekologiczny,

Τ α β ε λ α   27.spłacono terminowo co najmniej 50 % udzielonej pożyczki wraz z 

oprocentowaniem.

Fundusz preferuje wnioski podmiotów, które zadeklarują przeznaczenie umorzonych 

kwot na inwestycje proekologiczne. Okres spłaty pożyczki wynosi maksymalnie 5 lat.

Szczegółowe informacje na temat NFOŚiGW można znaleźć na stronie www.nfosigw.gov.pl.

http://www.nfosigw.gov.pl/
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8.1.3 WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
 I GOSPODARKI WODNEJ

Wojewódzkie  Fundusze  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  działają  na 

podstawie i zasadach określonych Ustawą Prawo Ochrony Środowiska z dn. 27 kwietnia 2001 

roku (z póżn. zm.).

Środki  Wojewódzkich  Funduszy  Ochrony  Środowiska,  zgodnie  z  Art.  409  Ustawy 

Prawo Ochrony Środowiska przeznaczane są na:

 wspomaganie działalności Gminnych Funduszy Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej;

oraz dofinansowanie:

 inwestycji  ekologicznych  realizowanych  ze  środków  pochodzących  z  Unii 

Europejskiej oraz funduszy krajowych;

 działań związanych z utrzymaniem i zachowaniem parków oraz ogrodów, 

będących przedmiotem ochrony na podstawie przepisów o ochronie zabytków 

i opiece nad zabytkami;

 badań, upowszechniania ich wyników, a także postępu technicznego w 

zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej,

 opracowywania i wdrażania nowych technik i technologii, w szczególności 

dotyczących ograniczania emisji i zużycia wody, a także efektywnego 

wykorzystywania

 zapobiegania  lub  usuwania  skutków  zanieczyszczenia  środowiska,  w 

przypadku gdy nie można ustalić podmiotu za nie odpowiedzialnego,

 systemu kontroli  wnoszenia  przewidzianych  ustawą opłat  za  korzystanie  ze 

środowiska,  a  w  szczególności  tworzenia  baz  danych  podmiotów 

korzystających ze środowiska obowiązanych do ponoszenia opłat,

 opracowywania  planów służących  gospodarowaniu  zasobami wodnymi  oraz 

utworzenia katastru wodnego;

 innych  zadań  służących  ochronie  środowiska  i  gospodarce  wodnej, 

wynikających  z  zasady  zrównoważonego  rozwoju,  ustalonych  w  planach 

działalności wojewódzkich funduszy, w tym na programy ochrony środowiska, 

programy  ochrony  powietrza,  programy  ochrony  przed  hałasem,  plany 

gospodarki odpadami, plany działań krótkoterminowych, o których mowa w 

art. 92 ust. 1, a także na realizację powyższych planów i programów;
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 zadań związanych ze zwiększeniem lesistości kraju oraz zapobieganiem i 

likwidacją szkód w lasach spowodowanych przez czynniki biotyczne i 

abiotyczne

 opracowań planów ochrony obszarów objętych ochroną na podstawie ustawy o 

ochronie przyrody oraz prowadzenie monitoringu przyrodniczego,

 działań, o których mowa w ustawie z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu 

gruntów rolnych do zalesienia (Dz.U. Nr 73, poz. 763 oraz z 2003 r. Nr 46, 

poz.  392),  w  tym  pokrywanie  kosztów  sporządzania  planów  zalesień  oraz 

kosztów sadzonek przekazanych rolnikom w celu zalesienia gruntów rolnych,

 przeciwdziałania  klęskom  żywiołowym  i  likwidacji  ich  skutków  dla 

środowiska,

 działań  polegających  na  zapobieganiu  i  likwidacji  poważnych  awarii  i  ich 

skutków.

Dla  poszczególnych  województw  powołane  fundusze  określają  listy  przedsięwzięć 

priorytetowych na każdy rok działalności funduszy. 

Gmina Dąbrowa Zielona, należąca do województwa śląskiego, podlega pod działania 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Listy  priorytetowe  oraz  inne  zasady  pozyskiwania  środków  z  WFOŚiGW 

w Katowicach można uzyskać w siedzibie lub na stronie www.wfosigw.katowice.pl.

8.1.4 POWIATOWY I GMINNY FUNDUSZ OCHRONY 
ŚRODOWISKA 
I GOSPODARKI I WODNEJ

Są to fundusze działające w strukturach administracji publicznej, ze względu na brak 

osobowości prawnej.  Gminne i powiatowe fundusze są funduszami celowymi w rozumieniu 

ustawy o finansach publicznych.

Środki  funduszy przeznacza  się  na finansowanie  ochrony środowiska i  gospodarki 

wodnej w celu realizacji zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa 

oraz  na  współfinansowanie  projektów  inwestycyjnych,  kosztów  operacyjnych  i  działań 

realizowanych  z  udziałem  środków  pochodzących  z  Unii  Europejskiej  niepodlegających 

zwrotowi.

http://www.wfosigw.katowice.pl/


Program Ochrony Środowiska Gminy Dąbrowa Zielona

Dochodami GFOŚiGW są wpływy z tytułu opłat  i  kar  za usuwanie drzew, opłat  za 

składowanie odpadów i kar związanych z niewłaściwym ich składowaniem oraz pozostałe 

opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian.

Dochodami  PFOŚiGW  są  wpływy  z  tytułu  opłat  za  składowanie  odpadów  i  kar 

związanych  z  niewłaściwym  ich  składowaniem  oraz  pozostałe  opłaty  za  gospodarcze 

korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian.

Zgodnie z Ustawą Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku, Art. 406 

i 407 środki funduszy przeznacza się na:

Środki gminnych funduszy przeznacza się na:

1)  edukację  ekologiczną  oraz  propagowanie  działań  proekologicznych  i  zasady 

zrównoważonego rozwoju,

2) wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska,

3)  wspomaganie  innych  systemów  kontrolnych  i  pomiarowych  oraz  badań  stanu 

środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła,

4) realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska 

i gospodarce  wodnej,  w  tym  instalacji  lub  urządzeń  ochrony  przeciwpowodziowej 

i obiektów małej retencji wodnej,

5) przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie terenów 

zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków,

6) przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi,

7) przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza,

7a) przedsięwzięcia związane z ochroną wód,

8)  profilaktykę  zdrowotną  dzieci  na  obszarach,  na  których  występują  przekroczenia 

standardów jakości środowiska,

9)  wspieranie  wykorzystania  lokalnych  źródeł  energii  odnawialnej  oraz  pomoc  przy 

wprowadzaniu bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii,

10) wspieranie ekologicznych form transportu,

11) działania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałujące na stan gleby, 

powietrza i wód, w szczególności na prowadzenie gospodarstw rolnych produkujących 

metodami  ekologicznymi  położonych  na  obszarach  szczególnie  chronionych  na 

podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody,
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12)  inne  zadania  ustalone  przez  radę  gminy,  służące  ochronie  środowiska  i  gospodarce 

wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony 

środowiska.

Środki  powiatowych  funduszy,  oprócz  wymienionych  powyżej  (analogicznie  jak  dla 

gminnych funduszy), przeznacza się na:

1)  inne zadania ustalone przez radę powiatu, służące ochronie środowiska i gospodarce 

wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony 

środowiska.

8.1.5 PREFERENCYJNE KREDYTY I POŻYCZKI 
Jednym z najbardziej istotnych instytucji bankowych , których działania nastawione są 

w kierunku inwestycji ochrony środowiska jest Bank Ochrony Środowiska www.bosbank.pl .

Wśród profili działalności banku oferowane są:

• Usługi proekologiczne;

• Usługi dla samorządów.

W ramach usług proekologicznych proponowane są KREDYTY:

- z linii ze środków NFOŚiGW;

- na urządzenia i wyroby służące ochronie środowiska;

- agroturystyczne;

- na odnawialne źródła energii;

- termomodernizacyjne;

- w formule "trzeciej strony";

- na zaopatrzenie wsi w wodę;

- na urządzenia grzewcze;

- we współpracy z WFOSiGW.

W ramach usług dla samorządów:

- europejska oferta BOŚ,

- rachunki i karty,

- usługi rozliczeniowe,

- lokaty,

- kredyty,

- kredyty proekologiczne,

- obligacje komunalne,

- usługi dodatkowe.

http://www.bosbank.pl/
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Bank  Ochrony  Środowiska  udziela  kredytów  ze  środków  własnych  oraz  środków 

NFOŚiGW  i  WFOŚiGW  z  przeznaczeniem  na  inwestycje  służące  likwidacji  degradacji 

i ochronie środowiska. Udzielane są kredyty i pożyczki na preferencyjnych warunkach.

8.1.6 INNE  FORMY  POMOCY:  FUNDACJE  I  FUNDUSZE 
STRUKTURALNE UE

Przy realizacji Programu Ochrony Środowiska duże znaczenie może odgrywać 
współpraca z szeregiem organizacji i funduszy. W zakresie ochrony środowiska, 

rozwoju regionalnego i rozwoju wsi funkcjonuje m.in.:
- FUNDACJA EKOFUNDUSZ – Fundacja finansująca projekty ekologiczne o znaczeniu 

ogólnokrajowym polskiego zadłużenia. www.ekofundusz.org.pl .

- GLOBAL ENVIRONMENTAL FACILITY (Fundusz na rzecz globalnego środowiska) – 

światowa organizacja o charakterze kapitałowego funduszu celowego na rzecz ochrony 

środowiska; www.gefweb.org, www.gef.undp.org.pl.

- PROGRAM  WWF DLA  POLSKI  (Światowy  fundusz  na  rzecz  przyrody)  –  krajowe 

przedstawicielstwo międzynarodowej organizacji World Wild Fund; www.wwf.pl. 

- NARODOWA  FUNDACJA  OCHRONY  ŚRODOWISKA  –  Fundacja  zajmująca  się 

opracowywaniem ekspertyz w zakresie ochrony środowiska oraz edukacja ekologiczna; 

www.nfos.org.pl; 

- FUNDACJA PARTNERSTWO DLA SRODOWISKA – Fundacja promuje działania na 

rzecz ekorozwoju; www.epce.org.pl. 

- REGIONALNE  CENTRUM  EKOLOGICZNE  NA  EUROPE  SRODKOWA

I WSCHODNIĄ – wspomaga swobodną wymianę informacji oraz udział społeczeństwa w 

podejmowaniu decyzji dotyczących ochrony środowiska; www.rec.org.pl.

Ze względu na akcesje w struktury Unii Europejskiej od maja 2004 roku Polska może 

korzystać z części funduszy pomocowych oferowanych dla krajów członkowskich.

Szczególne znaczenie ma to dla wyrównania różnic rozwojowych Polski w stosunku 

do innych państw członkowskich.

Według obecnych regulacji funduszy strukturalnych oznacza to możliwość uzyskania 

wspólnotowego  wsparcia  na  rozwój  społeczno-gospodarczy  dla  całej  Polski,  z  zasobów 

wszystkich funduszy strukturalnych. 

Istnieją cztery fundusze strukturalne Unii Europejskiej www.funduszestrukturalne.gov.pl: 

1. Europejski  Fundusz  Rozwoju  Regionalnego  (European  Regional  Development 

Fund - ERDF),

2. Europejski Fundusz Socjalny (European Social Fund - ESF),

http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/
http://www.rec.org.pl/
http://www.epce.org.pl/
http://www.nfos.org.pl/
http://www.wwf.pl/
http://www.gef.undp.org.pl/
http://www.gefweb.org/
http://www.ekofundusz.org.pl/
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3. Europejski  Fundusz  Orientacji  i  Gwarancji  Rolnych  (European  Agriculture 

Guidance and Guarantee Fund -EAGGF) sekcja "Orientacji",

4. Instrument  Finansowy  Wspierania  Ryboółówstwa  (Financial  Instrument  for 

Fisheries Guidance- FIFG).

Inicjatywy  w  dziedzinie  ochrony  środowiska  będą  miały  możliwości  otrzymania 

dofinansowania głównie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 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 edukacje i opiekę zdrowotna w regionach objętych celem nr 1 polityki 

strukturalnej UE,

- Rozwój potencjału lokalnego: małych i średnich przedsiębiorstw,

- Działalność badawczo-rozwojowa,

- Inwestycje związane z ochrona środowiska.

Niniejszy  rozdział  zapewne  nie  w pełni  odzwierciedla  możliwości  pozyskiwania  środków 

finansowych. 

Dla jednostek administracyjnych ważne jest indywidualne podejście do każdej inwestycji, również w 

kontekście jej finansowania. Dlatego też sprawą najbardziej istotną w tej kwestii jest systematyczne 

dokształcanie się pracowników Urzędu, co może zapewnić udział w szkoleniach i konferencjach.
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IX ZARZĄDZANIE  PROGRAMEM  OCHRONY 
ŚORDOWISKA

9.1 ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM – ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE
Zarządzanie  środowiskiem  oznacza  zarządzanie  użytkowaniem,  ochroną 

i kształtowaniem  środowiska,  czyli  ochroną  środowiska.  Zarządzanie  środowiskiem 

zintegrowane z ogólnym systemem zarządzania np. w przedsiębiorstwie lub gminie nazywa 

się zarządzaniem środowiskowym lub ekologicznym.

System  zarządzania  środowiskiem  posiada  trzy  obszary  działania,  różniące  się 

sposobem organizacji i podatnością na te same normy sterujące:

- zarządzanie środowiskiem w skali kraju;

- zarządzanie środowiskiem w skali lokalnej przez samorządy terytorialne (samorząd 

województwa, powiatu czy gminy);

- zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie.

We wszystkich  tych  obszarach muszą być stosowane regulacje  – instrumenty zarządzania 

środowiskiem omówione powyżej z uwzględnieniem specyfiki danego obszaru.

Proces  zarządzania  środowiskiem  na  szczeblu  lokalnym  spoczywa  na  władzach 

lokalnych.  Mając  na  uwadze  spójność  koordynacji  działań  pomiędzy  poszczególnymi 

szczeblami władz samorządowych i rządowych, a także współpracę z pozostałymi partnerami, 

zarządzanie  środowiskiem  Gminy  Dąbrowa  Zielona  przy  pomocy  Programu  Ochrony 

Środowiska wymagać  będzie  ustalenia  roli  i zakresu działania  poszczególnych  podmiotów 

zaangażowanych w jego realizację, struktury organizacji Programu oraz systemu monitoringu.

Władze gminy pełnią w odniesieniu do Programu kilka funkcji. Jedną z ważniejszych 

jest funkcja regulacyjna, na którą składają się akty prawa lokalnego – uchwały oraz decyzje 

administracyjne związane odpowiednio z określonymi obszarami zagadnień środowiskowych. 

Władze  pełnią  również  funkcje  wykonawcze (zadania  wynikające  z ustaw)  i kontrolne. 

Pożądane jest, aby władze gminy pełniły również funkcje kreujące działania ukierunkowane 

na  poprawę  środowiska  oraz  funkcje  wspierające –  dla  podmiotów  zaangażowanych 

w rozwój gminy.
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9.2 INSTRUMENTY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM
Realizacja zrównoważonego rozwoju gminy powinna dokonywać się według pewnych 

zasad zewnętrznych i wewnętrznych.
Do  podstawowych  należy  zaliczyć  „zasady  polityki  ekologicznej”  –  „zasady 
zrównoważonego rozwoju”. Są to:

• Zasada prewencji – zapobieganie powstawaniu zanieczyszczeń poprzez wprowadzanie 
najlepszych,  możliwych  technik  oraz  przez  wprowadzanie  pro-środowiskowych 
systemów zarządzania;

• Zasada  „zanieczyszczający  płaci”  –  odpowiedzialność  za  skutki  zanieczyszczania 
i stwarzania innych zagrożeń;

• Zasada integracji – zgodności polityki ekologicznej z politykami sektorowymi;
• Zasada  regionalizacji  –  skoordynowanie  polityki  regionalnej  z  regionalnymi 

politykami w europie, jeśli istnieją powiązania;
• Zasada  subsydiarności  –  przekazywanie  części  kompetencji  i  uprawnień  na 

decyzyjnych dotyczących ochrony środowiska na właściwy szczebel regionalny lub 
lokalny tak, aby on rozwiązywany skutecznie i efektywnie;

• Zasada  skuteczności  ekologicznej  i  efektywności  ekonomicznej  –  odnosi  się  do 
wyboru planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych następnie do oceny osiągniętych 
wyników.

Na poziomie lokalnym do instrumentów zarządzania środowiskiem należą:
1. Instrumenty prawne,
2. Instrumenty finansowe,
3. Instrumenty społeczne,
4. Instrumenty strukturalne.

9.2.1 INSTRUMENTY PRAWNE 
Do instrumentów prawnych zaliczamy:

22) pozwolenia na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii, w tym pozwolenia 
zintegrowane,

23) decyzje zatwierdzające plany gospodarki odpadami,
24) koncesje geologiczne wydawane na rozpoznanie i eksploatacje surowców mineralnych,
25) raporty oddziaływania na środowisko planowanych czy istniejących inwestycji,
26) uchwały zatwierdzające plany zagospodarowania przestrzennego,
27) decyzje  ustalające  lokalizację  inwestycji  celu  publicznego lub warunków zabudowy 

i zagospodarowania terenu.

Szczególnym  instrumentem  prawnym  jest  od  niedawna  monitoring  czyli  kontrola 
jakości stanu środowiska. Prowadzony on jest zarówno jako badania jakości środowiska jak 
też  w  odniesieniu  do  ilości  zasobów  środowiska.  Obecnie,  wprowadzenie  badań 
monitoringowych jako obowiązujących przez zapisy w niektórych aktach prawnych czynią je 
instrumentem o znaczeniu prawym.

9.2.2 INSTRUMENTY FINANSOWE
Do instrumentów finansowych zaliczamy:

• opłaty za korzystanie ze środowiska – za emisje zanieczyszczeń do powietrza, za pobór 
wody powierzchniowej i podziemnej, za odprowadzanie ścieków do wód lub ziemi, za 
składowanie odpadów, za powierzchnie, z której odprowadzane są ścieki,
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• administracyjne kary pieniężne,
• odpowiedzialność cywilna, karna i administracyjna,
• kredyty i dotacje z funduszy ochrony środowiska;
• pomoc  publiczna  na  ochronę  środowiska  w  postaci  preferencyjnych  pożyczek 

i kredytów, dotacji, odroczeń, rozłożenia na raty i umorzeń płatności wobec państwa 
i funduszy ekologicznych, zwolnień i ulg podatkowych.

9.2.3 INSTRUMENTY SPOŁECZNE
Wśród  instrumentów  społecznych  jako  najważniejszy  należy  wymienić 

współdziałanie.  Uzgodnienia  i  usprawnienia  instytucjonalne  są  ważnym  elementem 

skutecznego zarządzania opartego o zasady zrównoważonego rozwoju. Można je podzielić 

na:

• narzędzia  dla  usprawnienia  współpracy  i  budowania  partnerstwa  tzw.  „uczenie  się 

poprzez działanie”. Można w nich wyróżnić dwie kategorie dotyczące:

 działań samorządów (dokształcanie profesjonalne i system szkoleń, 

interdyscyplinarny model pracy, współpraca i partnerstwo w systemach sieciowych),

 powiązań między władzami samorządowymi a społeczeństwem (udział 

społeczeństwa w zarządzaniu poprzez system konsultacji i debat publicznych, 

wprowadzenie mechanizmów, tzw. budowania świadomości – kampanie 

edukacyjne).

• narzędzia dla formułowania, integrowania i wdrożenia polityk środowiskowych:

Τ α β ε λ α   24.środowiskowe porozumienia, karty, deklaracje, statuty,

Τ α β ε λ α   25.strategie i plany działań,

Τ α β ε λ α   26.systemy zarządzania środowiskiem,

Τ α β ε λ α   27.ocena wpływu na środowisko,

Τ α β ε λ α   28.ocena strategii środowiskowych.

• narzędzia włączające mechanizmy rynkowe w realizacje zrównoważonego rozwoju:

Τ α β ε λ α   28.opłaty, podatki, grzywny (na rzecz środowiska),

Τ α β ε λ α   29.regulacje cenowe,

Τ α β ε λ α   30.regulacje użytkowania, oceny inwestycji,

Τ α β ε λ α   31.środowiskowe zalecenia dla budżetowania,

Τ α β ε λ α   32.kryteria środowiskowe w procedurach przetargowych.

• narzędzia dla pomiaru, oceny i monitorowania skutków zrównoważonego rozwoju:

• wskaźniki równowagi środowiskowej,

• ustalenie wyraźnych celów operacyjnych,
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• monitorowanie skuteczności procesów zarządzania.

Kolejnym  bardzo  istotnym  elementem  instrumentów  społecznych  jest  edukacja 

ekologiczna.  Pod tym pojęciem należy rozumieć różnorodne działania,  które zmierzają  do 

kształtowania  świadomości  ekologicznej  społeczeństwa  oraz  przyjaznych  dla  środowiska 

nawyków.  Podstawą  jest  tu  rzetelne  i  ciągłe  przekazywanie  wiedzy  na  temat  ochrony 

środowiska  oraz  komunikowanie  się  władz  samorządów lokalnych  ze  społeczeństwem na 

drodze podejmowanych działań inwestycyjnych. 

Ważna  dla  ochrony  środowiska  jest  również  współpraca  pomiędzy  powiatowymi 

i gminnymi  służbami  ochrony  środowiska,  instytucjami  naukowymi,  organizacjami 

społecznymi oraz podmiotami gospodarczymi. Powinny to być relacje partnerskie które będą 

prowadziły  do  wspólnej  realizacji  poszczególnych  przedsięwzięć.  I  tak  pozarządowe 

organizacje  ekologiczne  mogą  zajmować  się  zarówno  działaniami  planistycznymi 

(np. przygotowywać plany ochrony rezerwatów i parków narodowych, opracowywać operaty 

ochrony przyrody dla  nadleśnictw),  prowadzić  konstruktywne  (i  jak  najbardziej  fachowe) 

programy  ochrony  różnych  gatunków  czy  typów  siedlisk,  realizować  prośrodowiskowe 

inwestycje (np. związane z alternatywnymi źródłami energii) itp. Tradycyjną rolą organizacji 

jest też prowadzenie kontroli przestrzegania przepisów ochrony środowiska i monitoringu.

Niezbędne  jest,  aby  prowadzona  komunikacja  społeczna  objęła  swym  zasięgiem 
wszystkie grupy społeczeństwa. Bardzo ważną sprawą jest właściwe, rzetelne i odpowiednio 
wcześniejsze informowanie tych mieszkańców, których planowane inwestycje będą dotyczyły 
w sposób  bezpośredni  (np.  mieszkańców przez  tereny,  których  posesji  będzie  przebiegać 
wodociąg). Nie może mieć miejsca sytuacja, że o planowanych zamierzeniach dowiadują się 
oni  z  „innych”  źródeł  np.  prasy.  W  takim  przypadku  wielokrotnie  zajmą  oni  postawę 
negatywną  (czasami  nawet  wrogą)  w  stosunku  do  planowanej  inwestycji.  Jak  uczy 
doświadczenie wydłuża to lub nawet czasami uniemożliwia realizacje planowanych celów. 

Należy  jednak  pamiętać,  że  głównym  celem  prowadzonej  edukacji  ekologicznej 
będzie zmiana postaw (nawyków) społeczeństwa w odniesieniu do poszczególnych dziedzin 
życia tak, aby były one zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju. Z uwagi na specyfikę 
tego zagadnienia trzeba mieć świadomość, że będzie to proces wieloletni, co nie oznacza, że 
nie należy go prowadzić.

Działania  edukacyjne  powinny  być  realizowane  w  różnych  dziedzinach,  różnych 
formach oraz na różnych poziomach, począwszy od szkół wszystkich stopni a skończywszy 
na  tematycznych  szkoleniach  adresowanych  do  poszczególnych  grup  zawodowych 
i organizacji.

W szczególności szkolenia ekologiczne powinny być organizowane dla:
 pracowników administracji;
 samorządów mieszkańców;
 nauczycieli szkół wszystkich szczebli;
 dziennikarzy;
 dyrekcji i kadry zakładów produkcyjnych.
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Edukacja  i  informacja  z  komunikacją  są  ze  sobą  ściśle  powiązane,  bowiem dobra 
i właściwa informacja potęguje proces edukacji.

9.2.4 INSTRUMENTY STRUKTURALNE 
Do instrumentów strukturalnych należą wszelkie programy strategiczne np. strategie 

rozwoju  wraz  z  programami  sektorowymi  a  także  program ochrony  środowiska.  To  one 
wytyczają  główne  tendencje  i  kierunki  działań  w  ramach  rozwoju  gospodarczego, 
społecznego i ochrony środowiska. Nadrzędnym dokumentem powinna być strategia rozwoju. 
Dokument ten jest bazą dla opracowania programów sektorowych np. dotyczących rozwoju 
obszarów wiejskich, przemysłu, ochrony zdrowia, turystyki, ochrony środowiska itp. 

W programach  tych  powinny  być  uwzględnione  z  jednej  strony kierunki  rozwoju 
poszczególnych  dziedzin  gospodarki  i  ich  konsekwencje  dla  środowiska,  a  z  drugiej 
wytyczono pewne ramy tego rozwoju, warunkowane troską o stan środowiska.

Oznacza to, że ochrona środowiska na terenie gminy wymaga podejmowania pewnych 
działań w określonych dziedzinach gospodarki jak i codziennego życia mieszkańców.

9.3 ZARZĄDZANIE PROGRAMEM, WDRAŻANE I MONITORING
Po opracowaniu  Programu Ochrony Środowiska”  i  „Planu Gospodarki  Odpadami” 

oraz uchwaleniu ich przez Radę Gminy,  głównym zarządzającym Programem będzie Wójt 

Gminy, w imieniu którego działać będą pracownicy Urzędu i odpowiednie komisje (w tym 

zajmująca się tematyką ochrony środowiska). 

Biorąc  pod  uwagę  spójność  działań  między  poszczególnymi  szczeblami  władz 

samorządowych, a także współpracę z innymi partnerami, zarządzanie środowiskiem gminy 

przy pomocy Programu wymagać będzie ustalenia roli i  zakresu działania poszczególnych 

podmiotów zaangażowanych w jego wdrażanie, realizację i promocję.

Do zadań gminy, jako głównego koordynatora realizacji Programu, należą:

• Nadzór nad realizacją poszczególnych zadań;

• Przygotowanie (ewentualne) wnioski o środki inwestycyjne;

• Współpraca z programami wyższego szczebla i programami sąsiednimi;

• Modyfikowanie programu w ramach określonych scenariuszy;

• Dostosowanie Programu do nowowprowadzanych regulacji prawnych;

• Monitorowanie zmian środowiska podczas realizacji Programu.

9.3.1 SPRAWOZDAWCZOŚĆ Z REALIZACJI PROGRAMU
Zgodnie z Art. 18 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska, z wykonania programu Wójt 

będzie sporządzał co 2 lata raport, który zostanie przedstawiony Radzie Gminy.

Po dwóch latach nastąpi ocena realizacji przedsięwzięć przewidzianych do realizacji 

w  planie  operacyjnym  (harmonogramie  krótkoterminowych  zadań).  Wyniki  oceny  będą 
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stanowiły  wkład  dla  listy  przedsięwzięć,  obejmujących  okres  długoterminowy.  Ten  cykl 

będzie się powtarzał co każde dwa lata, co zapewni ciągły nadzór nad wykonaniem Programu. 

W  przypadku  nie  osiągnięcia  zaplanowanych  zamierzeń  należy  dokonać  analizy  sytuacji 

i poznać jej przyczyny. Powodem mogą być np. brak czasu, pieniędzy, zasobów ludzkich lub 

też zmiana kolejności przewidzianych w programie zadań priorytetowych.

W  cyklach  czteroletnich  będzie  oceniany  stopień  realizacji  celów  ekologicznych 

(określonych  w  tym  dokumencie  dla  okresu  do  2015  roku).  Ocena  ta  będzie  bazą  do 

ewentualnej  korekty celów i strategii  ich realizacji.  Taka procedura pozwoli  na spełnienie 

wymagań zapisanych w ustawie Prawo ochrony środowiska, a dotyczących okresu na jaki jest 

przyjmowany  program  ochrony  środowiska  i  systemu  raportowania  o  stanie  realizacji 

programu ochrony środowiska. 

13 Ocena postępów we wdrażaniu programu ochrony środowiska, w tym przygotowanie raportu - co 

dwa lata,

14 Aktualizacja listy przedsięwzięć - co dwa lata,

15 Aktualizacja polityki ochrony środowiska, tj. celów ekologicznych i kierunków działań - co cztery 

lata.

Szczegółowy harmonogram wdrażania  „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 

Dąbrowa Zielona” przedstawia się następująco: 

TABELA 36. HARMONOGRAM WDRAŻANIA I MONITORINGU PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA
Etapy 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 dalej

Program Ochrony Środowiska
Długoterminowe cele do 2015 roku
Program zadaniowy – plan operacyjny 
Monitoring
Monitoring stanu środowiska
Monitoring zarządzania Programem
Wskaźniki skuteczności realizacji 
Programu – analiza wskaźnikowa
Ocena realizacji Programu zadaniowego 
(Planu Operacyjnego)
Raporty z realizacji Programu
Aktualizacja Programu

Weryfikacja 

Sporządzenie

Aby  właściwie  zweryfikować  i  ocenić  realizację  Programu  niezbędne  jest 

wprowadzenie systemu monitoringu wdrażania Programu.
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1. MONITORING WDRAŻANIA PROGRAMU 
Właściwy  system  monitoringu  wdrażania  Programu  polega  na  jego  ciągłym 

weryfikowaniu pod względem:

-  realizacji wyznaczonych przedsięwzięć;

-  zgodności z prawem

-  skuteczności pod względem ekologicznym.

Dla  powyższych  założeń  niezbędne  będzie  zatem  wyznaczanie  odpowiednich 

wskaźników systemu monitorowania – wskaźników wdrażania,  wskaźników efektywności, 

czy też mierników oceny realizacji Programu.

System  określenia  wskaźników  daje  wymierne  i  jednoznaczne  kryterium  oceny, 

którego sens w trakcie realizacji Programu nie ulegnie zmianie.

W znaczeniu ogólnym wskaźniki środowiskowe dzieli się na trzy podstawowe grupy:

• wskaźniki  presji  środowiskowej (zagrożenia,  stresu)  –  opisujące  antropogenie 

obciążenie  środowiska  z  uwzględnieniem  ilości  i  jakości  odnawialnych 

i nieodnawialnych zasobów naturalnych;

• wskaźniki stanu (jakości)  środowiska – odnoszące się do jakości  poszczególnych 

komponentów środowiska oraz jakości i ilości zasobów naturalnych;

• wskaźniki  reakcji (odpowiedzi  społecznej)  –  mierniki  ukazujące  czy  i  w  jakim 

zakresie społeczeństwo reaguje na zmiany w środowisku i problemy z tym związane.

Na potrzeby niniejszego programu ochrony środowiska dokonano wyjściowej analizy 

wskaźnikowej  stanu  środowiska  i  infrastruktury  na  terenie  Gminy  Dąbrowa  Zielona 

w rozdziale 4 opracowania.

Lista  przedstawionych  wskaźników  została  podzielona  na  poszczególne  elementy 

środowiska i infrastruktury w celu łatwiejszej i szybszej weryfikacji.

Oczywiście  zaproponowane  wskaźniki  mogą  ulegać  modyfikacji  co  do  liczby 

i rodzajów,  w  zależności  od  posiadania  odpowiednich  informacji  pochodzących 

z monitoringu środowiska i badań społecznych oraz danych z różnych źródeł informacyjnych.

W  analizie  wskaźnikowej  przedstawiono  również  możliwe  źródła  pozyskiwania 

danych informacji.

W kolejnych latach wskazane byłoby coroczne określanie analizy wskaźnikowej dla 

Gminy Dąbrowa Zielona.
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