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I. STRESZCZENIE 
 

 

Przedmiotem opracowania jest Program Ochrony Środowiska dla Gminy Sieciechów 

na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024 (zwany dalej Programem lub POŚ). 

Projekt jest kontynuacją programu ochrony środowiska dla gminy, który został 

opracowany w 2004 r. W związku z upływem okresu programowania niniejszego POŚ zaszła 

konieczność dokonania aktualizacji tego strategicznego dokumentu. 

Cele ekologiczne oraz kierunki interwencji określono na podstawie zdiagnozowanego 

stanu środowiska przyrodniczego oraz stwierdzonych aktualnych presji na zasoby 

przyrodnicze występujących po stronie wykorzystania środowiska przez człowieka. 

Podstawą diagnozy było określenie stanu aktualnego środowiska, który warunkuje 

odporność systemu przyrodniczego na jego zagospodarowanie i użytkowanie. 

Gmina Sieciechów jest gminą wiejską położoną w południowo-wschodniej części 

województwa mazowieckiego w powiecie kozienickim. Odległość Sieciechowa od miasta 

powiatowego Kozienice to 17 km, zaś od Warszawy 104 km. Liczba mieszkańców Gminy 

Sieciechów według danych GUS oraz stanu na dzień 31.12.2016 r. wynosi 3 978 osób. 

Na terenie Gminy Sieciechów brak jest zorganizowanego scentralizowanego systemu 

ciepłowniczego (nie istnieją zakłady produkujące ciepło – ciepłownie, elektrociepłownie). 

Funkcjonują tu głównie indywidualne źródła ciepła o niskich mocach oraz nieliczne kotłownie 

lokalne opalane głównie paliwem węglowym. Źródła te są przyczyną tzw. „niskiej emisji”. 

Spaliny emitowane przez kominy o wysokości około 10 m (budynki mieszkalne), 

rozprzestrzeniają się w przyziemnych warstwach atmosfery. Niska wysokość emitorów 

w powiązaniu z częstą w okresie zimowym inwersją temperatury, sprzyja kumulacji 

zanieczyszczeń (głównie pyłów zawieszonych PM 10 i PM 2,5). Natomiast Stopień 

gazyfikacji gminy wynosi jedynie 1,53 %. (stosunek liczby mieszkańców korzystających 

z gazu ziemnego do ogólnej liczby mieszkańców). 

Na terenie analizowanej jednostki nie ma zlokalizowanego Głównego Punktu 

Zasilania (GPZ). Stan techniczny sieci SN i nN na terenie Gminy Sieciechów jest w stanie 

dobrym i zaspokaja aktualne zapotrzebowanie przyłączonych odbiorców na terenie gminy na 

energię elektryczną. Przez teren Gminy Sieciechów przebiegają także linie 

elektroenergetyczne najwyższego napięcia stanowiące element krajowego systemu 

przesyłowego energii elektrycznej (wyprowadzone z elektrowni Kozienice). 

Najbardziej uciążliwymi emitorami hałasu i wibracji, mającymi zasadniczy wpływ 

na klimat akustyczny w Gminie Sieciechów są trasy komunikacyjne, głównie droga 

krajowa nr 48. 

Najważniejszym ciągiem komunikacyjnym na terenie Gminy Sieciechów jest droga 

krajowa nr 48. Prowadzi ona od międzynarodowej trasy E67 (DK8) z Tomaszowa 

Mazowieckiego w kierunku wschodniej granicy Polski, kończy się w Kocku przy drodze 

krajowej DK19. Przebiega przez województwa: łódzkie, mazowieckie, lubelskie i biegnie 

równolegle do DK12. Łączy (za pośrednictwem innych dróg) Łódź z Lublinem bez przejazdu 

przez Radom lub Warszawę, co przyspiesza znacznie przebieg trasy. Łączna długość DK 48 

wynosi ok. 200 km, z czego na terenie Gminy Sieciechów 16,8 km, co stanowi 8,4 %. 

Na terenie analizowanej jednostki znajdują się również 3 odcinki dróg wojewódzkich: 

 DW nr 691 – Pionki – Opactwo; 

 DW nr 738 - Nowe Słowiki k. Kozienic - Góra Puławska k. Puław; 
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 DW nr 823 – droga nieciągła przecina Wisłę łączy DW 801 k. m. Borowa (woj. 

lubelskie) z DK 48 w m. Zajezierze. 

Uzuzpełnieniem sieci drogowej na terenie Gminy Sieciechów są drogi powiatowe 

oraz gminne. 

Według przeprowadzonego w 2015 r. GPR największe natężenie ruchu pojazdów 

silnikowych na terenie gminy występuje na drodze krajowej nr 48 i wynosi 2 733 poj./dobę 

(997 545 poj./rok). W związku z czym odcinek ten jest największym emitorem hałasu 

komunikacyjnego na terenie gminy. Największy udział pojazdów ciężarowych w ogólnym 

strumieniu ruchu pojazdów silnikowych występuję również na drodze krajowej nr 48 i wynosi 

24,9 %. 

Generalny Pomiar Ruchu (GPR) wykonywany w 2015 r. wykazał, iż na drogach 

znajdujących się na terenie Gminy Sieciechów średni dobowy ruch roczny nie przekroczył 3 

mln pojazdów/rok (tj. 8 200 pojazdów na dobę), a więc nie zostały one zakwalifikowane do 

obszarów o negatywnym oddziaływaniu akustycznym. 

Gmina Sieciechów położona jest w obrębie regionu wodnego Środkowej Wisły 

będącego pod zarządem RZGW w Warszawie, na terenie następujących Jednolitych Części 

Wód Powierzchniowych (JCWP): 

 JCWP Dopływ spod Woli Klasztornej; 

 JCWP Kanał Gniewoszowsko-Kozienicki; 

 JCWP Wisła od Wieprza do Pilicy; 

 JCWP Wisła od Kamiennej do Wieprza; 

 JCWP Dopływ z Leśnej Rzeki; 

 JCWP Zwolanka. 

Zgodnie z podziałem kraju na 172 Jednolite Części Wód Podziemnych (JCWPd), 

który obowiązuje od 2016 r., obszar Gminy Sieciechów położony jest w obrębie 

JCWPd nr 74. Powierzchnia JCWPd 74 wynosi 1 660 km2 i położona jest w obrębie 

następujących powiatów: rycki, puławski, garwoliński, kozienicki, białobrzeski, przysuski, 

radomski, zwoleński, konecki. 

Gmina Sieciechów położona jest w obrębie dwóch Głównych Zbiorników Wód 

Podziemnych (GZWP): GZWP nr 222 - Dolina środkowej Wisły (Warszawa–Puławy) oraz 

GZWP nr 405 Niecka Radomska. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 

w Warszawie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia wód powierzchniowych 

i podziemnych wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz 

obszaru szczególnie narażonego, z którego odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód 

należy ograniczyć w granicach regionów wodnych: Środkowej Wisły, Łyny i Węgorapy, 

Niemna, Świeżej oraz Jarft, określa się cały region wodny Środkowej Wisły, jako obszar 

szczególnie narażony na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych, z którego 

odpływ azotu ze źródeł rolniczych należy ograniczyć. Dodatkowo JCWP Wisła od Wieprza 

do Pilicy oraz JCWP Wisła od Kamiennej do Wieprza zaliczone zostały do jednolitych części 

wód powierzchniowych wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł 

rolniczych. 

Zgodnie z Planem zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły, 

Gminę Sieciechów (wraz z 50 innymi gminami w regionie wodnym Środkowej Wisły) 

zaliczono do gmin o wysokim poziomie ryzyka powodziowego (liczba gmin o bardzo wysokim 

poziomie ryzyka powodziowego wynosi 19). 
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Zgodnie z opracowanym przez dyrektora RZGW w Warszawie „Planem 

przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Środkowej Wisły” cały obszar Gminy 

Sieciechów zaliczony został do obszarów zagrożonych suszą rolniczą i hydrologiczną 

w stopniu znaczącym, natomiast 84,6 % obszaru gminy jest zagrożone suszą 

meteorologiczną w stopniu bardzo znaczącym. 

Monitoringiem jakości wód powierzchniowych na terenie Gminy Sieciechów w latach 

2010-2015 objęte zostały następujące JCWP: 

 Wisła od Kamiennej do Wieprza; 

 Wisła od Wieprza do Pilicy; 

 Kanał Gniewoszowsko-Kozienicki. 

Stan chemiczny JCWP Wisła od Kamiennej do Wieprza oraz JCWP Wisła od 

Wieprza do Pilicy określony został jako poniżej stanu dobrego, ze względu na przekroczenie 

wartości stężeń średniorocznych. Natomiast stan chemiczny JCWP Kanał Gniewoszowsko-

Kozienicki nie był badany. Stan/potencjał ekologiczny JCWP Wisła od Kamiennej do Wieprza 

oraz JCWP Wisła od Wieprza do Pilicy określony został jako słaby, natomiast JCWP Kanał 

Gniewoszowsko-Kozienicki jako umiarkowany. Ogólny stan wszystkich badanych JCWP 

określony został jako zły. 

Długość czynnej rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie Gminy Sieciechów 

wynosi 70,6 km, natomiast liczba przyłączy do sieci 1 179 szt. (wg danych GUS - stan na 

31.12.2016 r.). W 2016 r. gospodarstwom domowym na terenie gminy dostarczono 181 dam3 

wody, co w przeliczeniu na 1 mieszkańca daje 45,1 m3. W latach 2004-2016 na terenie 

gminy odnotowano przyrost długości sieci wodociągowej jedynie o 0,2 km. Natomiast 

znacznie zwiększyła się liczba budynków przyłączonych do sieci oraz zużycie wody – 

zarówno łączne jak i w przeliczeniu na 1 mieszkańca. 

W dniu 3 listopada 2014 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę 

nr 220/14 w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Sieciechów oraz wyznaczenia 

nowej aglomeracji Sieciechów. Aglomeracja kanalizacyjna Sieciechów o równoważnej liczbie 

mieszkańców 2 401, położona jest na terenie gminy Sieciechów, z oczyszczalnią ścieków 

komunalnych zlokalizowaną w miejscowości Zajezierze. W skład aglomeracji Sieciechów 

wchodzą następujące miejscowości: Zajezierze, Występ, Wólka Wojcieszkowska, 

Sieciechów, Kępice, Opactwo, Zbyczyn. 

Długość czynnej sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Sieciechów wynosi 19,8 km. 

Liczba przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 369 szt. (wg danych GUS - stan 

na 31.12.2016 r.). W 2016 r. siecią kanalizacyjną odprowadzono 24 000 m3 ścieków. Stopień 

skanalizowania analizowanej jednostki wynosi około 40 %. 

Zgodnie z rejestrem funkcjonujących oczyszczalni ścieków prowadzonym przez 

WIOŚ w Warszawie, na terenie Gminy Sieciechów funkcjonują 2 oczyszczalnie ścieków. 

Gminna mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia ścieków (MBP), pracuje metodą 

niskoobciążonego tlenowo stabilizowanego osadu czynnego. Utworzone podczas procesu 

oczyszczania osady są ustabilizowane tlenowo, grawitacyjnie zagęszczane i odwadniane 

na prasie komorowej. 

Zgodnie ze sprawozdaniem OS-5 z oczyszczalni ścieków miejskich i wiejskich 

opracowanego przez Urząd Gminy Sieciechów w 2016 r. w gminnej oczyszczalni ścieków 

osiągnięto następujące poziomy redukcji zanieczyszczeń: 

 BZT5 – redukcja o 98,0 %; 

 ChZT – redukcja o 95,8 %; 
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 Zawiesiny ogólne – redukcja o 95,9 %; 

w związku z czym osiągnięto wymagane Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 

18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków 

do wód lub do ziemi stopnie redukcji dla wszystkich zanieczyszczeń. 

Nieskanalizowane obszary gminy obsługiwane są przez indywidualne rozwiązania 

gospodarki ściekowej, tj. przydomowe oczyszczalnie ścieków oraz zbiorniki bezodpływowe. 

Gospodarka ściekowa oparta o gromadzenie ścieków w zbiornikach bezodpływowych 

(szambach) polega na okresowym ich opróżnianiu i wywożeniu do punktu zlewnego 

zlokalizowanego na terenie gminnej oczyszczalni ścieków. Zgodnie z danymi GUS (stan na 

31.12.2015 r.) na terenie Gminy Sieciechów funkcjonuje 470 zbiorników bezodpływowych 

oraz jedynie 4 przydomowe oczyszczalnie ścieków. 

Według danych Państwowego Instytutu Geologicznego na terenie Gminy Sieciechów 

nie ma zlokalizowanych złóż kopalin. 

Głównym typem gleb występującym w Gminie Sieciechów są mady rzeczne. Gleby te 

powstały w wyniku nagromadzenia się materiału niesionego przez wody i akumulowanego 

w wyniku wytracania energii wody. W południowo-zachodniej części gminy występują 

również gleby mułowo-bagienne oraz bielicowe i płowe. W związku z dominującym udziałem 

gleb żyznych, na terenie Gminy Sieciechów występują głównie najlepsze pszenne 

kompleksy przydatności rolniczej gleb (dobry i bardzo dobry). W centralnej części Gminy 

Sieciechów odczyn gleb jest lekko kwaśny (pH w graniach 5.5 – 6.5). W północno-

wschodniej oraz południowo-zachodniej dominują gleby o odczynie kwaśnym oraz bardzo 

kwaśnym. 

Zgodnie z mapą osuwisk i obszarów predysponowanych do występowania ruchów 

masowych w poszczególnych województwach opracowaną przez Państwowy Instytut 

Geologiczny w ramach realizacji projektu systemu ochrony przeciwosuwiskowej, na terenie 

Gminy Sieciechów nie występują istniejące osuwiska terenu oraz obszary predysponowane 

do występowania ruchów masowych. 

Na terenie Gminy Sieciechów funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych, do którego właściciele nieruchomości w ramach opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi mogą dostarczyć następujące frakcje odpadów komunalnych: 

przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny 

i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz 

odpady budowlano-remontowe (z remontu prowadzonego we własnym zakresie). PSZOK 

znajduje się w Sieciechowie. W 2016 r. z obszaru Gminy Sieciechów odebrano 484,8 Mg 

odpadów komunalnych, z czego zdecydowanie najwięcej 319,6 Mg zmieszanych odpadów 

komunalnych (co stanowi 65,9 %). 

W 2016 r. Gmina Sieciechów osiągnęła wymagane ustawą o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach poziomy dotyczące: 

 recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów 

komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 19,2 % (przy wymaganym 

poziomie 18 %), 

 ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych 

do ponownego składowania: 0,0 % (przy dopuszczalnym poziomie 45 %). 

Na gruntach miejscowości Sieciechów zlokalizowane jest zamknięte składowisko 

odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Składowisko odpadów w Sieciechowie było 

przeznaczone dla potrzeb Gminy Sieciechów i było eksploatowane od roku 1986. Podjęcie 
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eksploatacji składowiska nie było poprzedzone jego realizacją na podstawie projektu 

budowlanego. Obiekt zlokalizowano na terenie działki o numerze ewidencyjnym 428, 

o powierzchni 0,67 ha. 

Na terenie składowiska prowadzony jest monitoring wody podziemnej (w trzech 

piezometrach) oraz gazu składowiskowego. W 2016 r. próbki jakości wody podziemnej 

z piezometrów na terenie składowiska pobrano w dniu 13.07.2016 r. Wyniki analiz pobranych 

próbek wody wskazują na I klasę jakości wód podziemnych we wszystkich piezometrach. 

Wszystkie wskaźniki spełniają standardy dobrego stanu chemicznego wód podziemnych. 

Powierzchnia lasów na terenie Gminy Sieciechów wynosi 418,28 ha, natomiast 

(wg danych GUS stan na 31.12.2016 r.). Lesistość analizowanej jednostki wynosi 

jedynie 6,7 %. Administracyjnie lasy na terenie gminy należą do Nadleśnictwa Zwoleń. 

Przez obszar Gminy Sieciechów przebiegają trzy korytarze ekologiczne: Dolina 

Środkowej Wisły, Lasy Nadwiślańskie oraz Puszcza Kozienicka. (korytarz ekologiczny to 

obszar umożliwiający migrację zwierząt, roślin lub grzybów). 

Zgodnie z Centralnym Rejestrem Form Ochrony Przyrody (CRFOP) prowadzonym 

przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na terenie Gminy Sieciechów 

zlokalizowane są następujące formy ochrony przyrody: 

 obszar Natura 2000 Puszcza Kozienicka; 

 obszar Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły; 

 obszar Natura 2000 Ostoja Kozienicka. 

Zgodnie z rejestrem poważnych awarii prowadzonym przez WIOŚ w Warszawie na 

terenie Gminy Sieciechów w okresie 01.01.2010 – 31.12.2016 r. nie odnotowano zdarzenia 

o znamionach poważnej awarii. 

Dodatkowo na terenie analizowanej jednostki zgodnie z rejestrem WIOŚ nie znajdują 

się zakłady o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (ZDR) oraz zakłady 

o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii (ZZR), a także inne jednostki 

szczególnie uciążliwe. 

Czynnikami, które mogą zagrażać jakości środowiska są głównie czynniki 

antropogeniczne, w tym przede wszystkim rozwijająca się działalność gospodarcza, 

rozwijająca się zabudowa, korzystanie z zasobów środowiska (pobór wód, zrzut ścieków 

komunalnych i przemysłowych, emisja hałasu, pyłów i gazów, zanieczyszczenia powietrza). 

Na tle powyższych wskazań oraz założeń dokumentów wyższego szczebla określono 

dla Gminy Sieciechów następujące kierunki interwencji, w ramach których przez kolejne lata 

będzie zachodzić konieczność podejmowania działań w celu poprawy stanu środowiska 

przyrodniczego: 

- zmniejszanie zanieczyszczeń powietrza do dopuszczalnych / docelowych poziomów 

w zakresie B(a)P i PM 10, PM 2.5, O3. 

- ograniczenie oddziaływania przemysłu i energetyki zawodowej na jakość powietrza 

i klimat, 

- ograniczenie oddziaływania transportu na jakość powietrza i klimat, 

- ograniczenie uciążliwości związanych z hałasem komunikacyjnym, 

- ograniczenie uciążliwości związanych z hałasem przemysłowym, 

- modernizacja infrastruktury i emitorów promieniowania elektromagnetycznego, 

- utrzymanie infrastruktury i wód powierzchniowych, 

- utrzymanie i rozbudowa infrastruktury zapewniającej właściwą meliorację terenu oraz 

retencjonowanie wód, 
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- osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu jakościowego i ilościowego wód 

powierzchniowych zgodnego z RDW, 

- rozwój i modernizacja sieci wodociągowej, 

- rozwój gospodarki ściekowej, 

- ochrona powierzchni ziemi, 

- właściwe gospodarowanie glebami oraz rekultywacja terenów zdegradowanych, 

- poprawa efektywności selektywnego systemu zbierania i odbioru odpadów 

komunalnych, 

- intensyfikacja demontażu wyrobów zawierających azbest, 

- ochrona chronionych i rzadko występujących gatunków roślin, zwierząt i grzybów, 

- ochrona zasobów leśnych, 

- zapobieganie poważnym awariom oraz eliminacja i minimalizacja skutków w razie ich 

wystąpienia. 

W odniesieniu do Programu ochrony środowiska jednostkami, na których spoczywać 

będą zadania wskazane do realizacji w ramach określonych kierunków interwencji będzie 

Gmina, samorząd powiatowy oraz podmioty korzystające ze środowiska i zarządcy 

infrastruktury działający na terenie obszaru. Całościowe zarządzanie środowiskiem 

w jednostce będzie odbywać się na kilku szczeblach. W stosunku do niektórych zadań 

Gmina będzie pełnić tylko rolę monitorującą realizację danego zadania. 

Każda jednostka wskazana w harmonogramie realizacyjnym programu ma do 

dyspozycji różne drogi finansowania poszczególnych zadań. Do najważniejszych programów 

zalicza się Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Mazowieckiego, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Program Działań Na 

Rzecz Środowiska i Klimatu Life. Środki finansowe mogą być kierowane z Urzędu 

Marszałkowskiego, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, a także 

Banku Ochrony Środowiska. 

W procesie wdrażania Programu ważna jest kontrola przebiegu tego procesu oraz 

ocena stopnia realizacji zadań w nim wyznaczonych z punktu widzenia osiągnięcia 

założonych celów. Program wskazuje konieczność raportowania realizacji założeń 

dokumentu co dwa lata. 

 

 

II. WSTĘP 
 
 

2.1. PODSTAWY MERYTORYCZNE I METODYCZNE OPRACOWANIA 
 
 

Przedmiotem opracowania jest Program Ochrony Środowiska dla Gminy Sieciechów 

na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024 (zwany dalej Programem lub POŚ). 

Projekt jest kontynuacją programu ochrony środowiska dla gminy, który został 

opracowany w 2004 r. W związku z upływem okresu programowania niniejszego POŚ zaszła 

konieczność dokonania aktualizacji tego strategicznego dokumentu. 

Podstawowym celem sporządzenia i uchwalenia POŚ jest realizacja przez jednostki 

samorządu terytorialnego polityki ochrony środowiska zbieżnej z założeniami 

najważniejszych dokumentów strategicznych i programowych. POŚ powinny stanowić 
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podstawę funkcjonowania systemu zarządzania środowiskiem spajającą wszystkie działania 

i dokumenty dotyczące ochrony środowiska i przyrody na szczeblu danej JST. 

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2017, 

poz. 519 ze zm.) organ wykonawczy gminy, w celu realizacji polityki ochrony środowiska, 

sporządza gminne programy ochrony środowiska. Projekt programu ochrony środowiska 

podlegają zaopiniowaniu przez organ wykonawczy powiatu. Gminny program ochrony 

środowiska uchwalany jest przez radę gminy. Z wykonania programów organ wykonawczy 

gminy sporządza co 2 lata raporty, które przedstawia się radzie gminy. Po przedstawieniu 

raportu przekazywany on jest do organu wykonawczego powiatu. 

Sporządzając dokument Programu należało uwzględnić wymagania także innych 

dokumentów strategicznych wyższego szczebla, w tym przypadku dokumentacji 

wojewódzkich i krajowych, określić rodzaj i harmonogram działań proekologicznych, środki 

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

finansowe. Program musi być zbieżny z założeniami najważniejszych projektów na różnym 

szczeblu programowania regionalnego. 

W dniu 2 września 2015 r. Ministerstwo Środowisko opublikowało „Wytyczne do 

opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska” 

zgodnie z którymi podstawowymi zasadami tworzenia programów ochrony środowiska są: 

 Zwięzłość i prostota; 

 Spójność z dokumentami strategicznymi i programowymi; 

 Konsekwentne i świadome stosowanie terminów; 

 Wyznaczenie ram czasowych; 

 Oparcie na wiarygodnych danych; 

 Prawidłowe określenie celów; 

 Włączenie interesariuszy w proces opracowania POŚ; 

 Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 

W wytycznych opisano również zalecaną strukturę programów ochrony środowiska, 

obszary interwencji POŚ czy przykładowy katalog wskaźników służących do monitorowania 

wdrażania dokumentu. 

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Sieciechów na lata 2017-2020 

z perspektywą do roku 2024 opracowany został zgodnie z wytycznymi Ministerstwa 

Środowiska. 

Opracowanie Programu pozwala na przeanalizowanie zmian, jakie zaszły 

w środowisku przyrodniczym w porównaniu z poprzednimi latami oraz uzupełnienie zadań, 

których realizacja przyczyni się do ochrony środowiska gminy, utrzymania jego stanu na 

dobrym poziomie, o ile taki wynika z badań monitoringu środowiska oraz kontynuowania 

działań, które zmierzają do jego poprawy, w sektorach, gdzie standardy jakości środowiska 

są nadal przekraczane. 

Ważne jest, aby prowadzić ciągłą aktualizację i weryfikację zamierzonych działań, 

dostosowywać je do aktualnej sytuacji i mierzyć ich stopień wykonania. Przeprowadzanie 

analiz czasowych pozwala określić obszary, które faktycznie się rozwijają, oczywiście 

w kierunku ekologicznego rozwoju, oraz nad którymi trzeba nadal pracować. Służą temu 

raporty z realizacji programów ochrony środowiska, które należy sporządzać co dwa lata 

i przedstawiać je radzie gminy. 

Program ochrony środowiska jest dokumentem, który analizując stan aktualny 

środowiska życia człowieka, proponuje w konsekwencji zasady zrównoważonego rozwoju 
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i ochrony środowiska, wskazuje kierunki interwencji i hierarchię działań zmierzających do ich 

wprowadzenia na terenie Gminy Sieciechów. 

Opracowany projekt jest wypełnieniem obowiązku Gminy w zakresie sporządzania 

strategicznych dokumentów gminnych, co pozwala władzom Gminy Sieciechów na bieżąco 

kontrolować stan środowiska oraz planować na tej podstawie działania służące ochronie 

środowiska. 

Niniejszy Program stanowi szczegółową diagnozę stanu środowiska przyrodniczego, 

a na podstawie określonych zagrożeń, przedstawia konkretne działania zmierzające do 

poprawy jego stanu i ustala harmonogram ich realizacji. 

Przy opracowywaniu Programu korzystano z zapisów zawartych w dokumentach 

strategicznych obowiązujących dla kraju, województwa i powiatu oraz dokumentach 

strategicznych związanych z rozwojem lokalnym jednostki (o czym mowa szerzej także 

w rozdziale IV). 

Niniejszy dokument opiera się na dostępnej bazie danych Głównego Urzędu 

Statystycznego, Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska w Warszawie, Urzędu 

Marszałkowskiego w Warszawie, Starostwa Powiatowego w Kozienicach, a także 

materiałach przekazanych przez gminę. Przy opracowaniu Programu wykorzystano materiały 

i informacje uzyskane także od jednostek działających na omawianym terenie oraz na 

obszarze województwa mazowieckiego (zarządców dróg, eksploatatorów sieci infrastruktury, 

zarządców instalacji). 

 

 
2.2. PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTKI 
 
 
Położenie 

Gmina Sieciechów jest gminą wiejską położoną w południowo-wschodniej części 

województwa mazowieckiego w powiecie kozienickim. Odległość Sieciechowa od miasta 

powiatowego Kozienice to 17 km, zaś od Warszawy 104 km. Analizowana jednostka 

graniczy z gminami: Kozienice, Gniewoszów oraz Garbatka-Letnisko z powiatu kozienickiego 

oraz gminami Dęblin i Stężyca z województwa lubelskiego.  

W skład gminy wchodzi 16 sołectw: Słowiki Stare, Słowiki Nowe, Słowiki Folwark, 

Mozolice Małe, Mozolice Duże, Głusiec, Występ, Zbyczyn, Zajezierze, Wolka 

Wojcieszkowska, Nagórnik, Opactwo, Kępice, Wola Klasztorna, Sieciechów, Łoje. 

Na kolejnych rycinach przedstawiono lokalizację Gminy Sieciechów na tle 

województwa oraz sąsiednich jednostek administracyjnych. 
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Ryc. 1. Położenie Gminy Sieciechów na tle województwa 

Źródło: opracowanie własne na podstawie mapy.geoportal.gov.pl 
 

 
Ryc. 2. Lokalizacja Gminy Sieciechów na tle sąsiednich jednostek administracyjnych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie mapy.geoportal.gov.pl 
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Ludność 

Liczba mieszkańców Gminy Sieciechów według danych GUS oraz stanu na dzień 

31.12.2016 r. wynosi 3 978 osób. Liczba mieszkańców analizowanej jednostki w latach 

2004-2016 spada systematycznie (o 273 osoby co stanowi 6,4 %). 

Na kolejnym wykresie przedstawiono zmianę liczby ludności Gminy Sieciechów 

w latach 2004-2016. 
 

 
Wykres 1. Zmiana liczby ludności Gminy Sieciechów w latach 2004-2016 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
 

Działalność gospodarcza 

Łączna liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na terenie Gminy 

Sieciechów wynosi 153 (stan na 31.12.2016 r., wg danych GUS). Najwięcej podmiotów 

gospodarczych zarejestrowanych jest w sekcji G (handel hurtowy i detaliczny) – 43 oraz 

sekcji F (budownictwo) – 17. Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych na terenie 

analizowanej jednostki od 2004 r. zmalała o 34, co stanowi 18,2 %, 

Na kolejnym wykresie przedstawiono zmianę liczby podmiotów gospodarczych 

zarejestrowanych na terenie Gminy Sieciechów w latach 2004-2016. 

 

 
Wykres 2. Zmiana liczby podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na terenie 

Gminy Sieciechów w latach 2013-2016 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Użytkowanie terenu 

Zdecydowanie największą powierzchnię na terenie Gminy Sieciechów zajmują użytki 

rolne – 4 400 ha, co stanowi 70,3 % powierzchni analizowanej jednostki. Grunty leśne oraz 

zadrzewione i zakrzewione zajmują powierzchnię 768 ha (12,3 %). Grunty pod wodami 

zajmują 5,3 % powierzchni gminy (głównie jest to rzeka Wisła). Grunty zabudowane 

i zurbanizowane stanowią 5,3 % powierzchni gminy. 

Szczegółową strukturę użytkowania gruntów na terenie Gminy Sieciechów 

przedstawiono w kolejnej tabeli oraz zobrazowano na wykresie oraz rycinie. 
 

Tabela 1. Użytkowanie gruntów Gminy Sieciechów 

Rodzaj użytku Powierzchnia [ha] Udział 

użytki rolne 4 400 70,4% 

grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione 768 12,3% 

grunty pod wodami 553 8,8% 

grunty zabudowane i zurbanizowane 334 5,3% 

tereny różne 130 2,1% 

nieużytki 67 1,1% 

Łącznie 6 252 100,0% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
 

 
Wykres 3. Użytkowanie gruntów Gminy Sieciechów 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

 

III. OCENA STANU ŚRODOWISKA 
 
 

3.1. OCHRONA KLIMATU I JAKOŚCI POWIETRZA 
 
 

3.1.1. Klimat 
 

Według klasyfikacji klimatów wg Köppena, obszar Gminy Sieciechów położony jest 

w obrębie klimatu wilgotnego kontynentalnego z łagodnym latem. Cechy charakterystyczne 

dla tego klimatu przedstawiają się następująco: 

 średnia temperatura najzimniejszego miesiąca wynosi -3°C lub mniej; 
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 średnia temperatura najcieplejszego miesiąca jest wyższa niż 10°C; 

 nie ma miesiąca ze średnią temperaturą powyżej 22°C; 

 opady są równo rozłożone w całym roku; 

Zgodnie z danymi pogodowymi zebranymi pomiędzy 1982 r. i 2012 r. 

prezentowanymi na stronie www.climate-data.org średnia roczna temperatura powietrza 

w miejscowości Sieciechów wynosi 7,8oC. Najcieplejszym miesiącem roku jest lipiec (średnia 

miesięczna temperatura wynosi 18,5oC), natomiast najzimniejszym styczeń (średnia 

miesięczna temperatura wynosi -5,0oC). Roczna amplituda temperatury wynosi 23,5oC. 

Średnia roczna suma opadów wynosi 523 mm (najsuchszym miesiącem jest styczeń – 

24 mm, natomiast największe opady występują w lipcu – 74 mm). Różnica w wysokości 

opadów pomiędzy najsuchszym i najmokrzejszym miesiącem wynosi 50 mm. 

Na kolejnym wykresie przedstawiono szczegółowe dane dotyczące średnich 

temperatur oraz opadów w poszczególnych miesiącach w miejscowości Sieciechów. 
 

 
Wykres 4. Wykres klimatyczny dla miejscowości Sieciechów 

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.climate-data.org 
 
 

3.1.2. Sieć gazowa 

 

 

Gaz ziemny jest paliwem, które w odróżnieniu od innych konwencjonalnych 

surowców energetycznych praktycznie nie zanieczyszcza środowiska. Przy spalaniu gazu 

ziemnego wydzielają się znacznie mniejsze ilości dwutlenku węgla, dwutlenku siarki, tlenków 

http://www.climate-data.org/
http://www.climate-data.org/
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azotu niż przy innych nośnikach energii z jednoczesnym brakiem stałych produktów spalania 

- sadzy i popiołu. 

Operatorem dystrybucyjnego systemu gazowego na obszarze Gminy Sieciechów jest 

Polska Spółka Gazownicza Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie. 

Według danych Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. jedyną zgazyfikowaną 

miejscowością gminy są Mozolice Małe. Natomiast stopień gazyfikacji jednostki wynosi 

jedynie 1,53 %. 

Według danych GUS (stan na 31.12.2015 r.) długość czynnej rozdzielczej sieci 

gazowej na terenie Gminy Sieciechów wynosi 2,8 km, natomiast liczba czynnych przyłączy 

do budynków mieszkalnych wynosi 25. W 2015 r. zużycie gazu ziemnego na terenie 

analizowanej jednostki wyniosło 15,6 tys. m3. 

Dalsza gazyfikacja Gminy Sieciechów możliwa będzie w przypadku zgłoszenia się 

potencjalnych odbiorców gazu deklarujących wykorzystanie paliwa gazowego do celów 

grzewczych i technologicznych przy równoczesnym zaistnieniu warunków technicznych 

i ekonomicznych przyłączenia do sieci zgodnie z ustawą – Prawo energetyczne. 

Na kolejnej rycinie przedstawiono stan gazyfikacji poszczególnych gmin leżących na 

obszarze działania Polskiej Spółki Gazownicza Sp. z o.o. Oddziału Zakład Gazowniczy 

w Warszawie. 
 

 

Ryc. 3. Stan gazyfikacji poszczególnych gmin leżących na obszarze działania Polskiej 
Spółki Gazownicza Sp. z o.o. Oddziału Zakład Gazowniczy w Warszawie 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. o.o. 
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3.1.3. System zaopatrzenia w ciepło 

 
Na terenie Gminy Sieciechów brak jest zorganizowanego scentralizowanego systemu 

ciepłowniczego (nie istnieją zakłady produkujące ciepło – ciepłownie, elektrociepłownie). 

Funkcjonują tu głównie indywidualne źródła ciepła o niskich mocach oraz nieliczne kotłownie 

lokalne opalane głównie paliwem węglowym. Źródła te są przyczyną tzw. „niskiej emisji”. 

Spaliny emitowane przez kominy o wysokości około 10 m (budynki mieszkalne), 

rozprzestrzeniają się w przyziemnych warstwach atmosfery. Niska wysokość emitorów 

w powiązaniu z częstą w okresie zimowym inwersją temperatury, sprzyja kumulacji 

zanieczyszczeń (głównie pyłów zawieszonych PM 10 i PM 2,5). 

Zgodnie z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sieciechów na lata 2016-

2020 zdecydowanie najwięcej energii cieplnej w budynkach mieszkalnych na terenie 

analizowanej jednostki wytwarza się z węgla kamiennego – 13 488,3 MWh/rok, co stanowi 

równoważność ok. 2 000 Mg tego opału. Duży udział w produkcji ciepła posiada również 

biomasa w postaci drewna opałowego – ok. 5 822,5 MWh/rok. 

Podstawowym działaniem ograniczającym zużycie ciepła na cele ogrzewania 

budynków, a co za tym idzie zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do powietrza jest 

przeprowadzenie termomodernizacji obiektu (docieplenie ścian oraz dachu, wymiana okien). 

Przy planowaniu prac termomodernizacyjnych należy mieć na uwadze, iż budynki 

mieszkalne i inne obiekty budowlane stanowią potencjalne siedliska gatunków chronionych, 

w szczególności ptaków i nietoperzy. Niewłaściwie prowadzone remonty i ocieplenia 

budynków wykonywane bez uwzględnienia potrzeb biologicznych zwierząt je zasiedlających 

mogą naruszać przepisy ustawy o ochronie przyrody, a także istotnie przyczyniać się do 

zmniejszania populacji gatunków chronionych, takich jak jerzyk Apiis apus, pustułka Falco 

tinnunculus, mroczek późny Eptesicus serotinus, i in. W celu uniknięcia nieumyślnego 

niszczenia siedlisk gatunków chronionych należy przed przystąpieniem do prac w obrębie 

budynków dokonać ich obserwacji pod kątem występowania gatunków chronionych. 

W przypadku gdy planowane czynności wiążą się z naruszeniem zakazów określonych w art. 

52 ustawy o ochronie przyrody, przed ich wykonaniem należy uzyskać stosowne zezwolenie 

wydawane przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska lub Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska. 

 

 

3.1.4. Źródła energii odnawialnej 
 

 

Na terenie Gminy Sieciechów nie ma zlokalizowanych takich instalacji OZE jak: 

elektrownie wiatrowe, elektrownie słoneczne (fotowoltaiczne), elektrownie wodne czy 

biogazownie. 

Na terenie analizowanej jednostki wykorzystywane są jednak w budynkach 

mieszkalnych kolektory słoneczne, panele fotowoltaicznych czy pompy ciepła. Brak jest 

jednak danych dotyczących ich ilości i mocy. 

W dalszej części rozdziału zawarto krótką charakterystyką najbardziej popularnych 

instalacji OZE wykorzystywanych w gospodarstwach domowych, a więc kolektorów 

słonecznych, paneli słonecznych (fotowoltaicznych), pomp ciepła oraz kotłów do spalania 

biomasy. 
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Kolektory słoneczne 
Kolektory słoneczne służą do przemiany energii promieniowania słonecznego 

w ciepło (konwertery energii promieniowania słonecznego w energię cieplną). Kolektory 

znajdują zastosowanie w ogrzewaniu wody użytkowej, wspomaganiu centralnego 

ogrzewania w okresach przejściowych oraz podgrzewania basenów kąpielowych. Ze 

względu na najlepszy stosunek uzyskanych efektów do nakładów najczęstsze ich 

wykorzystanie to ogrzewanie wody użytkowej. 

Stosowanie kolektorów słonecznych do wspomagania ogrzewania jest uzasadnione 

w budynkach o bardzo niskim zapotrzebowaniu na energię i dobrze izolowanych, w których 

stosowane jest ogrzewanie niskotemperaturowe (np. podłogowe, ścienne). Wykorzystanie 

energii słonecznej do ogrzewania wymaga odpowiedniej konstrukcji budynku i bardzo 

starannie wyregulowanej oraz wykonanej instalacji, a także dużych powierzchni kolektorów, 

co wiąże się z wysokimi nakładami finansowymi. 

Kolektor słoneczny jest częścią instalacji grzewczej, której pozostałymi elementami 

najczęściej są: 

 zasobnik magazynujący ciepłą wodę, 

 układ pompujący ciecz, 

 zawór bezpieczeństwa, 

 regulator sterujący pracą instalacji, 

 rurociągi łączące elementy układu hydraulicznego, 

 zasilanie energii elektrycznej dla regulatora i pompy, 

 bojler gazowy/węglowy/elektryczny do podgrzewania wody do wymaganej 

temperatury. 

Instalacja kolektorów słonecznych może się jednak znacznie różnić w zależności od 

zastosowanych kolektorów, jak też od istniejących już elementów grzewczych budynku. 

Na kolejnej rycinie zobrazowano uproszczony schemat instalacji grzewczej 

z wykorzystaniem kolektorów słonecznych w domu jednorodzinnym. 
 

 
Ryc. 4. Schemat instalacji kolektorów słonecznych w domu jednorodzinnym 

Źródło: www.zielonaenergia.eco.pl 
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Ze względu na niższą cenę i prostotę konstrukcji najszerzej wykorzystywanym 

obecnie typem kolektorów słonecznych są kolektory płaskie. Najlepiej sprawdzają się one 

w okresie wiosennym i letnim (brak założenia wysokiego pokrycia c.w.u. zwłaszcza w zimie). 

Natomiast kolektory próżniowe zdecydowanie lepiej sprawdzą się w budynkach 

o ograniczonym odbiorze ciepła w okresie letnim – dla ochrony kolektorów i instalacji przed 

przegrzaniem np. w budynkach biurowych, szkolnych, w domach jednorodzinnych ze 

wspomaganiem centralnego ogrzewania (wyższe pokrycie c.w.u. w sezonie zimowym). 

W kolejnej tabeli przedstawiono porównanie najważniejszych właściwości kolektorów 

próżniowych oraz płaskich. 

 

Tabela 2. Porównanie właściwości kolektorów płaskich i próżniowych 

Cecha Kolektor płaski Kolektor próżniowy 

Sprawność optyczna Wyższa Niższa 

Wartości współczynników 

przenikania ciepła 
Niższe Wyższe 

Kąt montażu 25-70
o
 (najlepiej 45-60

o
) 

Możliwość montażu w pozycjach 

pionowych i poziomych 

Praca latem Bardziej efektywna Mniej efektywna 

Praca jesień-zima Mniej efektywna Bardziej efektywna 

Możliwość wspomagania c.o. Nie Tak 

Temperatura czynnika 

roboczego (glikolu) 
40-50

o
C nawet do 60-70

o
C 

Odporność na trudne warunki 

pogodowe (np. gradobicie) 
Większa Mniejsza 

Łatwe odśnieżanie Tak Nie 

Możliwość oddania nadmiaru 

ciepła do otoczenia 
Tak 

Utrudniona (możliwość 

przegrzania) 

Serwis 
Konieczna naprawa całego 

urządzenia 

Prostszy – zwykle wymiana 

uszkodzonej rury 

Cena Tańszy Droższy 

Źródło: www.poradnik.sunage.pl 

 

W każdym przypadku do określenia potrzebnej powierzchni kolektorów (ich ilości) 

należy się odnieść do zapotrzebowania uwarunkowanego ilością osób i przypadającym na 

osobę zużyciem ciepłej wody użytkowej oraz ilością energii docierającej w danym rejonie do 

kolektora. Zalecane jest projektowanie instalacji słonecznej (czyli przede wszystkim przyjęcie 

powierzchni kolektorów słonecznych), przy założeniu, że powinna ona pokryć 60-70 % 

zapotrzebowania rocznego na ciepłą wodę użytkową (90-100 % latem). Właściwy dobór 

systemu słonecznego wymaga przeprowadzenia stosownych obliczeń. Najdokładniejsze są 

symulacje numeryczne uwzględniające warunki klimatyczne i pełne charakterystyki 

elementów instalacji. Przy projektowaniu instalacji kolektorów słonecznych najczęściej 

wykorzystuje się następujące założenia: 

 przeciętne dzienne zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową wynosi 50 l na osobę 

wody o temperaturze 45oC; 

 szacunkowa wielkość powierzchni kolektorów przyjmowana jest od 1,0 do 1,5 m2 na 

osobę; 

 pojemność zasobnika powinna wynosić 70 do 100 l na osobę, co odpowiada od 

1,5 do 2-krotnego dziennego zapotrzebowania. 
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Koszt instalacji zależy od zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową. Zakup samego 

kolektora słonecznego stanowi zaledwie 35 do 40 % kosztów inwestycyjnych. Można 

przyjąć, iż minimalny koszt wykonania instalacji dla domu użytkowanego przez 4-osobową 

rodzinę to 10 000 zł (cena uwzględnia zakup i montaż najtańszych kolektorów płaskich). 

Przyjmuje się, iż całkowite nakłady inwestycyjne wynoszą średnio 2 000-2 500 zł/m2 

powierzchni instalacji słonecznej. 

Żywotność prawidłowo zaprojektowanej i wykonanej instalacji kolektorów 

słonecznych wynosi około 20 lat. W celu jak najdłuższej eksploatacji kolektorów niezbędne 

są również systematyczne przeglądy techniczne (coroczny przegląd instalacji to zazwyczaj 

koszt 100-200 zł; wymiana nośnika ciepła (glikolu) to koszt rzędu 400-500 zł – średnio raz na 

5 lat). 

 

Panele fotowoltaiczne 
Panele fotowoltaiczne zamieniają energię promieniowania słonecznego w energię 

elektryczną. Wytworzony w ogniwach prąd stały przepływa przez inwerter (falownik) i zostaje 

przekształcony w prąd przemienny (230 V). Uzyskaną energię elektryczną można zużywać 

na bieżąco, magazynować albo sprzedawać - w zależności od rodzaju instalacji 

fotowoltaicznej. Zestaw instalacji fotowoltaicznej, który jest źródłem energii odnawialnej, 

składa się z: 

 paneli fotowoltaicznych - zbudowanych z ogniw fotowoltaicznych, które wykorzystują 

energię słoneczną do produkcji energii elektrycznej, 

 inwertera (falownika) - zmieniającego prąd stały na prąd zmienny, 

 liczników zużycia i produkcji energii, 

 okablowania, 

 akumulatora wraz z regulatorem ładowania - w zależności od tego czy jest to 

instalacja niezależna (off-grid - wyspowa) czy przyłączona do sieci 

elektroenergetycznej (on-grid). 

Wyprodukowaną w panelach energię możemy w całości zużywać na potrzeby 

własne, gromadząc nadwyżki w akumulatorach lub pominąć magazyny energii, przyłączyć 

instalację do sieci elektroenergetycznej i odsprzedawać nadmiar wyprodukowanej 

i niezużytej energii elektrycznej. Ze względu na sposób wykorzystywana energii elektrycznej 

wyprodukowanej przez zestaw paneli wyróżnia się dwa typy instalacji PV: 

 On-grid - system fotowoltaiczny zamienia pozyskiwaną energię słoneczną na energię 

elektryczną. Energia ta z kolei przekazywana jest bezpośrednio do sieci 

elektroenergetycznej. Pozwala na to, aby system fotowoltaiczny zarabiał sam na 

siebie. 

 Off-grid - system fotowoltaiczny niepodłączony do publicznej sieci 

elektroenergetycznej. Generowana przez panele fotowoltaiczne energia elektryczna 

jest magazynowana w akumulatorach w celu jej późniejszego wykorzystania. 

Rozwiązanie to sprawdza się w odizolowanych obszarach kraju lub wszędzie tam, 

gdzie podłączenie do sieci jest nieuzasadnione ekonomicznie. 

Na kolejnej rycinie zobrazowano uproszczony schemat instalacji fotowoltaicznej 

w domu jednorodzinnym. 
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Ryc. 5. Schemat instalacji fotowoltaicznej w domu jednorodzinnym 

Źródło: www.zielonaenergia.eco.pl 

 

Pojedynczy panel fotowoltaiczny ma zazwyczaj do 2 m² powierzchni i moc nominalną 

200 – 300 W. Przyjmuje się, iż panel skierowany na południe, mający 1 kWp mocy 

wyprodukuje w ciągu roku ok. 900-1100 kWh energii elektrycznej. Miejsce montażu instalacji 

fotowoltaicznej nie może być zacienione przez najbliższe drzewa czy budynki. Zakładając, iż 

4-osobowa rodzina zużywa rocznie 2 500-3 500 kWh energii elektrycznej to moc instalacji 

powinna mieć około 3 kWp (aby pokryć 100 % zapotrzebowania na energię elektryczną). 

Przyjmuje się, iż całkowite nakłady inwestycyjne wynoszą średnio około 7 000 zł/m2 

powierzchni instalacji fotowoltaicznej (założony poziom kosztów kwalifikacyjnych dla 

instalacji fotowoltaicznej w programie NFOŚiGW Prosument wynosi 7000 zł/kW). 

Instalacje fotowoltaiczne uchodzą za mało awaryjne i bezobsługowe. Gwarancja 

producenta na efektywność prądotwórczą systemów wynosi nawet około 25 lat (po 25 latach 

użytkowania panele będą miały ok. 90 % pierwotnej sprawności). Instalacja fotowoltaiczna 

jest wysoce zautomatyzowana. Produkcja energii elektrycznej i przesyłanie jej dalej za 

pośrednictwem inwertera odbywa się bezobsługowo. 

Operator elektroenergetyczny ma obowiązek przyłączenia instalacji fotowoltaicznej 

do sieci. Właściciele mikroinstalacji zwolnieni są z opłat przyłączeniowych. Koszt montażu 

licznika dwukierunkowego oraz zabezpieczeń ponosi operator. Właściciele mikroinstalacji 

zwolnieni będą również z obowiązku prowadzenia działalności gospodarczej. Osoby, które 

będą chciały przyłączyć instalację o mocy mniejszej niż wydane uprzednio warunki 

przyłącza, zobowiązane będą jedynie zgłosić ten fakt operatorowi. 

Ustawa o odnawialnych źródłach energii, która weszła w życie 4 maja 2015 roku 

wprowadziła obowiązek zakupu przez operatora energii elektrycznej z nowobudowanych 

instalacji OZE do 10 kW, po stałej taryfie gwarantowanej, wyższej niż rynkowa cena przez 15 

lat. 
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Pompy ciepła 
Pompa ciepła jest urządzeniem grzewczym, które pobiera określoną ilość energii 

cieplnej z dolnego źródła ciepła którym może być np.: grunt, woda gruntowa, powietrze i za 

pomocą procesów termodynamicznych przenosi ją do górnego źródła ciepła, które 

bezpośrednio stanowi system grzewczy budynku, ciepła woda użytkowa, ogrzewanie 

podłogowe, czy grzejnikowe. Na kolejnej rycinie przedstawiono uproszczony schemat 

działania pomp ciepła. 
 

 
Ryc. 6. Schemat działania pomp ciepła 

Źródło: www.solarshop.pl 

 

Pompy ciepła dzielone są na podstawie dwóch głównych kryteriów: sposobu 

podnoszenia ciśnienia i temperatury czynnika roboczego oraz rodzaju dolnego źródła ciepła. 

Z uwagi na sposób pozyskania ciepła z dolnego źródła rozróżniamy następujące rodzaje 

pomp ciepła: 

 powietrze/woda (typu P/W), 

 woda/woda (typu W/W), 

 solanka/woda (typu S/W) – gruntowe. 

 

Wodne pompy ciepła 

Wodne pompy ciepła odbierają energię z wód głębinowych. W układzie dwóch lub 

więcej studni krąży woda. Zasysana jest w studni poboru za pomocą pompy głębinowej, 

następnie doprowadzana jest do pompy ciepła, a stamtąd odprowadzana przez studnię 

zrzutową do wód gruntowych. Głębokość studni w typowych warunkach geologicznych 

wynosi 6-30 m, a w praktyce nie przekracza 15 m. Spowodowane jest to zbyt wysokim 

kosztem podnoszenia wody z głębokości większej niż 15 m. 

Na kolejnej rycinie przedstawiono uproszczony schemat działa pompy ciepła typu 

woda/woda. 
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Ryc. 7. Schemat działania wodnej pompy ciepła 

Źródło: www.kotly.pl 

 

Poniżej przedstawiono najważniejsze zalety i wady stosowania pomp ciepła typu 

woda/woda: 

1. Zalety: 

 niskie koszty dolnego źródła przy istniejących zasobach wodnych, 

 niska zależność pogodowa, stabilna temperatura źródła przez cały rok, 

 mała dewastacja terenu, 

 wyższy niż w układzie z gruntową pompą ciepła współczynnik efektywności. 

2. Wady: 

 wysokie wymagania co do jakości wody, 

 wysokie koszty wykonania studni, 

 ograniczony czas eksploatacji studni czerpalnej i zrzutowej (15-20 lat), 

 dodatkowy element wrażliwy na awarie – pompa głębinowa, 

 konieczne przeprowadzenie badań wydajności studni poboru oraz jakości wody 

gruntowej, 

 w przypadku wód o złej jakości chemicznej konieczne stosowanie odpowiedniego 

układu filtrów. 

 

Gruntowe pompy ciepła 

Gruntowa pompa ciepła współpracuje z kolektorem gruntowym, przez który 

przepływa czynnik roboczy w postaci solanki (roztwór glikolu), odbierający ciepło z dolnego 

źródła. W pompach ciepła typu S/W stosowane są zazwyczaj dwie wersje wymiennika 

gruntowego: kolektor gruntowy płaski oraz  kolektor gruntowy pionowy (sondy głębinowe). 

Kolektor płaski wykonuje się z rur polietylenowych układanych w wykopie 

o głębokości 1,5-2 m, czyli około 30 cm poniżej strefy przemarzania. Przyjmuje się, iż 

powierzchnia gruntu, która przeznaczona jest pod instalację kolektora płaskiego powinna być 

około 2 razy większa niż powierzchnia ogrzewana budynku. Do zalet kolektorów płaskich 
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można zaliczyć: relatywnie niski koszt inwestycyjny oraz prostotę wykonania – brak 

konieczności stosowania specjalistycznego sprzętu. Wady kolektora poziomego to: duży 

obszar zajmowanego terenu; skrócony czas wegetacji roślin na terenie nad kolektorem; duże 

opory hydrauliczne - większe koszty pompowania glikolu; nad kolektorem nie wolno sadzić 

drzew oraz nie należy przykrywać powierzchni ziemi (kostką brukową, asfaltem). 

Na kolejnej rycinie przedstawiono uproszczony schemat działania gruntowej pompy 

ciepła z kolektorem poziomym. 

 

 
Ryc. 8. Schemat działania gruntowej pompy ciepła z kolektorem poziomym 

Źródło: www.budnet.pl 

 

Kolektory głębinowe stosowane są wtedy, gdy nie ma warunków do wykonania 

kolektora płaskiego. Sondy umieszczone są w kilku odwiertach o głębokości od 30 do 150 m. 

Wykonanie odwiertów jest kosztowne i wymaga uzyskania stosownych zezwoleń, ale 

korzyści są wymierne, ponieważ temperatura gruntu na dużych głębokościach jest wysoka 

i nie podlega wahaniom w ciągu roku. Wydajność cieplna z 1 m sondy głębinowej zależy od 

struktury podłoża, w którym wykonany jest odwiert (przykładowo gdy podłoże złożone jest ze 

żwiru i suchego piasku wydajność cieplna wynosi mniej niż 20 W/m, natomiast dla gliny jest 

to już około 30-40 W/m). Do zalet kolektora pionowego zaliczyć można: brak zależności 

pogodowej; wysoką efektywność; małą dewastację terenu; niskie opory hydrauliczne. Wady 

kolektora pionowego to: potrzeba stosowania specjalistycznego sprzętu, potrzeba zezwoleń 

wodno-prawnych dla kolektorów powyżej 30 m głębokości. 

 

Powietrzne pompy ciepła 

Pompy ciepła typu powietrze/woda wykorzystują energię słoneczną nagromadzoną 

w powietrzu. Koszt budowy instalacji z powietrzną pompą ciepła jest tańszy od pozostałych 

rodzajów tych urządzeń. Instalacja dolnego źródła ogranicza się jedynie do zamontowania 

jednostki zewnętrznej. W przeciwieństwie do gruntowych oraz wodnych pomp ciepła nie ma 

potrzebny wykonywania odwiertów i montażu kolektorów gruntowych. Jednakże moc 

grzewcza pompy powietrznej spada wraz ze spadkiem temperatury zewnętrznej co jest 

sprzeczne z potrzebami cieplnymi budynku (w miarę spadku temperatury zewnętrznej rosną 
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potrzeby grzewcze, a spada moc pompy ciepła). Dlatego taki rodzaj pompy jako 

samodzielne ogrzewanie budynku jest rzadko spotykane. 

 

Efektywność pomp ciepła 

Współczynnikiem, który określa skuteczność działania pompy ciepła jest COP. Jest to 

stosunek otrzymanej ilości ciepła w skraplaczu do zużytej energii napędowej. Jeśli COP 

pompy jest równy 4, to znaczy, że w celu uzyskania 1 kWh energii cieplnej trzeba dostarczyć 

do pompy 0,25 kWh energii elektrycznej. Najważniejszym parametrem wpływającym na 

efektywność pomp ciepła jest temperatura górnego źródła ciepła (temperatura instalacji 

wewnętrznej w budynku), która powinna być możliwie najniższa. Dlatego w przypadku 

wykorzystania systemu grzewczego z pompą ciepła, wskazane jest ogrzewanie poprzez 

duże powierzchnie grzejne (ogrzewanie podłogowe, ścienne lub grzejnikowe 

niskotemperaturowe), gdzie temperatury zasilania instalacji są niskie (do 55°C). Drugim 

parametrem wpływającym na efektywność pompy ciepła jest temperatura źródła dolnego, 

czyli środowiska z którego pobieramy ciepło. 

 

Cena pomp ciepła 

Największe koszty, które poniesie inwestor zdecydowany na inwestycję w powietrzną 

pompę ciepła, związane są z nabyciem urządzenia i jego instalacją. Cena pompy związana 

jest z jej typem, zakresem mocy, materiałami, które zostały użyte do jej wykonania 

i pojemnością zasobnika ciepłej wody użytkowej. Koszt zakupu oraz montażu całego 

systemu grzewczego z pompą ciepła dla domu jednorodzinnego wynosi od około 20 000 zł 

dla powietrznych pomp ciepła do około 60 000 zł dla gruntowych pomp ciepła z kolektorem 

pionowym. Firmy, które produkują pompy ciepła uważają, że sprzęt ten może działać na 

fabrycznych częściach nawet przez około 25 lat. Aby to było możliwe, trzeba jednak 

prowadzić regularne przeglądy techniczne. 

 

Kotły na biomasę 
Powszechnie stosowane w rozproszonej zabudowie mieszkaniowej instalacje  

spalania paliw stałych można podzielić w sposób najbardziej ogólny, w zależności od 

techniki organizacji procesu spalania na następujące trzy grupy: 

a) tradycyjne konstrukcje - dolne spalanie - spalanie przeciwprądowe w całej objętości 

(np. piece ceramiczne, piece grzewcze stałopalne, kuchnie, kotły wodne komorowe), 

b) nowoczesne instalacje, kotły komorowe - spalanie dolne w części złoża (dystrybucja 

powietrza do spalania), 

c) nowoczesne kotły z automatyzacją procesu spalania - górne spalanie: retortowe, 

podsuwowe, palnikowe. 

Technika dolnego spalania, spalanie przeciwprądowe, charakterystyczne dla 

tradycyjnych domowych instalacji (pieców, kotłów) stosowanych w rozproszonym, 

indywidualnym ogrzewnictwie, charakteryzuje się niską sprawnością energetyczną i wysoką 

emisją zanieczyszczeń. 

W technice górnego spalania w części złoża, spalanie współprądowe, paliwo stałe 

jest cyklicznie doprowadzane do górnej warstwy rozżarzonego paliwa - strefy spalania, 

wskutek tego lotne produkty odgazowania, przechodząc przez wysokotemperaturową strefę 

żaru ulegają prawie całkowitemu spaleniu dając bardzo małą emisję zanieczyszczeń 

szkodliwych dla zdrowia i środowiska. 
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Kotły na biomasę mają dużą powierzchnię wymiany ciepła: ściany, ruszt, dwie 

komory spalania, przedzielone ścianą, w drugiej komorze rurowy wymiennik ciepła 

dostosowany do pracy ze spalinami o niższej temperaturze. Kocioł jest konstrukcją 

dwukomorową. Komora pierwsza jest komorą spalania, a komora druga dopalania i wymiany 

ciepła. Drewno zawiera ok. 80 % składników lotnych, tylko ok. 20 % jego objętości spalane 

jest bezpośrednio na ruszcie. Pozostała część dopala się w drugiej części pieca, tzw. 

komorze dopalania. Powietrze dopływa do pieca w jego dolnej części. Spalanie drewna 

odbywa się w dolnej części paleniska. Spaliny wyprowadzone są kanałem do komory 

dopalania, gdzie zachodzi proces ich dopalania. Równocześnie następuje proces oddawania 

przez spaliny ciepła do wymiennika rurowego, przez który przepływa woda zasilająca c.o. 

Efektem tego typu spalania jest wysoka sprawność kotła. 

Do grupy nowoczesnych kotłów komorowych opalanych paliwami stałymi, głównie 

drewnem, należą kotły zgazowujące. Kotły zgazowujące to najbardziej wydajne kotły na 

drewno. Ich konstrukcja jest oparta na technice dolnego spalania w części złoża (z dużym 

nadmiarem powietrza), która realizowana jest w komorze zgazowania (komora górna). 

Mieszanina gazu i powietrza wtórnego z komory zgazowania dostaje się do komory spalania, 

w której następuje jej spalenie. Rozwiązania konstrukcyjne komory dopalania (dolna komora) 

zabezpieczają wysoką temperaturę, powyżej 1 100°C, co powoduje, iż kotły te 

charakteryzują się wysokimi sprawnościami energetycznymi oraz niskimi wskaźnikami emisji 

zanieczyszczeń. Praca kotła sterowana jest automatycznie. 

Na kolejnej rycinie przedstawiono uproszczony schemat spalania drewna w kotle 

zgazowującym. 

 

 
Ryc. 9. Schemat spalania drewna w kotle zgazowującym 

Źródło: www.budnet.pl 

 

Do najczęstszych błędów popełnianych w procesie spalania drewna przede 

wszystkim zaliczyć należy stosowanie klasycznych zasypowych kotłów węglowych górnego 
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spalania (szybkie zużycie paliwa, niedopalenie substancji lotnych prowadzące do straty 

energii i zwiększonej emisji zanieczyszczeń), a także stosowanie drewna o zbyt dużej 

wilgotności. Spalanie takiego drewna powoduje mocne dymienie na długo po rozpaleniu. 

Odparowanie wody z drewna pochłania dużo energii, trudno jest uzyskać optymalną 

temperaturę spalania. Nieprawidłowe spalanie drewna w konsekwencji doprowadzi do 

uszkodzenia elementów instalacji centralnego ogrzewania (kotła, komina). 

 

Ograniczenia lokalizacyjne dla rozwoju odnawialnych źródeł energii (elektrowni wiatrowych, 

wodnych, wielkoobszarowych farm fotowoltaicznych) 

W dobie globalnej walki ze zmianami klimatycznymi i nowym kierunkiem rozwoju 

branży energetycznej konieczne jest wspieranie rozwoju bezemisyjnych technologii 

wytwarzania energii. Promowanie odnawialnych źródeł energii sprzyja trwałemu 

i zrównoważonemu rozwojowi gmin. 

Rozbudowana sieć obszarów chronionych i rozproszona zabudowa na obszarach 

wiejskich powodują konieczność bardzo wnikliwego wyboru terenu dla lokalizacji instalacji 

oze (elektrowni wiatrowych, słonecznych, wodnych oraz biogazowni). Ważne są więc analizy 

prowadzone na etapie przygotowywania studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego, w którym należy określać tereny predysponowane 

i wykluczone dla tego typu inwestycji. 

Zgodnie z dostępną literaturą (Tymczasowe wytyczne dotyczące oceny 

oddziaływania elektrowni wiatrowych na nietoperze, 2009 oraz Wytyczne w zakresie oceny 

oddziaływania elektrowni wiatrowych na ptaki, 2008) nie należy stawiać elektrowni 

wiatrowych:  

 we wnętrzu lasów i niebędących lasem skupień drzew, 

 w odległości mniejszej niż 200 m od granic lasów i niebędących lasem skupień drzew 

o powierzchni 0,1 ha lub większej, 

 w odległości mniejszej niż 200 m oraz brzegów zbiorników i cieków wodnych 

wykorzystywanych przez nietoperze i ptaki (nie dotyczy farm off shore), 

 na obszarach Natura 2000 chroniących nietoperze lub w ich sąsiedztwie – 

w odległości mniejszej niż 1 km od znanych kolonii rozrodczych i zimowisk nietoperzy 

z gatunków będących przedmiotem ochrony na danym obszarze,  

 w miejscach koncentracji występowania gatunków znanych ze swej kolizyjności, 

takich jak np.: ptaki drapieżne (szponiaste), mewy i rybitwy, ptaki migrujące nocą, 

sowy oraz wybrane gatunki wykonujące w powietrzu pokazy godowe, a także 

w miejscach koncentracji ptaków blaszkodziobych oraz siewkowych, w odniesieniu 

do których stwierdzono silne reakcje unikania elektrowni wiatrowych, prowadzące 

do utraty siedlisk tych ptaków oraz na obszarach wyjątkowo cennych dla awifauny 

lęgowej,  

 na obszarach, na których w regionalnych lub lokalnych opracowaniach dotyczących 

potencjalnych lokalizacji elektrowni wiatrowych wykluczono ich lokalizację ze względu 

na stwarzane zagrożenia dla nietoperzy, czy też ptaków,  

 na trasach migracyjnych, na obszarach użytkowanych intensywnie przez ptaki 

i nietoperze.  

Istotne zmiany w zakresie lokalizacji elektrowni wiatrowych wprowadziła ustawa 

z dnia 20.05.2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. 2016 poz. 

961). 
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Ustawa określa warunki i tryb budowy oraz lokalizacji elektrowni wiatrowych. Ustawa 

wprowadza definicję elektrowni wiatrowej i ustala, że instalacje tego typu będą mogły być 

lokalizowane wyłącznie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. Nowe przepisy dotyczą elektrowni wiatrowych o mocy większej niż 40 kW, 

czyli nie obejmują mikro instalacji. Zgodnie z przepisami ustawy, elektrownię wiatrową 

będzie można postawić w odległości nie mniejszej niż 10-krotność jej wysokości (wraz 

z wirnikiem i łopatami) od zabudowań mieszkalnych i mieszanych, w skład której wchodzi 

funkcja mieszkaniowa oraz obszarów szczególnie cennych przyrodniczo. Ustawa pozwala 

także na przebudowę, nadbudowę, rozbudowę, remont, montaż i odbudowę budynku 

mieszkalnego stojącego w odległości mniejszej niż określona w ustawie. W myśl ustawy, nie 

będzie można rozbudowywać istniejących wiatraków, które nie spełniają kryterium odległości 

- dozwolony będzie tylko ich remont i prace niezbędne do prawidłowego użytkowania. 

Najczęściej spotykaną wysokością elektrowni wiatrowej jest około 150 m (100 m 

maszt oraz 50 m długość łopat wirnika). W myśl nowych przepisów oznacza to, iż 

elektrownię taką można posadowić w odległości nie mniejszej niż 1 500 m od zabudowań 

mieszkalnych. 

 

 

3.1.5. Stan jakości powietrza atmosferycznego 
 

 

Zgodnie z art. 89 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2017 poz. 519) 

wojewódzki inspektor ochrony środowiska co roku dokonuje oceny poziomów substancji 

w powietrzu w poszczególnych strefach za rok poprzedni, a następnie dokonuje klasyfikacji 

stref, dla każdej substancji odrębnie. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie 

stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz. U. z 2012 r. poz. 914) 

dla wszystkich zanieczyszczeń uwzględnionych w ocenie strefę stanowi: 

 aglomeracja o liczbie mieszkańców powyżej 250 tysięcy, 

 miasto nie będące aglomeracją o liczbie mieszkańców powyżej 100 tysięcy, 

 pozostały obszar województwa, niewchodzący w skład aglomeracji i miast powyżej 

100 tys. mieszkańców. 

W województwie mazowieckim klasyfikację wykonuje się w 4 strefach: aglomeracji 

warszawskiej, mieście Płock, mieście Radom i w strefie mazowieckiej (w której 

zlokalizowana jest Gmina Sieciechów). 

 

Celem przeprowadzenia rocznej oceny jest: 

 klasyfikacja stref w oparciu o obowiązujące na dany rok kryteria,  

 uzyskanie informacji o przestrzennych rozkładach stężeń zanieczyszczeń, 

 wskazanie wartości, obszarów oraz prawdopodobnych przyczyn przekroczeń 

wartości kryterialnych, 

 wskazanie potrzeb w zakresie niezbędnej modernizacji systemu monitoringu 

powietrza. 

 

Zakres oceny rocznej wykonanej na potrzeby ustalenia dotrzymywania standardów 

imisyjnych dla poszczególnych zanieczyszczeń jest analizą wielkości stężeń za 2016 r. 
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Ocenę wykonano według kryteriów dotyczących ochrony zdrowia w 4 strefach województwa 

dla 12 substancji: 

 dwutlenku siarki - SO2, 

 dwutlenku azotu - NO2, 

 tlenku węgla - CO, 

 benzenu - C6H6, 

 pyłu zawieszonego PM10, 

 pyłu zawieszonego PM2,5, 

 ołowiu w pyle - Pb(PM10), 

 arsenu w pyle - As(PM10), 

 kadmu w pyle - Cd(PM10), 

 niklu w pyle - Ni(PM10), 

 benzo(a)pirenu w pyle - 

B(a)P(PM10), 

 ozonu - O3, 

oraz kryteriów określonych w celu ochrony roślin w 1 strefie (mazowieckiej) dla 3 substancji: 

 dwutlenku siarki - SO2, 

 tlenków azotu - NOx, 

 ozonu - O3 określonego współczynnikiem AOT40. 

W ocenie jakości powietrza uwzględnia się substancje, dla których w prawie 

krajowym i w dyrektywach unijnych określono normatywne stężenia w postaci poziomów: 

dopuszczalnych, docelowych lub celu długoterminowego w powietrzu. Substancje te zostały 

wybrane ze względu na powszechność występowania i szkodliwość dla zdrowia ludzkiego 

i roślin. Poniżej ich krótka charakterystyka: 

 Pyły zawieszone, w tym PM 10 i PM 2,5 - pyły zawieszone są mieszaniną niezwykle 

małych cząstek, nie stanowią jednorodnej grupy substancji. Mogą to być drobiny 

kurzu, popiołu, sadzy oraz piasku, a także pyłki roślin, a nawet starte ogumienie, 

tarcze i klocki hamulcowe samochodów. Na powierzchni takich cząsteczek często 

osiadają inne substancje (m.in. wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne 

i metale ciężkie), które w ten sposób mogą przenikać do organizmu wraz 

z wdychanym powietrzem. 

 Pył PM 10 - to pył, którego cząsteczki mają średnicę 10 mikrometrów lub mniejszą 

(dla porównania grubość ludzkiego włosa to 50-90 mikrometrów). Taki pył łatwo 

przenika do górnych dróg oddechowych i płuc, powodując kaszel, trudności 

w oddychaniu i zaostrzenie objawów alergicznych. Skutki zdrowotne mogą być 

poważniejsze, jeżeli na powierzchni cząsteczki pyłu znajdują się inne, toksyczne 

substancje. 

 PM 2,5 - to pył, którego cząsteczki mają 2,5 mikrometra lub mniej. Tworzą go często 

substancje toksyczne – m.in. związki metali ciężkich czy lotne związki organiczne. 

PM 2,5 jest bardziej niebezpieczny dla zdrowia niż PM 10 – mniejsze cząsteczki 

trafiają aż do pęcherzyków płucnych, a stamtąd mogą przenikać do krwi. 

 Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA), w tym benzo(a)piren - 

substancje powstające w wyniku niepełnego spalania związków organicznych, w tym 

paliw stałych, drewna, odpadów czy paliw samochodowych, a także tworzyw 

sztucznych. Jednym z nich jest benzo(a)piren, który jest kumulowany w organizmie 

i ma właściwości rakotwórcze. Głównymi źródłami emisji WWA w Polsce są 

wykorzystujące paliwa stałe domowe piece grzewcze, domowe piece centralnego 

ogrzewania, kuchnie kaflowe, kominki itp., a także wszelkiego rodzaju emisje 

niezorganizowane, jak wypalanie ściernisk, spalanie resztek roślinnych na polach, 

działkach i ogrodach, spalanie śmieci i odpadów w ogniskach i urządzeniach do tego 

nieprzystosowanych. 
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 Tlenki azotu - grupa nieorganicznych związków chemicznych, z których w powietrzu 

najczęściej występują tlenek i dwutlenek azotu. Oba związki są szkodliwe dla zdrowia 

i stanowią jeden z głównych składników smogu. Największy wpływ na emisje tlenków 

azotu mają spaliny z transportu samochodowego. 

 Tlenki siarki - najwięcej szkód powoduje dwutlenek siarki – nieorganiczny związek 

chemiczny powstający m.in. w wyniku spalania paliw kopalnych. Łatwo rozpuszcza 

się w wodzie, czego efektem są kwaśne deszcze niszczące roślinność i budynki oraz 

powodujące korozję metali. 

 Metale: kadm, rtęć, ołów, nikiel - związki kadmu, rtęci i ołowiu zawarte są m.in. 

w węglu i uwalniane do atmosfery w wyniku spalania tego paliwa. Wszystkie trzy 

metale mogą powodować ostre zatrucie organizmu, ale także kumulują się, czego 

skutkiem są zatrucia przewlekłe.  

 Arsen - jest szeroko rozpowszechnionym w przyrodzie metaloidem, który występuje 

również w odmianie metalicznej. W środowisku naturalnym arsen występować może 

w formie siarczków w rudach srebra, ołowiu, miedzi, niklu i żelaza. W powietrzu arsen 

przeważnie istnieje w postaci mieszanki arseninów i arsenianów jako składnik pyłu 

o średnicy cząstki mniejszej niż 2 μm, czyli praktycznie zachowuje się jak gaz. Wśród 

źródeł antropogenicznych emisji arsenu wymienia się: uboczną emisję w wyniku 

procesów wydobycia i hutnictwa rud metali nieżelaznych (miedź, ołów, nikiel), 

spalanie paliw kopalnianych, nawożenie gleb. Związki arsenu kumulują się 

w organizmie, mogą powodować zatrucia organizmu, wykazują również utajone 

działanie kancerogenne i teratogenne.  

 Tlenek węgla - powstaje w wyniku spalania paliw kopalnych, a także biomasy. Jego 

toksyczność wynika z większej od tlenu zdolności do wiązania z hemoglobiną, 

wskutek czego wypiera z krwioobiegu tlen. Konsekwencją jest niedotlenienie 

organizmu, a nawet śmierć. 

 Ozon - to jedna z form tlenu. Ozon występujący w stratosferze ze względu na swoje 

właściwości, jest bardzo pożądany i bywa czasem nazywany „dobrym” ozonem. 

Natomiast mierzony na stacjach WIOŚ ozon troposferyczny (zwany także 

przygruntowym) powstaje przy powierzchni ziemi i jest zanieczyszczeniem wtórnym, 

to znaczy, że nie jest emitowany bezpośrednio do atmosfery, ale powstaje w niej 

w wyniku reakcji chemicznych inicjowanych przez oddziaływanie światła słonecznego 

z udziałem zanieczyszczeń (tlenków azotu, tlenku węgla, metanu i niemetanowych 

lotnych związków organicznych) emitowanych do powietrza, m.in. z sektora 

transportu, ze składowisk odpadów, z procesów wydobycia gazu ziemnego 

i przemysłu chemicznego. Pomimo tego, że cząsteczki ozonu w stratosferze 

i troposferze są identyczne, ozon troposferyczny jest wysoce niepożądany 

i uznawany za zanieczyszczenie powietrza. Zaburza procesy fotosyntezy i inne 

procesy biochemiczne w roślinach. U ludzi powoduje choroby układu oddechowego. 

Ze względu na negatywny wpływ na zdrowie człowieka, niekiedy jest nazywany 

„złym” ozonem. 

 

Podstawą klasyfikacji stref w rocznej ocenie jakości powietrza są wartości poziomów: 

dopuszczalnego, docelowego i celu długoterminowego, określone w rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji 
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w powietrzu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1031). Obowiązujące w 2016 r. wielkości poziomów 

przedstawia kolejna tabela. 

 

Tabela 3. Poziomy dopuszczalne, docelowe, celu długoterminowego do klasyfikacji 
stref – ochrona zdrowia i ochrona roślin 

Nazwa 
substancji 

Czas 
uśredniania 

stężeń 

Określone poziomy dla zanieczyszczeń Dopuszczalna 
częstość 

przekraczania 
dopuszczalnego 
poziomu w roku 
kalendarzowym 

Termin 
osiągnięcia 
poziomów 

dopuszczalnych 
lub docelowych 

w powietrzu 

dopuszcz-
alny 

docelowy 
długo-

terminowy 

Dwutlenek 
siarki 

1-h 350 µg/m
3
 - - 24 razy 2005 

24-h 125 µg/m
3
 - - 3 razy 2005 

rok 
20 µg/m

3
 - - - 2003 

pora zimowa 

Dwutlenek 
azotu 

1-h 200 µg/m
3
 - - 18 razy 2010 

rok 40 µg/m
3
 - - - 2010 

Tlenek węgla 
max dobowe 
ze stężeń 8-h 
kroczących 

10000 µg/m
3
 - - - 2005 

Benzen rok 5 µg/m
3
 - - - 2010 

Pył 
zawieszony 

PM 10 

24-h 50 µg/m
3
 - - 35 razy 2005 

rok 40 µg/m
3
 - - - 2005 

Pył 
zawieszony 

PM2,5 
rok 

25 µg/m
3
 dla 

fazy I 
- - - 2015 

20 µg/m
3
 dla 

fazy II* 
- - - 2020 

Ołów rok 0,5 µg/m
3
 - - - 2005 

Arsen rok - 6 ng/m
3
 - - 2013 

Kadm rok - 5 ng/m
3
 - - 2013 

Nikiel rok - 20 ng/m
3
 - - 2013 

Benzo(a)piren rok - 1 ng/m
3
 - - 2013 

Ozon 

max dobowe 
ze stężeń 8-h 
kroczących 

- 120 µg/m
3
 - 25 razy 2010 

- - 120 µg/m
3
 - 2020 

wartość 
AOT40 

obliczana ze 
stężeń 1-h 
w okresie 
maj-lipiec 

 
18000 

µg/m
3
xh 

6000 
µg/m

3
xh 

- 2010 

Tlenki azotu rok 30 µg/m
3
 - - - 2003 

Legenda: Ochrona roślin Ochrona zdrowia 

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim raport za rok 2016 

 

Przekroczenie poziomów oceniane było na podstawie wielkości stężeń 

zanieczyszczeń z okresu roku 2016 (oprócz ozonu i AOT40 gdzie rozpatruje się odpowiednio 

średnią z 3 i 5 lat). Poziom dopuszczalny, docelowy, celu długoterminowego uznawane były 

za przekroczone, jeżeli chociaż w jednym punkcie strefy wystąpiło niedotrzymanie ww. norm. 
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W rocznej ocenie jakości powietrza strefy o najwyższych stężeniach (przekroczenia normy) 

zaliczono do klasy C, dla których istnieje ustawowy obowiązek sporządzenia Programów 

Ochrony Powietrza (POP) lub do klas C1 i D2, dla których nie ma obowiązków wykonywania 

POP. Zaliczenie strefy do gorszej klasy (klasa C) nie oznacza zatem, że jakość powietrza na 

terenie całej strefy nie spełnia określonych kryteriów. Przypisanie strefie klasy C nie oznacza 

także konieczności prowadzenia intensywnych działań na rzecz poprawy jakości powietrza 

na obszarze całej strefy. Oznacza natomiast potrzebę podjęcia odpowiednich działań 

w odniesieniu do wybranych obszarów  w strefie (z reguły o ograniczonym zasięgu) i dla 

określonych zanieczyszczeń - włączając opracowanie POP, o ile program taki nie został 

opracowany dla danego zanieczyszczenia i obszaru. 

W wyniku klasyfikacji, w zależności od analizy stężeń w danej strefie, można 

wydzielić następujące klasy stref: 

1. Dla substancji dla których określone są poziomy dopuszczalne lub docelowe: 

 klasa A - stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy nie przekraczają poziomów 

dopuszczalnych i poziomów docelowych, 

 klasa C  -stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy 

dopuszczalne i poziomy docelowe. 

2. Dla substancji, dla których określone są poziomy celu długoterminowego: 

 klasa D1 – stężenia ozonu i współczynnik AOT40 nie przekraczają poziomu celu 

długoterminowego, 

 klasa D2 – stężenia ozonu i współczynnik AOT40 przekraczają poziom celu 

długoterminowego. 

3. Dla PM2,5 dla którego określono poziom dopuszczalny dla fazy II: 

 klasa A1 – stężenia PM2,5 na terenie strefy nie przekraczają poziomu 

dopuszczalnego dla fazy II, 

 klasa C1 – stężenia PM2,5 przekraczają poziom dopuszczalny dla fazy II. 

Klasy stref dla zanieczyszczeń oraz wymagane działania w zależności od ich 

poziomów stężeń przedstawia kolejna tabela. 

 

Tabela 4. Klasy stref i wymagane działania w zależności od poziomów stężeń 
zanieczyszczenia 

Poziom stężeń Zanieczyszczenie 
Klasa 
strefy 

Wymagane działania 

określony jest poziom dopuszczalny i poziom krytyczny 

nie przekracza poziomu 
dopuszczalnego lub poziomu 

krytycznego 

dwutlenek siarki 
dwutlenek azotu 

tlenki azotu 
tlenek węgla 

benzen 
pył PM10 

A 

utrzymanie stężeń 
zanieczyszczenia poniżej 

poziomu dopuszczalnego oraz 
próba utrzymania najlepszej 
jakości powietrza zgodnej ze 
zrównoważonym rozwojem 



Program Ochrony Środowiska dla Gminy Sieciechów 
na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024 

Green Key  

 

34 

Poziom stężeń Zanieczyszczenie 
Klasa 
strefy 

Wymagane działania 

powyżej poziomu 
dopuszczalnego lub poziomu 

krytycznego 

pył PM2,5 
ołów (PM10) 

C 

- określenie obszarów 
przekroczeń poziomów 

dopuszczalnych, 
- opracowanie POP w celu 
osiągnięcia odpowiednich 
poziomów dopuszczalnych 
substancji w powietrzu (jeśli 

POP nie był uprzednio 
opracowany), 

- kontrolowanie stężeń 
zanieczyszczenia na obszarach 

przekroczeń i prowadzenie 
działań mających na celu 

obniżenie stężeń przynajmniej 
do poziomów dopuszczalnych 

określony jest poziom docelowy 

nie przekracza poziomu 
docelowego 

Ozon 
AOT40 

arsen (PM10) 
nikiel (PM10) 
kadm (PM10) 
benzo(a)piren 

(PM10) 

A działania niewymagane 

powyżej poziomu docelowego C 

- dążenie do osiągnięcia 
poziomu docelowego substancji 
w określonym czasie za pomocą 

ekonomicznie uzasadnionych 
działań technicznych 
i technologicznych 

- opracowanie lub aktualizacja 
POP, w celu osiągnięcia 
odpowiednich poziomów 
docelowych w powietrzu 

określony jest poziom celu długoterminowego 

poniżej poziomu celu 
długoterminowego 

Ozon 
AOT40 

D1 działania niewymagane 

powyżej poziomu celu 
długoterminowego 

D2 
- dążenie do osiągnięcia 

poziomu celu długoterminowego 
do 2020 r. 

określony jest poziom dopuszczalny dla fazy II 

poniżej poziomu celu 
długoterminowego 

pył PM2,5 

A1 działania niewymagane 

powyżej poziomu celu 
długoterminowego 

C1 
- dążenie do osiągnięcia 

poziomu dopuszczalnego dla 
fazy II do 2020 r. 

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim raport za rok 2016 

 

W wyniku rocznej oceny jakości powietrza za 2016 r. przeprowadzonej 

w województwie mazowieckim, po przeanalizowaniu wszystkich dostępnych 

i zgromadzonych danych pomiarowych, dotyczących poziomów stężeń poszczególnych 

zanieczyszczeń oraz wyników obliczeń z wykorzystaniem modelu matematycznego, 

uzyskano wyniki, które przedstawiono w kolejnej tabeli. 
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Tabela 5. Klasy strefy wielkopolskiej dla poszczególnych zanieczyszczeń, 
uzyskane w ocenie rocznej dokonanej z uwzględnieniem kryteriów 
ustanowionych pod kątem ochrony zdrowia i roślin 

Zanieczyszczenie Klasa 

OCHRONA ZDROWIA 

SO2 (dwutlenek siarki) A 

NO2 (dwutlenek azotu) A 

CO (tlenek węgla) A 

C6H6 (benzen) A 

PM 2,5 (pył zawieszony) – FAZA I C 

PM 2,5 (pył zawieszony) – FAZA II C1 

PM 10 (pył zawieszony) C 

B(a)P (benzo(a)piren) C 

As (arsen) A 

Cd (kadm) A 

Ni (nikiel) A 

Pb (ołów) A 

O3 (ozon) – POZIOM DOCELOWY C 

O3 (ozon) – POZIOM CELU DŁUGOTERMINOWEGO D2 

OCHRONA ROŚLIN 

SO2 (dwutlenek siarki) A 

NOx (tlenki azotu) A 

O3 (AOT40) – POZIOM DOCELOWY A 

O3 (AOT40) – POZIOM CELU DŁUGOTERMINOWEGO D2 

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim raport za rok 2016 

 

Zgodnie z „Roczną oceną jakości powietrza w województwie mazowieckim 

raport za rok 2016”, na terenie Gminy Sieciechów wyznaczono następujące obszary 

przekroczeń jakości powietrza: 

 ze względu na ochronę zdrowia – poziom docelowy benzo(a)pirenu-rok – 

powierzchnia obszaru przekroczeń na terenie gminy: 12,571 km2 – szacowana 

liczba ludności obszaru przekroczeń na terenie gminy – 1 534; 

 ze względu na ochronę zdrowia – poziom dopuszczalny faza II pył zawieszony 

PM 2.5-rok - powierzchnia obszaru przekroczeń na terenie gminy: 0,004 km2 – 

szacowana liczba ludności obszaru przekroczeń na terenie gminy – 0; 

 ze względu na ochronę zdrowia – poziom celu długoterminowego O3-8 h - 

powierzchnia obszaru przekroczeń na terenie gminy: 62,473 km2 – szacowana 

liczba ludności obszaru przekroczeń na terenie gminy – 4 107; 

 ze względu na ochronę roślin – poziom celu długoterminowego AOT40 - 

powierzchnia obszaru przekroczeń na terenie gminy: 62,473 km2; 

 

Główną przyczyną przekroczeń poziomów normatywnych w powietrzu jest emisja 

niska powstająca z procesu spalania paliw w sektorze komunalno-bytowym, w szczególności 

niskiej jakości paliw stałych (w tym również odpadów). Potwierdzają to pomiary stężeń, które 

w sezonie grzewczym osiągają znacznie wyższe wartości niż w okresie letnim. Wybór paliw 

stałych w przypadku indywidualnego ogrzewania budynków mieszkalnych determinowany 

jest brakiem środków finansowych na inwestycje w niskoemisyjne/bezemisyjne źródła ciepła 

oraz brakiem możliwości przyłączenia do scentralizowanego źródła ciepła lub sieci 

gazowniczej. Dużym problemem jest spalanie odpadów w piecach domowych - przyczynę 

tego zjawiska należy upatrywać w niskiej świadomości ekologicznej mieszkańców. 
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Przyczyną nadmiernej emisji zanieczyszczeń transportowych jest: stale wzrastająca 

liczba pojazdów na drogach, brak miejskich tras obwodowych łączących podstawowe 

struktury zagospodarowania miast z pominięciem centrum obwodnic, wąskie ulice, korki 

uliczne, niedostateczna hierarchizacja ulic, przebieg przez centrum miast ruchu 

tranzytowego, niekorzystna struktura wiekowa pojazdów oraz ich zły stan techniczny, zła 

organizacja ruchu, niedostateczne utrzymanie dróg w czystości, duży udział dróg 

o powierzchniach zniszczonych lub nieutwardzonych 

W celu ograniczenie niskiej emisji konieczna jest realizacja działań polegających na: 

 rozbudowie centralnych systemów zaopatrywania w energię cieplną, 

 zmianie paliwa z węgla na inne (gaz, olej opałowy, energia elektryczna) o mniejszej 

zawartości popiołu, 

 zmianie przestarzałego (wysokoemisyjnego) źródła ogrzewania na źródło 

nowoczesne spełniające rygorystyczne normy emisyjne, 

 termomodernizacji budynków,  

 stosowaniu indywidualnych odnawialnych źródeł energii. 

 

 

3.1.6. Analiza SWOT – ochrona klimatu i powietrza atmosferycznego 

 

 

W kolejnej tabeli przedstawiono analizę SWOT dla obszaru interwencji ochrona 

klimatu i jakości powietrza atmosferycznego. 

 
Tabela 6. Analiza SWOT – ochrona klimatu i jakości powietrza atmosferycznego 

C
z
y
n

n
ik

i 
w

e
w

n
ę
tr

z
n

e
 

Mocne strony Słabe strony 

 opracowanie i uchwalenie planu gospodarki 
niskoemisyjnej (w 2016 r.), 

 bieżące wymiany indywidualnych źródeł 
ogrzewania i przeprowadzanie działań 
termomodernizacyjnych budynków, 

 brak obszarów silnie zurbanizowanych 
o dużej gęstości zaludnienia z intensywnym 
zjawiskiem „niskiej emisji”, 

 brak dużych zakładów przemysłowych 
wprowadzających do powietrza duże 
ładunki zanieczyszczeń, 

 dostęp do gazu ziemnego na terenie gminy. 

 brak scentralizowanej sieci 
ciepłowniczej na terenie gminy (brak 
uzasadnienia ekonomicznego dla jej 
budowy), 

 niski stopień gazyfikacji gminy, 

 dominujący udział węgla kamiennego 
w produkcji ciepła na terenie gminy, 

 wyznaczenie na terenie gminy obszaru 
przekroczeń poziomu docelowego 
benzo(a)pirenu w pyle PM 10; 

 wyznaczenie na terenie gminy obszaru 
przekroczeń poziomu celu 
długoterminowego stężenia ozonu (ze 
względu na ochronę zdrowia i ochrony 
roślin); 

 wyznaczenie na terenie gminy obszaru 
przekroczeń wartości poziomu 
dopuszczalnego stężenia pyłu 
zawieszonego PM 2,5 (faza II – termin 
osiągnięcia 2020 r.). 

C
z
y
n

n
ik

i 

z
e
w

n
ę
tr

z
n

e
 

Szanse Zagrożenia 

 możliwości wsparcia przez państwo i UE 
inwestycji związanych z OZE, 
termomodernizacją, rozwojem infrastruktury, 

 coraz wyższe koszty energii zwiększające 

 wysoki koszt inwestycji w OZE, 

 rosnąca liczba pojazdów na drogach, 

 niewystarczające regulacje prawne 
w zakresie kontrolowania osób 
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opłacalność działań zmniejszających jej 
zużycie, 

 wymagania UE dotyczące efektywności 
energetycznej, redukcji emisji oraz wzrostu 
wykorzystania OZE, 

 zobowiązanie Polski do realizacji pakietu 
klimatyczno - energetycznego, który zakłada 
zwiększenie udziału energii ze źródeł 
odnawialnych do 15 % w 2020 roku, 

 wzrost roli środków transportu przyjaznych 
środowisku: rower (krótkie dystanse) i 
transport zbiorowy (długie dystanse). 

fizycznych użytkujących urządzenia 
do spalania paliw stałych, przez służby 
gminne, 

 brak środków finansowych na działania 
naprawcze określone w programie 
ochrony powietrza oraz związane z tym 
zaległości w ich realizacji. 

 ponadlokalność zagrożeń związanych 
z zanieczyszczeniem powietrza (np. 
napływ zanieczyszczeń z terenów 
sąsiadujących – Kozienic, Dęblina). 

Źródło: opracowanie własne 

 
 

3.1.7. Zagadnienia horyzontalne – ochrona klimatu i powietrza 
atmosferycznego 

 

 

Wskazany obszar interwencji oraz najważniejsze problemy jednostki odnoszą się 

pośrednio do czterech głównych zagadnień horyzontalnych, którymi są: 

1. adaptacja do zmian klimatu. 

2. nadzwyczajne zagrożenia środowiska. 

3. działania edukacyjne. 

4. monitoring środowiska. 

 

I – Adaptacja do zmian klimatu 

Zmiany w zakresie ochrony klimatu i jakości powietrza będą miały różnorodny wpływ 

na całą działalność przemysłową, ale głównie należy zwrócić uwagę na sektor energetyczny, 

uwzględniając w szczególności prognozowane wahanie średniej temperatury. Konieczne 

będzie dostosowanie systemu energetycznego do wahań zapotrzebowania zarówno na 

energię elektryczną, jak i cieplną, m.in. poprzez wdrożenie stabilnych niskoemisyjnych źródeł 

energii. Należy zatem postawić w przyszłości w szczególności na rozwijanie alternatywnych 

możliwości produkcji energii na poziomie lokalnym, szczególnie na potrzeby ogrzewania 

i klimatyzacji na terenach o mniejszej gęstości zaludnienia, a w tym na wykorzystanie 

odnawialnych źródeł energii: słonecznej, wiatrowej i biomasy oraz zwiększenie 

wykorzystania odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich. 

 

II – Nadzwyczajne zagrożenia środowiska  

Awarie mają miejsce w zakładach przemysłowych, w sieciach gospodarki 

i komunalnej, urządzeniach i liniach energetycznych. Dotyczą w zasadzie urządzeń 

technicznych i są konsekwencją niedopatrzenia lub niewłaściwej ich obsługi, eksploatacji 

i konserwacji. Przyczyną awarii mogą być też inne czynniki, np. naturalne zużycie materiału, 

ukryte wady. Postęp techniczny w takich dziedzinach gospodarki, jak energetyka, przemysł 

czy motoryzacja doprowadził do zwiększonego gromadzenia, stosowania w procesie 

produkcyjnym i przewożenia materiałów toksycznych, zapalających i wybuchowych oraz 

materiałów promieniotwórczych. Awaria instalacji przemysłowej lub zbiornika, w którym 

przechowuje się lub przewozi toksyczne środki, po przedostaniu się do atmosfery może 

doprowadzić do skażenia terenu. W wyniku awarii urządzeń bądź lekkomyślności ludzkiej 
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bardzo często dochodzi do wybuchu gazu. Szczególnie groźne i częste są katastrofy 

środków transportu. Celowe jest tu podjęcie działań zmniejszających liczbę awarii 

i ułatwiających ich usuwanie, tj.:  

- zobligowanie operatora systemu przesyłowego (oraz operatorów systemów 

dystrybucyjnych) do wprowadzenia technologii i procedur odladzania linii 

napowietrznych, 

- stopniowa wymiana linii napowietrznych na kablowe (szczególnie linii niskiego 

napięcia), 

- likwidacja barier w dostępie ekip remontowych do sieci przesyłowych w przypadku 

konieczności usunięcia awarii, 

- zapewnienie awaryjnych źródeł energii oraz przesyłu w przypadkach, w których 

zastosowanie podstawowych źródeł nie będzie możliwe.  

 

III – Działania edukacyjne 

Niezbędnym staje się organizowanie szkoleń w celu edukacji i zwiększania 

świadomości mieszkańców w zakresie: zmian klimatu i sposobów minimalizowania ich 

skutków oraz metod zapobiegania i ograniczania ich skutków dla mieszkańców: terenów 

zagrożonych powodziami, osuwiskami i silnymi wiatrami. Należy wykorzystać 

zaangażowanie szkół i kształtowanie świadomości ekologicznej najmłodszych.  

 

IV – Monitoring środowiska 

W ramach funkcjonowania Systemu Oceny Jakości Powietrza wykonywane są 

opracowania, dotyczące każdej strefy województwa. Należy do nich Roczna Ocena Jakości 

Powietrza - wykonywana corocznie, dokonuje oceny poziomu substancji w powietrzu 

w każdej strefie pod kątem dotrzymania poziomów dopuszczalnych oraz wskazuje strefy 

wymagające tworzenia Programów Ochrony Powietrza. Ocena ta ma na celu pomoc 

w osiągnięciu w danej strefie wymaganych standardów jakości powietrza. Wojewódzki 

Inspektor Ochrony Środowiska co roku dokonuje oceny poziomów substancji w powietrzu 

w poszczególnych strefach. 

 

 

3.2. ZAGROŻENIA HAŁASEM 
 
 

Najbardziej uciążliwymi emitorami hałasu i wibracji, mającymi zasadniczy wpływ 

na klimat akustyczny w Gminie Sieciechów są trasy komunikacyjne, głównie droga 

krajowa nr 48. 

Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku uzależnione są od źródła hałasu, pory 

dnia oraz przeznaczenia terenu. 

W kolejnych tabelach przedstawiono dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112). 
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Tabela 7. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku (zastosowanie do ustalania 
i kontroli warunków korzystania ze środowiska, w odniesieniu do jednej 
doby) 

Rodzaj terenu 

Dopuszczalny poziom hałasu w [dB] 

Drogi lub linie kolejowe 
Pozostałe obiekty i działalność będąca 

źródłem hałasu 

LAeq D LAeq N LAeq D LAeq N 

przedział czasu 
odniesienia 
równy 16 
godzinom 

przedział czasu 
odniesienia 

równy 8 
godzinom 

przedział czasu 
odniesienia równy 8 
najmniej korzystnym 

godzinom dnia kolejno 
po sobie następującym 

przedział czasu 
odniesienia równy 
najmniej korzystnej 

godzinie nocy 

a) Strefa ochronna „A” 
uzdrowiska 

50 45 45 40 
b) Tereny szpitali poza 
miastem 

a) Tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

61 56 50 40 

b) Tereny zabudowy 
związanej ze stałym lub 
czasowym pobytem dzieci 
i młodzieży 

c) Tereny domów opieki 
społecznej 

d) Tereny szpitali 
w miastach 

a) Tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
wielorodzinnej 
i zamieszkania zbiorowego 

65 56 55 45 
b) Tereny zabudowy 
zagrodowej 

c) Tereny rekreacyjno-
wypoczynkowe 

d) Tereny mieszkaniowo-
usługowe 

Źródło: rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów 
hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112) 

 
Tabela 8. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku (zastosowanie do prowadzenia 

długookresowej polityki w zakresie ochrony przed hałasem) 

Rodzaj terenu 

Dopuszczalny poziom hałasu w [dB] 

Drogi lub linie kolejowe 
Pozostałe obiekty i działalność będąca 

źródłem hałasu 

LDWN 

przedział czasu 
odniesienia 

równy wszystkim 
dobom w roku 

LN 

przedział czasu 
odniesienia 

równy wszystkim 
porom nocy 

LDWN 

przedział czasu 
odniesienia równy 

wszystkim dobom w 
roku 

LN 

przedział czasu 
odniesienia równy 
wszystkim porom 

nocy 

a) Strefa ochronna „A” 
uzdrowiska 

50 45 45 40 
b) Tereny szpitali poza 
miastem 

a) Tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

64 59 50 40 

b) Tereny zabudowy 
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związanej ze stałym lub 
czasowym pobytem dzieci 
i młodzieży 

c) Tereny domów opieki 
społecznej 

d) Tereny szpitali 
w miastach 

a) Tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
wielorodzinnej 
i zamieszkania zbiorowego 

68 59 55 45 
b) Tereny zabudowy 
zagrodowej 

c) Tereny rekreacyjno-
wypoczynkowe 

d) Tereny mieszkaniowo-
usługowe 

Źródło: rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów 
hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112) 

 

Najczęściej spotykanym rodzajem hałasu jest hałas drogowy, który z uwagi na 

powszechność i gęstość występowania dróg i ulic charakteryzuje się procentowo 

największym zasięgiem oddziaływania i stanowi główne zagrożenie na terenach 

zurbanizowanych. Do głównych przyczyn narażenia na ponadnormatywny hałas w otoczeniu 

dróg należą: 

 duże natężenia ruchu pojazdów, 

 duże udziały pojazdów ciężarowych w ruchu, 

 duże prędkości pojazdów, 

 zły stan techniczny pojazdów, 

 rodzaj i stan techniczny nawierzchni drogowych, 

 nieefektywna urbanistyka i brak jednoznacznych zapisów w przepisach dotyczących 

planowania przestrzennego uwzględniających kryterium hałasu. 

Najważniejszym ciągiem komunikacyjnym na terenie Gminy Sieciechów jest droga 

krajowa nr 48. Prowadzi ona od międzynarodowej trasy E67 (DK8) z Tomaszowa 

Mazowieckiego w kierunku wschodniej granicy Polski, kończy się w Kocku przy drodze 

krajowej DK19. Przebiega przez województwa: łódzkie, mazowieckie, lubelskie i biegnie 

równolegle do DK12. Łączy (za pośrednictwem innych dróg) Łódź z Lublinem bez przejazdu 

przez Radom lub Warszawę, co przyspiesza znacznie przebieg trasy. Łączna długość DK 48 

wynosi ok. 200 km, z czego na terenie Gminy Sieciechów 16,8 km, co stanowi 8,4 %. 

Na terenie analizowanej jednostki znajdują się również 3 odcinki dróg wojewódzkich: 

 DW nr 691 – Pionki – Opactwo; 

 DW nr 738 - Nowe Słowiki k. Kozienic - Góra Puławska k. Puław; 

 DW nr 823 – droga nieciągła przecina Wisłę łączy DW 801 k. m. Borowa (woj. 

lubelskie) z DK 48 w m. Zajezierze. 

Uzuzpełnieniem sieci drogowej na terenie Gminy Sieciechów są drogi powiatowe 

oraz gminne. 

Na kolejnej rycinie przedstawiono przebieg najważniejszych szlaków 

komunikacyjnych na terenie Gminy Sieciechów. 
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Ryc. 10. Przebieg najważniejszych szlaków komunikacyjnych na terenie gminy 

Źródło: www.google.pl/maps 
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Według danych GDDKiA stan techniczny DK 48 na terenie Gminy Sieciechów 

w większości określany jest jako ostrzegawczy. 

Na kolejnej rycinie przedstawiono stan techniczny drogi krajowej nr 48 na terenie 

analizowanej jednostki. 

 

 
Ryc. 11. Stan techniczny dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA  

(na dzień 31.12.2016 r.) 
Źródło: Raport o stanie technicznym nawierzchni sieci dróg krajowych na koniec 2016 roku 

 

Tabela 9. Opis klasyfiakcji stanu technicznego dróg krajowych 

Stan pożądany 
Nawierzchnie nowe, odnowione i eksploatowane, dopuszczalne 
występowanie sporadycznych uszkodzeń, nawierzchnie nie wymagające 
zabiegów 

Stan ostrzegawczy 
Nawierzchnie z uszkodzeniami wymagające zaplanowania zabiegów 
naprawczych 

Stan krytyczny 
Nawierzchnie z uszkodzeniami wymagające niezwłocznych zabiegów 
naprawczych lub w przypadku braku środków finansowych 
odpowiedniego oznakowania odcinków 

Źródło: Raport o stanie technicznym nawierzchni sieci dróg krajowych na koniec 2016 roku 

 

Natężenie ruchu pojazdów jest głównym generatorem hałasu drogowego stąd ma 

największy wpływ na jego poziom. Obserwowany w ostatnich latach bardzo dynamiczny 

przyrost liczby pojazdów oraz wzrost ich natężenia na sieci dróg spowodował przyrost 

powierzchni terenów zagrożonych hałasem drogowym. Głównymi Pomiarami Ruchu 

Drogowego na terenie kraju objęte są drogi wojewódzkie oraz krajowe. GPR 

przeprowadzane są co 5 lat (ostatnie przeprowadzone w 2015 r.). 

Według przeprowadzonego w 2015 r. GPR największe natężenie ruchu pojazdów 

silnikowych na terenie gminy występuje na drodze krajowej nr 48 i wynosi 2 733 poj./dobę 

(997 545 poj./rok). W związku z czym odcinek ten jest największym emitorem hałasu 
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komunikacyjnego na terenie gminy. Największy udział pojazdów ciężarowych w ogólnym 

strumieniu ruchu pojazdów silnikowych występuję również na drodze krajowej nr 48 i wynosi 

24,9 %. 

W kolejnej tabeli oraz na wykresach przedstawiono szczegółowe dane dotyczące 

natężenia ruchu pojazdów silnikowych na odcinkach dróg krajowych i wojewódzkich na 

terenie Gminy Sieciechów (wg GPR 2015). 

 

Tabela 10. Natężenie ruch pojazdów silnikowych na odcinkach dróg krajowych 
i wojewódzkich na terenie Gminy Sieciechów (wg GPR 2015 r.) 

Nr drogi Odcinek pomiarowy 

Natężenie ruchu pojazdów 
silnikowych 

Udział 
samochodów 
ciężarowych Średnie dobowe Średnie roczne 

DK 48 Nowe Słowiki - Dęblin 2 733 997 545 24,9% 

DW 691 Bąkowiec - Opactwo 889 324 485 18,0% 

DW 738 Nowe Słowiki - Bąkowiec 1 758 641 670 14,1% 

DW 823 DK 48 – Wólka Wojcieszkowska 361 131 765 19,4% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników GPR 2015 

 

 
Wykres 5. Średnie dobowe natężenie ruchu pojazdów silnikowych na odcinkach dróg 

krajowych i wojewódzkich na terenie Gminy Sieciechów w 2015 r. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników GPR 2015 
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Wykres 6. Udział ruchu samochodów ciężarowych w ogólnym natężeniu ruchu na 
odcinkach dróg krajowych i wojewódzkich na terenie Gminy Sieciechów w 2015 r. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników GPR 2015 
 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. 

w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii 

w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub 

portem (Dz. U. z 2011 r., Nr 140 poz. 824 ze zm.) okresowe pomiary hałasu w środowisku 

wykonuje się co 5 lat, dla dróg publicznych o średniorocznym natężeniu ruchu powyżej 3 mln 

pojazdów lub o procentowym udziale pojazdów ciężkich w potoku ruchu powyżej 20 %, 

w przypadku średniego dobowego ruchu przekraczającego 5 tys. pojazdów.  

Generalny Pomiar Ruchu (GPR) wykonywany w 2015 r. wykazał, iż na drogach 

znajdujących się na terenie Gminy Sieciechów średni dobowy ruch roczny nie przekroczył 

3 mln pojazdów/rok (tj. 8 200 pojazdów na dobę), a więc nie zostały one zakwalifikowane do 

obszarów o negatywnym oddziaływaniu akustycznym. 

Gromadzone przez Wojewódzką Inspekcję Ochrony Środowiska informacje 

wykazują, że w ostatnich latach rośnie liczba skarg ludności na nadmierny hałas 

w środowisku. Dotyczy to głównie hałasu przemysłowego i drogowego. Działania organów 

ochrony środowiska i postęp techniczny przyczyniają się do zmniejszania się uciążliwości 

hałasu pochodzących od źródeł przemysłowych w województwie. Nadal jednak obserwuje 

się powstawanie nowych, uciążliwych źródeł hałasu, pochodzących z niewielkich zakładów 

wytwórczych i rzemieślniczych zlokalizowanych wewnątrz osiedli mieszkaniowych. Istotny 

problem stanowią duże centra handlowe lokalizowane w pobliżu zabudowy mieszkaniowej 

oraz lokale rozrywkowe. W takim przypadkach nawet stosunkowo niewielkie poziomy hałasu 

potrafią powodować wysoką niedogodność dla mieszkańców. Decydujący wpływ na klimat 

akustyczny środowiska ma w ostatnich latach dynamiczny wzrost natężenia przewozów 

towarowych i osobowych w ruchu lokalnym oraz tranzytowym. 

W ramach ograniczenia uciążliwości systemu komunikacyjnego planuje się głównie 

modernizacje dróg. Poprawa stanu technicznego dróg spowoduje upłynnienie ruchu 

samochodowego oraz redukcję pracy przewozowej, a w efekcie ograniczenie emisji spalin 

i pozytywny wpływ na jakość powietrza atmosferycznego i klimat. W sposób pośredni 

zadanie to, pozytywnie oddziałuje także na zdrowie ludzi i na organizmy żywe. 
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Jednakże w fazie realizacji inwestycji polegających na modernizacji ciągów 

komunikacyjnych może dojść do negatywnych oddziaływań na poszczególne komponenty 

środowiska przyrodniczego. W celu ograniczenia tych odziaływań w trakcie modernizacji 

dróg należy stosować następujące rozwiązania w zakresie: 

1. Ochrony gleb: 

 oszczędnie gospodarować terenem, 

 ograniczyć do niezbędnego minimum zasięg wymiany gruntów, 

 zorganizować zaplecze budowy w sposób zabezpieczający podłoże przed 

zanieczyszczeniem, 

 sprzęt budowlany i transportowy używany w związku z budową drogi powinien być 

w dobrym stanie technicznym (bez wycieków paliwa), który po zakończeniu pracy lub 

w przypadku awarii należy odprowadzić na miejsce postoju zapewniające ochronę 

powierzchni ziemi przed przedostaniem się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-

wodnego, 

 w przypadku niekontrolowanych wycieków substancji ropopochodnych wykonawca 

powinien dysponować środkami do ich neutralizacji, 

 podczas prowadzenia prac ziemnych w okresie bezdeszczowym, drogi i place 

manewrowe należy zraszać wodą w celu ograniczenia pylenia, 

 należy odpowiednio zdeponować i zagospodarować glebę z obszarów zajętych pod 

drogę, 

 po zakończeniu prac budowlanych należy uporządkować teren budowy. 

2. Ochrony wód podziemnych i powierzchniowych: 

 zachować szczególną ostrożności w czasie prowadzenia prac w korytach rowów 

melioracyjnych i w ich rejonie, 

 zachować wszelkie środki ostrożności zapobiegające przedostaniu się 

zanieczyszczeń, zwłaszcza węglowodorów ropopochodnych, do środowiska 

gruntowo-wodnego (wykonawca prac powinien dysponować sprzętem i środkami do 

neutralizacji ewentualnych zanieczyszczeń środowiska gruntowo-wodnego np. sypkie 

sorbenty hydrofobowe, hydrofobowe maty sorpcyjne w arkuszach lub rolkach, 

poduszki i rękawy sorpcyjne, biopreparaty, itp.), 

 powstające ścieki bytowe z zaplecza budowy powinny być odprowadzane do 

przewoźnych sanitariatów, a następnie wywożone do oczyszczalni ścieków. 

3. Ochrony powietrza atmosferycznego: 

 w miarę możliwości stosować materiały budowlane w postaci płynnej, 

 w okresie bezdeszczowym można podczas prowadzenia prac ziemnych zraszać 

powierzchnię terenu wodą w celu ograniczenia pylenia, 

 masy bitumiczne transportować wywrotkami wyposażonymi w opończe ograniczające 

emisję oparów asfaltu, 

 roboty nawierzchniowe, jeśli będzie to możliwe, prowadzić najlepiej w okresie 

ciepłym, kiedy temperatura mas bitumicznych może być niższa, a przez to mniejsze 

będzie odparowywanie substancji odorotwórczych. 

4. Ochrony klimatu akustycznego: 

 wykonywać prace budowlane w godzinach 6:00 - 22:00, 

 stosować nowoczesne maszyny wyposażone w elementy zmniejszające emisję 

hałasu do środowiska, 

 w odpowiedni sposób usytuować maszyny na placu budowy. 
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3.2.1. Analiza SWOT – zagrożenia hałasem 
 

 

W kolejnej tabeli przedstawiono analizę SWOT dla obszaru interwencji zagrożenia 

hałasem. 

 
Tabela 11. Analiza SWOT – zagrożenia hałasem 

C
z
y
n

n
ik

i 
w

e
w

n
ę
tr

z
n

e
 

Mocne strony Słabe strony 

 brak na terenie gminy dużych zakładów 
przemysłowych będących emitorami hałasu; 

 brak na terenie gminy odcinków dróg 
publicznych o największym natężeniu ruchu 
– powyżej 3 mln pojazdów na rok; 

 bieżące modernizacje i remonty nawierzchni 
dróg. 

 stan techniczny DK 48 na terenie 
Gminy Sieciechów w większości 
określany jako ostrzegawczy; 

 duża liczba zabudowań mieszkalnych 
(gospodarstw) zlokalizowanych 
bezpośrednio przy drodze krajowej; 

 brak naturalnych barier akustycznych 
na terenie gminy (płaskie 
ukształtowanie terenu, mała lesistość – 
głównie pola uprawne). 

C
z
y
n

n
ik

i 
z
e
w

n
ę
tr

z
n

e
 

Szanse Zagrożenia 

 położenie nacisku na rozwój infrastruktury 
rowerowej, korzystanie z komunikacji 
zbiorowej, 

 produkcja cichszych samochodów – nowe 
technologie redukujące hałas, 

 objęcie coraz większych obszarów MPZP 
z wytyczonymi obszarami funkcjonalnymi, 

 wzrost liczby zarejestrowanych pojazdów 
samochodowych, 

 znaczny wzrost natężenia ruchu 
pojazdów samochodowych, 

 brak funduszy na inwestycje zmierzające 
do poprawy stanu środowiska 
akustycznego. 

Źródło: opracowanie własne 

 

 

3.2.2. Zagadnienia horyzontalne - zagrożenie hałasem 
 

 

Wskazany obszar interwencji oraz najważniejsze problemy jednostki odnoszą się 

pośrednio do czterech głównych zagadnień horyzontalnych, którymi są: 

1. adaptacja do zmian klimatu. 

2. nadzwyczajne zagrożenia środowiska. 

3. działania edukacyjne. 

4. monitoring środowiska. 

 

I – Adaptacja do zmian klimatu 

Adaptacja przestrzeni do warunków dużego wzrostu temperatury i jej wpływu na 

hałas to jedno z wyzwań współczesnej gospodarki przestrzennej. Wysoka temperatura 

generuje rozwój i zwiększenie ilości urządzeń mających na celu minimalizację zagrożeń 

termicznych, czyli urządzeń klimatyzacyjnych i chłodniczych co w zwartej zabudowie może 

generować nadmierną emisję hałasu. 
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II – Nadzwyczajne zagrożenia środowiska 

Hałas nie tylko może wywierać niekorzystny wpływ na zdrowie człowieka, ale 

z również zwierząt ograniczając coraz bardziej ich przestrzeń życiową. Szkodliwość hałasu 

zależy nie tylko od jego natężenia ale także od częstość występowania, charakteru 

oddziaływania (ciągły, przerywany) i długotrwałości działania.  

W związku z wzrostem negatywnych czynników należy przewidzieć podjęcie działań 

zmierzających do ograniczenia emisji hałasu, a w tym dalszej poprawy stanu dróg, 

w uzasadnionych przypadkach wprowadzania ograniczeń prędkości i wagi pojazdów na 

obszarach zabudowanych oraz remontów dróg, budowy obwodnic, czy też nasadzenia 

drzew i krzewów jako zieleni izolacyjnej. 

 

III – Działania edukacyjne 

Poważnym chodź na co dzień rzadko dostrzeganym zagrożeniem dla środowiska 

życia człowieka jest emisja hałasu. Niezbędnym staje się organizowanie szkoleń w celu 

edukacji i zwiększania świadomości mieszkańców, a szczególnie młodzieży szkolnej 

w zakresie oddziaływania hałasu na człowieka i zwierzęta, a także w jaki sposób ograniczyć 

skutki nadmiernego oddziaływania hałasu na mieszkańców terenów zagrożonych hałasem. 

 

IV – Monitoring środowiska 

Na terenie województwa oceny stanu akustycznego środowiska dokonuje wojewódzki 

inspektor ochrony środowiska. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska prowadzi rejestr 

zawierający informacje o stanie akustycznym środowiska na podstawie pomiarów, badań 

i analiz wykonywanych w ramach państwowego monitoringu środowiska. Konieczne powinno 

być bardziej szczegółowe wykonywanie badań monitoringowych w każdej gminie. 

 

 

3.3. POLA ELEKTROENERGETYCZNE 
 

 

3.3.1. Infrastruktura elektroenergetyczna 
 

 

Operatorem elektroenergetycznym na terenie Gminy Sieciechów jest PGE 

Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna. 

Zgodnie z ustawą z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 

220 z późn. zm.) do obowiązków operatora systemu elektroenergetycznego dystrybucyjnego 

należy m.in.: 

 prowadzenie ruchu sieciowego w sieci dystrybucyjnej w sposób efektywny 

z zachowaniem wymaganej niezawodności dostarczania energii elektrycznej i jakości 

jej dostarczania oraz we współpracy z operatorem systemu przesyłowego 

elektroenergetycznego, w obszarze koordynowanej sieci 110 kV; 

 eksploatacja, konserwacja i remonty sieci dystrybucyjnej w sposób gwarantujący 

niezawodność funkcjonowania systemu dystrybucyjnego; 

 zapewnienie rozbudowy sieci dystrybucyjnej, a tam gdzie ma to zastosowanie, 

rozbudowy połączeń międzysystemowych w obszarze swego działania; 

 dysponowanie mocą jednostek wytwórczych przyłączonych do sieci dystrybucyjnej; 
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 bilansowanie systemu, z wyjątkiem równoważenia bieżącego zapotrzebowania na 

energię elektryczną z dostawami tej energii, oraz zarządzanie ograniczeniami 

systemowymi; 

 dostarczanie użytkownikom sieci i operatorom innych systemów 

elektroenergetycznych, z którymi system jest połączony, informacji o warunkach 

świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej oraz zarządzaniu siecią, 

niezbędnych do uzyskania dostępu do sieci dystrybucyjnej i korzystania z tej sieci; 

 planowanie rozwoju sieci dystrybucyjnej z uwzględnieniem przedsięwzięć związanych 

z efektywnością energetyczną, zarządzaniem popytem na energię elektryczną lub 

rozwojem mocy wytwórczych przyłączanych do sieci dystrybucyjnej. 

Na kolejnej rycinie przedstawiono obszary działania poszczególnych operatorów 

systemów elektroenergetycznych dystrybucyjnych na terenie kraju. 

 

 
Ryc. 12. Zasięg działania poszczególnych operatorów systemów dystrybucyjnych 

Źródło: www.rynek-energii-elektrycznej.cire.pl 

 

Sieć średniego i niskiego napięcia oraz stacje elektroenergetyczne na terenie Gminy 

Sieciechów zaspokajają aktualne zapotrzebowanie przyłączonych odbiorców na terenie 

gminy na energię elektryczną. 

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna prowadzi na bieżąco prace 

eksploatacyjne w sieciach stanowiących własność Spółki, a zlokalizowanych na terenie 

Gminy, w celu utrzymania ich właściwego stanu technicznego oraz dostarczania 

przyłączonym odbiorcom energii elektrycznej o parametrach, zgodnych z obowiązującymi 

wymaganiami w tym zakresie. Sukcesywnie są też realizowane wszelkie prace inwestycyjne, 

zarówno po stronie sieci średniego, jak i niskiego napięcia, mające za zadanie 
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wyeliminowanie wyeksploatowanych odcinków sieci oraz poprawę ich parametrów, w celu 

przyłączenia nowych odbiorców i umożliwienia zwiększenia zapotrzebowanej mocy dla 

odbiorców już przyłączonych. 

Przez teren Gminy Sieciechów przebiegają także linie elektroenergetyczne 

najwyższego napięcia stanowiące element krajowego systemu przesyłowego energii 

elektrycznej (wyprowadzone z elektrowni Kozienice), których przebieg na terenie gminy 

przedstawiono na kolejnej rycinie. 

 

 
Ryc. 13. Przebieg linii elektroenergetycznych najwyższego napięcia na terenie Gminy 

Sieciechów 
Źródło: www.msip.wrotamazowsza.pl 

 

3.3.2. Stacje nadawcze łączności bezprzewodowej 
 

 

Według wykazu pozwoleń radiowych wydanych operatorom przez Urząd Komunikacji 

Elektronicznej, na terenie Gminy Sieciechów zlokalizowana jest tylko jedna stacja bazowa 

łączności bezprzewodowej (należąca do T-Mobile), której lokalizację przedstawiono 

na kolejnej rycinie. 
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Ryc. 14. Lokalizacja stacji bazowej łączności bezprzewodowej 

na terenie Gminy Sieciechów 
Źródło: www.beta.btsearch.pl 

 

 

3.3.3. Monitoring pól elektromagnetycznych 
 

 

Najpowszechniej występującymi instalacjami będącymi źródłami pól 

elektromagnetycznych, które mają istotny wpływ na ogólny poziom pól w środowisku są linie 

elektroenergetyczne oraz instalacje radiokomunikacyjne, takie jak stacje bazowe telefonii 

komórkowej oraz stacje radiowe i telewizyjne. 

Zależnie od przeznaczenia źródła pól elektromagnetycznych (PEM), zakresu 

wytwarzanych częstotliwości i mocy nadajnika, różne grupy ludności, podlegają w różnym 

stopniu ekspozycji na PEM. Wielkość tej ekspozycji zależy od stopnia uprzemysłowienia 

danego obszaru kraju czy regionu i przeciętnie jest wyższa dla mieszkańców dużych miast 

w porównaniu z obszarami wiejskimi. Orientacyjnie można stwierdzić, że poza bliskimi 

rejonami otaczającymi duże nadawcze stacje radiowe i telewizyjne, gdzie wartości natężenia 

i gęstości mocy są najwyższe, podwyższone wartości natężenia pola wystąpią na terenie 

aglomeracji miejskich, gdzie wyróżnić należy sieć radiofonii ruchomej i telefonii komórkowej, 

państwowe i komercyjne stacje radiowe i telewizyjne, itp. 

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r., 

poz. 672 z późn. zm.) państwowy monitoring środowiska obejmuje uzyskiwane na podstawie 

badań monitoringowych informacje w zakresie promieniowania jonizującego i pól 
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elektromagnetycznych. Badania te powinny być przeprowadzone w sposób cykliczny, przy 

zastosowaniu ujednoliconych metod zbierania, gromadzenia i przetwarzania danych. 

Okresowe badania poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku prowadzi 

wojewódzki inspektor ochrony środowiska (art. 123 POŚ). Jednocześnie, zgodnie z art. 124 

wojewódzki inspektor ochrony środowiska prowadzi, aktualizowany corocznie, rejestr 

zawierający informacje o terenach, na których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych 

poziomów pól elektromagnetycznych. 

Zakres i sposób prowadzenia okresowych badań poziomów pól 

elektromagnetycznych w środowisku określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 

12 listopada 2007 roku w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań 

poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2007, Nr 221, poz. 1645). 

Na terenie każdego z województw (zgodnie z powyższym rozporządzeniem) pomiary 

wykonywane są w punktach pomiarowych dla trzech typów terenów dostępnych dla ludności: 

 w centralnych dzielnicach lub osiedlach miast o liczbie mieszkańców przekraczającej 

50 tys., 

 w pozostałych miastach, 

 na terenach wiejskich. 

Podstawowym założeniem dokonywanych obserwacji jest ochrona ludności przed 

wzrostem poziomów pól elektromagnetycznych ponad wartości dopuszczalne. 

Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku oraz metody 

sprawdzania i wyznaczania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól 

elektromagnetycznych są określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 

października 2003 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych 

w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. 2003, 

Nr 192, poz. 1883). 

Wpływ pola elektromagnetycznego na człowieka i środowisko uzależniony jest od 

wielkości natężenia (lub gęstości mocy) oraz częstotliwości drgań. Dlatego wartość 

poziomów dopuszczalnych jest określana w pasmach częstotliwości. W kolejnych tabelach 

przedstawiono wartości dopuszczalne poziomów pól elektroenergetycznych. 
 

Tabela 12. Zakres częstotliwości pól elektromagnetycznych, dla których określa się 
parametry fizyczne charakteryzujące oddziaływanie pól 
elektromagnetycznych na środowisko, dla terenów przeznaczonych pod 
zabudowę mieszkaniową oraz dopuszczalne poziomy pól 
elektromagnetycznych, dla terenów przeznaczonych pod zabudowę 
mieszkaniową 

Zakres częstotliwości 
pola elektromagnetycznego 

Składowa elektryczna Składowa magnetyczna 

50 Hz* 1 kV/m 60 A/m 

*50 Hz – częstotliwość sieci elektroenergetycznej 
Źródło: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. 
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Tabela 13. Zakres częstotliwości pól elektromagnetycznych, dla których określa się 
parametry fizyczne charakteryzujące oddziaływanie pól 
elektromagnetycznych na środowisko, dla miejsc dostępnych dla 
ludności terenów oraz dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych, 
charakteryzowane przez dopuszczalne wartości parametrów fizycznych, 
dla miejsc dostępnych dla ludności 

Zakres częstotliwości 
pola elektromagnetycznego 

Składowa elektryczna Składowa magnetyczna 

0 Hz 10 kV/m 2 500 A/m 

od 0 Hz do 0,5 Hz - 2 500 A/m 

od 0,5 Hz do 50 Hz 10 kV/m 60 A/m 

od 0,05 kHz do 1 kHz - 3 A/m 

od 0,001 MHz do 3 MHz 20 kV/m 3 A/m 

od 3 MHz do 300 MHz 7 kV/m - 

od 300 MHz do 300 GHz 7 kV/m - 

*50 Hz – częstotliwość sieci elektroenergetycznej 
Źródło: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. 
 

W kolejnej tabeli przedstawiono porównanie natężeń pól elektromagnetycznych 

50 Hz wytwarzanych w sąsiedztwie linii elektroenergetycznych oraz urządzeń elektrycznych 

AGD/RTV. 
 

Tabela 14. Porównanie natężeń pól elektrycznych 50 Hz wytwarzanych w sąsiedztwie 
linii elektroenergetycznych oraz urządzeń elektrycznych AGD/RTV 

Linie napowietrzne 
Natężenie 

[kV/m] 
Urządzenia elektryczne 

AGD/RTV 
Natężenie 

[kV/m] 

Pod liniami najwyższych 
napięć (220-400 kV) 

1-10 Pralka automatyczna 
0,13 w odległości 

30 cm 

W odległości 150 m od linii 
400 kV 

<0,5 Żelazko 
0,12 w odległości 

10 cm 

Pod liniami wysokiego 
napięcia (110 kV) 

<0,3 Monitor komputerowy 
0,2 w odległości 

30 cm 

Na zewnątrz stacji GPZ 0,1-0,3 

Odkurzacz 
0,13 w odległości 

5 cm 

Maszynka do golenia 
0,7 w odległości 

3 cm 

Suszarka do włosów 
0,8 w odległości 

10 cm 

Źródło: Linie i stacje elektroenergetyczne w środowisku człowieka. Wydanie 5. Warszawa 2009 

 

Na obszarze województwa mazowieckiego WIOŚ w Warszawie wyznaczył 135 

punktów pomiarowych natężenia promieniowania elektromagnetycznego dla trzyletniego 

cyklu pomiarowego, po 45 punktów każdego roku. Na terenie Gminy Sieciechów nie ma 

zlokalizowanego punktu pomiarowego. Jednakże w żadnym punkcie pomiarowym na terenie 

województwa w latach 2011-2016 nie odnotowano przekroczeń dopuszczalnego poziomu 

natężenia wynoszącego 7 V/m. Najwyższe zmierzone wartości promieniowania 

elektromagnetycznego wyniosły: 

 w 2011 r. – 1,51 V/m, co stanowi 21,6 % dopuszczalnej normy (stanowisko 

pomiarowe w Warszawie, skrzyżowanie ulic Al. Jerozolimskich i Marszałkowskiej); 

 w 2012 r. – 1,02 V/m, co stanowi 14,6 % dopuszczalnej normy (stanowisko 

pomiarowe w Warszawie, skrzyżowanie ulic Świętokrzyskiej i Jana Pawła II); 
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 w 2013 r. – 1,17 V/m, co stanowi 16,9 % dopuszczalnej normy (stanowisko 

pomiarowe w Warszawie, ul. Tunelowa przy Dworcu Zachodnim); 

 w 2014 r. – 2,22 V/m, co stanowi 31,7 % dopuszczalnej normy (stanowisko 

pomiarowe w Warszawie, skrzyżowanie ulic Al. Jerozolimskich i Marszałkowskiej); 

 w 2015 r. – 1,96 V/m, co stanowi 28,0 % dopuszczalnej normy (stanowisko 

pomiarowe w Warszawie, skrzyżowanie ulic Świętokrzyskiej i Jana Pawła II); 

 w 2016 r. – 1,72 V/m, co stanowi 24,6 % dopuszczalnej normy (stanowisko 

pomiarowe w Warszawie, skrzyżowanie ulic Andersa i Długiej). 

Z przytoczonych danych wynika, iż zmierzone najwyższe wartości promieniowania 

elektromagnetycznego na terenie województwa w latach 2011-2016, są znacznie niższe niż 

poziom dopuszczalny. Dodatkowo wyniki badań prowadzonych w gminach wiejskich (czyli 

takich jak Gmina Sieciechów) są znacznie niższe niż w miastach (zazwyczaj poniżej granicy 

oznaczalności aparatury pomiarowej czyli poniżej 0,2 V/m). 
 

 

3.3.4. Analiza SWOT – pola elektromagnetyczne 
 
 

W kolejnej tabeli przedstawiono analizę SWOT dla obszaru interwencji pola 

elektromagnetyczne. 
 

Tabela 15. Analiza SWOT – pola elektromagnetyczne 

C
z
y
n

n
ik

i 
w

e
w

n
ę
tr

z
n

e
 Mocne strony Słabe strony 

 mała liczba stacji bazowych łączności 
bezprzewodowej na terenie gminy; 

 brak badań natężenia promieniowania 
elektromagnetycznego na terenie gminy; 

 lokalizacja na terenie gminy linii 
elektroenergetycznych najwyższych 
napięć. 
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Szanse Zagrożenia 

 obowiązkowy monitoring PEM w ramach 
państwowego monitoringu środowiska, 

 w latach 2011-2016 w żadnym punkcie 
pomiarowym na terenie województwa nie 
stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych 
norm natężenia PEM, 

 modernizacja sieci energetycznych przez 
operatora. 

 rozpowszechnienie i rozwój telefonii 
komórkowej oraz innych technologii 
emitujących promieniowanie 
elektromagnetyczne, 

 rozbudowa mieszkalnictwa wzdłuż linii 
energetycznych. 

Źródło: opracowanie własne 
 
 

3.3.5. Zagadnienia horyzontalne – pola elektromagnetyczne 
 
 

Wskazany obszar interwencji oraz najważniejsze problemy jednostki odnoszą się 

pośrednio do czterech głównych zagadnień horyzontalnych, którymi są: 

1. adaptacja do zmian klimatu. 

2. nadzwyczajne zagrożenia środowiska. 

3. działania edukacyjne. 

4. monitoring środowiska. 
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I – Adaptacja do zmian klimatu 

Występowanie ekstremalnych zjawisk pogodowych, typu huragany czy intensywne 

burze, może doprowadzić do zwiększenia ryzyka uszkodzenia elektrowni wiatrowych, 

masztów telefonii komórkowej, linii elektroenergetycznych, a zatem ograniczenia 

w dostarczaniu energii do odbiorców. Zmiany klimatyczne będą miały swoje odzwierciedlenie 

w konieczności konserwacji infrastruktury mogącej emitować pola elektromagnetyczne 

i zapewnienia bezpieczeństwa jej funkcjonowania. 

 

II – Nadzwyczajne zagrożenia środowiska 

Najgroźniejszymi typami zanieczyszczeń są jonizujące i niejonizujące promieniowanie 

elektromagnetyczne. Liczba źródeł pola elektromagnetycznego wzrasta wraz z rosnącym 

zapotrzebowaniem na energię elektryczną oraz zaawansowaniem technologii 

bezprzewodowych. Sztuczne pola, generowane przez urządzenia techniczne, mogą 

znacząco wpływać na biologiczne procesy komunikacji międzykomórkowej oraz na procesy 

metaboliczne. 

 
III – Działania edukacyjne 

Promieniowanie elektromagnetyczne stanowi zagrożenie dla zdrowia. Edukacja 

powinna polegać na przekazywaniu informacji na temat pola elektromagnetycznego. 

Głównym celem powinno być szerzenie wiedzy nt. szkodliwych wpływów technologii 

bezprzewodowych na zdrowie. 

 

IV – Monitoring środowiska 

Prowadzący instalację oraz użytkownik urządzeń emitujących pola 

elektromagnetyczne są zobowiązani do wykonania pomiarów poziomów pól 

elektromagnetycznych w środowisku bezpośrednio po rozpoczęciu użytkowania instalacji lub 

urządzenia oraz każdorazowo w przypadku zmiany warunków pracy instalacji lub 

urządzenia. Monitoring pól elektromagnetycznych prowadzi WIOŚ. W ramach monitoringu 

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska prowadzi okresowe badania kontrolne poziomów 

pól w środowisku. 

 
 

3.4. GOSPODAROWANIE WODAMI 
 
 

3.4.1. Wody powierzchniowe 
 

 

Gmina Sieciechów położona jest w obrębie regionu wodnego Środkowej Wisły 

będącego pod zarządem RZGW w Warszawie, na terenie następujących Jednolitych Części 

Wód Powierzchniowych (JCWP1): 

 JCWP Dopływ spod Woli Klasztornej; 

 JCWP Kanał Gniewoszowsko-Kozienicki; 

 JCWP Wisła od Wieprza do Pilicy; 

 JCWP Wisła od Kamiennej do Wieprza; 

                                                           
1
 JCWP - oddzielny i znaczący element wód powierzchniowych taki jak: jezioro, zbiornik, strumień, rzeka lub 

kanał, część strumienia, rzeki lub kanału, wody przejściowe lub pas wód przybrzeżnych 
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 JCWP Dopływ z Leśnej Rzeki; 

 JCWP Zwolanka. 

Na kolejnych rycinach przedstawiono zasięg poszczególnych JCWP oraz sieć 

hydrograficzną na terenie Gminy Sieciechów. 
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Ryc. 15. Zasięg poszczególnych JCWP na terenie Gminy Sieciechów 
Źródło: opracowanie własne na podstawie www.geoportal.kzgw.gov.pl 
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Ryc. 16. Sieć hydrograficzna na terenie Gminy Sieciechów 

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.geoportal.kzgw.gov.pl 
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3.4.2. Wody podziemne 
 
 

Zgodnie z podziałem kraju na 172 Jednolite Części Wód Podziemnych (JCWPd2), 

który obowiązuje od 2016 r., obszar Gminy Sieciechów położony jest w obrębie 

JCWPd nr 74. 

Powierzchnia JCWPd 74 wynosi 1 660 km2 i położona jest w obrębie następujących 

powiatów: rycki, puławski, garwoliński, kozienicki, białobrzeski, przysuski, radomski, 

zwoleński, konecki. 

Na kolejnej rycinie przedstawiono zasięg terytorialny JCWP nr 74. 

 

 
Ryc. 17. Zasięg terytorialny JCWP nr 74 

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.geoportal.kzgw.gov.pl 

 
Zasilanie JCWPd 74 odbywa się przez infiltrację opadów atmosferycznych. 

Na południowej granicy JCWPd na odcinku, gdzie biegnie ona wzdłuż południowej granicy 

subregionu hydrogeologicznego Środkowej Wisły-niziny mają miejsce dopływy i odpływy 

boczne do JCWPd nr 86 i 87. Pozostałe granice są hydrodynamiczne i biegną po działach 

wód podziemnych, które z pewnym przybliżeniem pokrywają się z działami wód 

powierzchniowych, a wschodnią granicę stanowi rzeka Wisła. Naturalnymi strefami drenażu 
                                                           
2
 za JCWPd uznaje się określoną objętość wód podziemnych znajdującą się wewnątrz warstwy wodonośnej lub 

zespołu warstw wodonośnych 
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wewnątrz JCWPd są rzeki i cieki powierzchniowe z tym, że dla głębiej położonych warstw 

wodonośnych są to głównie rzeki Radomka i Zagożdżonka, a w najbardziej wschodniej 

części terenu Wisła. Funkcję drenażu pełnią także liczne ujęcia wód podziemnych (studnie 

wiercone i kopane).  

Kierunki krążenia wód podziemnych są często bardzo skomplikowane ze względu na 

zróżnicowaną przepuszczalność warstw wodonośnych i występowanie pomiędzy nimi 

utworów półprzepuszczalnych. Generalnie jednak wody wszystkich pięter/poziomów 

wodonośnych odpływają do naturalnych stref drenażu.  

Oddziaływanie ujęć zaburza ten kierunek tylko lokalnie na niewielkich obszarach. 

Duże leje depresji zaznaczały się tylko w najbardziej wschodniej części terenu w rejonie 

ujęcia dla Zakładów Tworzyw Sztucznych „Pronit” w Pionkach i Elektrowni Kozienice. 

Obecnie pobór wody z ujęcia w Pionkach został znacznie ograniczony, zwierciadło wody 

podniosło się, a lej depresji uległ znacznemu spłyceniu. 

Na kolejnej rycinie przedstawiono schemat cyrkulacji wód podziemnych JCWPd 74. 

 

 
Ryc. 18. Schemat cyrkulacji wód podziemnych JCWPd 74 

Źródło: www.epsh.pgi.gov.pl 

 

Gmina Sieciechów położona jest w obrębie dwóch Głównych Zbiorników Wód 

Podziemnych (GZWP): GZWP nr 222 - Dolina środkowej Wisły (Warszawa–Puławy) oraz 
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GZWP nr 405 Niecka Radomska. Na kolejnych rycinach przedstawiono zasięg GZWP nr 222 

i 405 na tle gminy i kraju. 

 

 
Ryc. 19. Zasięg GZWP na terenie Gminy Sieciechów 

Źródło: www.epsh.pgi.gov.pl 

 

 
Ryc. 20. Zasięg GZWP nr 222 i 405 na tle kraju 

Źródło: www.epsh.pgi.gov.pl 

 

Główny zbiornik wód podziemnych (GZWP) stanowi zespół przepuszczalnych 

utworów wodonośnych o znaczeniu użytkowym, którego granice są określone parametrami 

hydrogeologicznymi lub warunkami hydrodynamicznymi oraz warunkami formowania się 

zasobów wód podziemnych, wydzielony ze względu na jego szczególne znaczenie dla 

obecnego i perspektywicznego zaopatrzenia w wodę, spełniający określone kryteria 
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ilościowe i jakościowe: wydajność potencjalnego otworu studziennego powyżej 70 m3/h, 

wydajność ujęcia powyżej 10 000 m3/d, wodoprzewodność warstwy wodonośnej wyższa niż 

10 m2/h, woda nadająca się do zaopatrzenia ludności w stanie surowym lub po jej 

ewentualnym prostym uzdatnieniu przy pomocy stosowanych obecnie i uzasadnionych 

ekonomicznie technologii. W obszarach deficytowych w wodę kryteria ilościowe przyjęte dla 

GZWP mogą być niższe, lecz wyróżniające zbiornik o znaczeniu praktycznym na tle ogólnie 

mniej korzystnych warunków hydrogeologicznych. 

GZWP nr 222 charakteryzuje się dużą zasobnością i odnawialnością wód 

podziemnych. Zasilany jest przez dopływ lateralny z sąsiadujących obszarów 

wysoczyznowych oraz bezpośrednią infiltrację. Główną bazą drenażu jest rzeka Wisła wraz 

z jej większymi dopływami (m.in. Pilica i Narew). Zbiornik Dolina środkowej Wisły jest 

podstawowym źródłem zaopatrzenia w wodę miast i miejscowości położnych w jego obrębie, 

a zwłaszcza Warszawy oraz międzyrzecza Wisły i Narwi. Ze względu na brak izolacji 

warstwy wodonośnej (strefa aeracji o miąższości 0,5–6 m jest zbudowana z piasków 

i lokalnie mułków) na przeważającej części zbiornika zaliczony jest on do silnie zagrożonych. 

Dobra izolacja występuje jedynie na obszarach gdzie zbiornik występuje jako warstwa 

międzymorenowa w obrębie wysoczyzn sąsiadujących z doliną Wisły. 

GZWP nr 405 jest jednym z większych zbiorników wód podziemnych w kraju. 

Zwierciadło wody głównego użytkowego poziomu wodonośnego ma w południowej części 

niecki radomskiej na ogół charakter swobodny. W części północnej, gdzie wodonośne utwory 

kredy górnej przykrywa płaszcz osadów młodszych, zwierciadło wody tego poziomu jest 

z reguły napięte. Stopień wykorzystania zasobów dyspozycyjnych GZWP nr 405 jest obecnie 

bardzo niski. Wyjątek stanowi aglomeracja Radomia. Priorytetem długofalowego programu 

ochrony zbiornika powinno być opracowanie i wdrażanie harmonogramu budowy sieci 

kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków obsługujących obszary zwartej zabudowy. Dużą 

wagę należy przywiązywać do szkoleń i edukacji, głównie mieszkańców wsi, w zakresie 

stosowania dobrych praktyk rolniczych, w szczególności dotyczą- cych użytkowania 

i przechowywania nawozów w tym nawozów płynnych 

 

 

3.4.3. Dyrektywa azotanowa – wody wrażliwe i OSN 
 
 

Zgodnie z Rozporządzeniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 

w Warszawie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia wód powierzchniowych 

i podziemnych wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz 

obszaru szczególnie narażonego, z którego odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód 

należy ograniczyć w granicach regionów wodnych: Środkowej Wisły, Łyny i Węgorapy, 

Niemna, Świeżej oraz Jarft, określa się cały region wodny Środkowej Wisły, jako obszar 

szczególnie narażony na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych, z którego 

odpływ azotu ze źródeł rolniczych należy ograniczyć. 

Dodatkowo JCWP Wisła od Wieprza do Pilicy oraz JCWP Wisła od Kamiennej do 

Wieprza zaliczone zostały do jednolitych części wód powierzchniowych wrażliwych 

na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych. 

Obszary szczególnie narażone na zanieczyszczenie azotanami pochodzenia 

rolniczego (OSN) zostały wyznaczone zgodnie z obowiązującą wszystkie kraje UE tzw. 

Dyrektywą Azotanową. Rolnicy, których działki położone są na (OSN) są obowiązani 
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do wypełnienia tzw. Programów Działań, których celem jest ograniczenie dopływu azotu 

z rolnictwa do wód i ograniczenie ich eutrofizacji. 

 

Na OSN należy stosować następujące zasady nawożenia: 

 nawożenie stosuje się w okresach i w warunkach, gdy nie ma zagrożenia, że zawarte 

w nich składniki mineralne, szczególnie związki azotu, będą wymywane do wód 

gruntowych lub zmywane do wód powierzchniowych w stopniu powodującym 

zagrożenie dla wód, a w konsekwencji ich zanieczyszczenie; 

 nawozy naturalne i organiczne na gruntach ornych stosuje się w okresie od dnia 

1 marca do dnia 15 listopada; 

 nawozy płynne naturalne na łąkach trwałych i pastwiskach trwałych stosuje się 

od dnia 1 marca do dnia 15 sierpnia; 

 nawozy stałe naturalne stosuje się: 

 na łąkach trwałych od dnia 1 marca do dnia 30 listopada; 

 na pastwiskach trwałych od dnia 1 marca do dnia 15 kwietnia i od dnia 15 

października do dnia 30 listopada; 

 zakazuje się nawożenia na glebach zamarzniętych powierzchniowo; 

 nawożenia nie stosuje się przez cały rok na glebach nieuprawianych, w tym na 

ugorach; 

 przy użytkowaniu zmiennym (kośno-pastwiskowym) i przy wypasie kwaterowym 

stosuje się obniżoną dawkę azotu w ilości do 85 kg N/ha/rok z nawozów płynnych 

naturalnych, bezpośrednio po pokosie/wypasie, ale nie później niż do dnia 

15 sierpnia. 

 nawozy azotowe mineralne stosuje się: 

 na gruntach ornych i w uprawach wieloletnich od dnia 1 marca do dnia 15 

listopada; 

 na łąkach trwałych i pastwiskach trwałych od dnia 1 marca do dnia 15 sierpnia. 

 

 

3.4.4. Zagrożenie powodziowe i ochrona przeciwpowodziowa 
 

 

Zgodnie z mapą podtopień opracowaną przez Państwowy Instytut Geologiczny 

zdecydowana większość Gminy Sieciechów (oprócz niewielkiego zachodniego krańca gminy 

w rejonie miejscowości Leśna Rzeka, Słowiki Stare oraz Słowiki Nowe) położona jest na 

obszarze zagrożenia podtopieniami. 

Na kolejnej rycinie przedstawiono obszar zagrożony podtopieniami na terenie Gminy 

Sieciechów. 
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Ryc. 21. Obszar zagrożony podtopieniami na terenie Gminy Sieciechów 

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.epsh.pgi.gov.pl 

 

W ramach wstępnej oceny ryzyka powodziowego na terenie Gminy Sieciechów 

wyznaczono obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi, dla których opracowano 

mapy zagrożenia powodziowego oraz mapy ryzyka powodziowego. 

Na mapach zagrożenia powodziowego przedstawiono obszary o określonym 

prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi: 

 obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi 

raz na 500 lat (Q=0,2%); 

 obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi 

raz na 100 lat (Q=1%), 

 obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi 

raz na 10 lat (Q=10%), 

oraz obszary obejmujące tereny narażone na zalanie w przypadku: 

 zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego, 

 zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwsztormowego (budowli ochronnych pasa 

technicznego – według ustawy Prawo wodne, obowiązującej przed 12 lipca 2014 r.) 

Ponadto na mapach zagrożenia powodziowego przedstawiono: 

 głębokość wody; 

 oraz prędkość wody i kierunki przepływu wody – dla miast wojewódzkich i miast na 

prawach powiatu oraz innych miast o liczbie mieszkańców przekraczającej 100 000 

osób. 
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Uzupełnieniem map zagrożenia powodziowego są mapy ryzyka powodziowego, 

określające wartości potencjalnych strat powodziowych oraz przedstawiające obiekty 

narażone na zalanie w przypadku wystąpienia powodzi o określonym prawdopodobieństwie 

wystąpienia. Są to obiekty, które pozwalają na ocenę ryzyka powodziowego dla zdrowia 

i życia ludzi, środowiska, dziedzictwa kulturowego i działalności gospodarczej, czyli grupy, 

dla których należy ograniczyć negatywne skutki powodzi zgodnie z celami Dyrektywy 

Powodziowej. 

W tym celu dla obszarów przedstawionych na mapach zagrożenia powodziowego, 

zostały naniesione takie elementy jak: 

 szacunkowa liczba ludności zamieszkującej obszar zagrożony; 

 budynki mieszkalne oraz obiekty o szczególnym znaczeniu społecznym (tj. szpitale, 

szkoły, przedszkola, hotele, centra handlowe i inne) - dla których głębokość wody 

wynosi > 2 m oraz < 2 m (graniczna wartość głębokości wody – 2 m została przyjęta 

w związku z przyjętymi przedziałami głębokości wody i ich wpływu na stopień 

zagrożenia dla ludności i obiektów budowlanych; 

 obszary i obiekty zabytkowe; 

 obszary chronione tj. ujęcia wód, strefy ochronne ujęć wody, kąpieliska, obszary 

ochrony przyrody; 

 potencjalne ogniska zanieczyszczeń wody, w przypadku wystąpienia powodzi tj. 

zakłady przemysłowe, oczyszczalnie ścieków, przepompownie ścieków, składowiska 

odpadów, cmentarze; 

 wartości potencjalnych strat dla poszczególnych klas użytkowania terenu, tj. tereny 

zabudowy mieszkaniowej, tereny przemysłowe, tereny komunikacyjne, lasy, tereny 

rekreacyjno-wypoczynkowe, użytki rolne, wody. 

Na kolejnych rycinach przedstawiono obszar zagrożenia powodziowego dla 

prawdopodobieństwa Q=2 % (niskiego) oraz obszar powodzi dla scenariusza zniszczenia lub 

uszkodzenia wału powodziowego na terenie Gminy Sieciechów. 
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Ryc. 22. Obszar zagrożenia powodziowego dla niskiego prawdopodobieństwa 

wystąpienia powodzi na terenie Gminy Sieciechów 
Źródło: opracowanie własne na podstawie www.epsh.pgi.gov.pl 

 

 
Ryc. 23. Obszar powodzi dla scenariusza zniszczenia lub uszkodzenia wału 

powodziowego na terenie Gminy Sieciechów 
Źródło: opracowanie własne na podstawie www.epsh.pgi.gov.pl 
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W dniu 18.10.2016 r. Rozporządzeniem Rady Ministrów przyjęto Plan zarządzania 

ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły. 

W regionie wodnym Środkowej Wisły zidentyfikowano wyłącznie powodzie rzeczne. 

Ze względu na mechanizm najczęściej występujące były naturalne wezbrania, mniej liczne 

były powodzie spowodowane przelaniem się wody przez urządzenia wodne, awarię 

urządzeń wodnych lub infrastruktury technicznej oraz zatory. Dla przeważającej części 

powodzi nie określono typu ze względu na charakterystykę lub zidentyfikowano typ powodzi 

związanej z topnieniem śniegu.  

W regionie wodnym Środkowej Wisły dominują powodzie rzeczne związane 

z topnieniem śniegu (wezbrania roztopowe, często podpiętrzane zatorami lodowymi). 

Topnieniu pokrywy śnieżnej często towarzyszą opady deszczu, co powoduje zwiększenie 

wysokości wezbrania. Wielkość i przebieg tego typu powodzi zależy od ilości wody 

zgromadzonej w pokrywie śnieżnej, intensywności procesu topnienia (temperatura 

powietrza) i stopnia przemarznięcia gruntu. 

Powodzie rzeczne związane z opadami deszczu (wezbrania opadowe) na tym 

odcinku Wisły spowodowane są intensywnymi opadami deszczu o szerokim zasięgu 

w regionach wodnych Małej Wisły i Górnej Wisły - w ich wyniku powstają fale wezbraniowe, 

które przemieszczając się Wisłą powodują zagrożenie powodziowe wzdłuż całego biegu 

rzeki. Powodzie rzeczne spowodowane opadami występujące latem (wezbrania opadowe 

letnie) występują przeważnie w lipcu, nieco rzadziej w sierpniu i czerwcu. Podczas wezbrań 

letnich Wisła osiągała najwyższe poziomy wody. 

Powodzie rzeczne wywołane zatorami (wezbrania zatorowe) powodowane są 

zatrzymywaniem i piętrzeniem śryżu w okresie zamarzania rzeki lub kry lodowej w czasie 

roztopów. Tworzą się głównie na płyciznach i innych przeszkodach na dużych rzekach 

nizinnych, również powyżej zapór wodnych i stopni piętrzących. Bardzo często zatory lodowe 

towarzyszą powodziom związanym z topnieniem śniegu (wezbraniom roztopowym). 

Powodzie wywołane zatorami charakteryzują się wysokimi kulminacjami i długim czasem 

trwania. 

Zgodnie z Planem zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza 

Wisły, Gminę Sieciechów (wraz z 50 innymi gminami w regionie wodnym Środkowej 

Wisły) zaliczono do gmin o wysokim poziomie ryzyka powodziowego (liczba gmin 

o bardzo wysokim poziomie ryzyka powodziowego wynosi 19). 

Na oddziałach oddziaływania rzek zgodnie z Planem zarządzania ryzykiem 

powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły, proponuje się w pierwszej kolejności wykonanie 

działań realizujących następujące cele szczegółowe: 

1. Utrzymanie oraz zwiększenie istniejącej zdolności retencyjnej zlewni w regionie 

wodnym; 

2. Wyeliminowanie lub unikanie wzrostu zagospodarowania na obszarach szczególnego 

zagrożenia powodzią; 

3. Unikanie wzrostu oraz określenie warunków zagospodarowania na obszarach o niskim 

(Q=0,2%) prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi; 

4. Ograniczanie istniejącego zagrożenia powodziowego; 

5. Ograniczenie wrażliwości obiektów i społeczności na zagrożenie powodziowe; 

6. Doskonalenie prognozowania i ostrzegania o zagrożeniach meteorologicznych 

i hydrologicznych; 

7. Doskonalenie skuteczności reagowania ludzi, firm i instytucji publicznych na powódź; 
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8. Wdrożenie i doskonalenie skuteczności analiz popowodziowych; 

9. Budowa instrumentów prawnych i finansowych zniechęcających lub skłaniających do 

określonych zachowań zwiększających bezpieczeństwo powodziowe; 

10. Budowa programów edukacyjnych poprawiających świadomość i wiedzę na temat źródeł 

zagrożenia powodziowego i ryzyka powodziowego. 

Działania obniżające ryzyko powodziowe na przedmiotowym obszarze powinny 

zmierzać w pierwszej kolejności do powstrzymania dalszego zagospodarowywania terenów 

zagrożonych. W grupie działań pierwszorzędnych w regionie wodnym Środkowej Wisły, na 

obszarach oddziaływania rzek, konieczne jest wpływanie na ograniczenie istniejącego 

zagrożenia powodziowego, przez budowę i modernizację wałów przeciwpowodziowych 

i poprawę stanu technicznego istniejącej infrastruktury technicznej (znajdującej się 

zwłaszcza na terenie dużych miast oraz dolnych odcinków rzek, uchodzących do Wisły). 

 

3.4.5. Zagrożenie suszą 
 

Podczas trwania suszy z uwagi na warunki meteorologiczne i klimatyczne, problemy 

rolnicze, warunki hydrologiczne i skutki gospodarcze wydziela się cztery etapy jej rozwoju – 

susze metorologiczną, glebową, hydrologiczną i hydrogeologiczną: 

 Susza meteorologiczna – okres trwający na ogół od miesięcy do lat, w którym 

dopływ wilgoci do danego obszaru spada poniżej stanu normalnego w danych 

warunkach klimatycznych uwilgotnienia; 

 Susza glebowa (rolnicza) – okres, w którym wilgotność gleby jest niedostateczna do 

zaspokojenia potrzeb wodnych roślin i prowadzenia normalnej gospodarki 

w rolnictwie; 

 Susza hydrologiczna – okres, gdy przepływy w rzekach spadają poniżej przepływu 

średniego, a w przypadku przedłużającej się suszy meteorologicznej obserwuje się 

znaczne obniżenie poziomu zalegania wód podziemnych prowadząca do suszy 

hydrogeologicznej. 

Zgodnie z opracowanym przez dyrektora RZGW w Warszawie „Planem 

przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Środkowej Wisły” cały obszar Gminy 

Sieciechów zaliczony został do obszarów zagrożonych suszą rolniczą i hydrologiczną 

w stopniu znaczącym, natomiast 84,6 % obszaru gminy jest zagrożone suszą 

meteorologiczną w stopniu bardzo znaczącym. 

W kolejnej tabeli przedstawiono stopień zagrożenia Gminy Sieciechów 

poszczególnymi rodzajami suszy. 
 

Tabela 16. Stopień zagrożenia Gminy Sieciechów suszą 

Rodzaj suszy 
Procent powierzchni gminy w danej klasie zagrożenia występowaniem suszy  

I II III IV 

Meteorologiczna 0,0% 0,0% 15,4% 84,6% 

Rolnicza 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 

Hydrologiczna 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 

Hydrogeologiczna 0,0% 95,3 % 1,4 % 3,3 % 

Legenda:   

1 obszar zagrożony suszą w stopniu mało istotnym 

2 obszar zagrożony suszą w stopniu umiarkowanym 

3 obszar zagrożony suszą w stopniu znaczącym 

4 obszar zagrożony suszą w stopniu bardzo znaczącym 

Źródło: opracowanie własne na podstawie „Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Środkowej 
Wisły” 
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Zgodnie z „Planem przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Środkowej 

Wisły” dla Gminy Sieciechów wyznaczono do realizacji następujące działania ograniczające 

występowanie skutków suszy: 

 Odbudowa/przebudowa systemów melioracyjnych z odwadniających 

na nawadniająco-odwadniające i budowa systemów melioracyjnych (nawadniająco-

odwadniających); 

 Ograniczenie poboru wód podziemnych w obszarach o możliwej ascenzji i ingresji 

wód o podwyższonym zasoleniu do poziomu umożliwiającego utrzymanie składu 

chemicznego określonego dla wód pitnych (budowa małych zbiorników w ramach 

tzw. „małej retencji”); 

 Renaturyzacja koryt cieków i ich brzegów, przywracanie naturalnych meandrów oraz 

funkcji retencyjnych cieków; 

 Odtwarzanie obszarów starorzeczy i obszarów bagiennych; 

 Przegląd pozwoleń wodnoprawnych związanych z poborem wód podziemnych; 

 Tworzenie zadrzewień przydrożnych. 

Na terenie Gminy Sieciechów funkcjonuje rozwinięty system rowów melioracyjnych 

służących do odwadniania użytkowanego terenu. Często jednak budowane są tak, aby 

w razie suszy miały także możliwość czasowego nawadniania otaczającego terenu. 

Pozwalają na to specjalne progi (betonowe, drewniane, kamienne), bystrza oraz zastawki, 

odcinające odpływ wody i utrzymujące odpowiedni jej poziom. Początek rowom 

melioracyjnym dają ciągi rurek (drenów) zakopane pod powierzchnią pól ornych co kilka-

kilkanaście metrów od siebie i uchodzące do otwartych rowów melioracyjnych. 
 
 

3.4.6. Jakość środowiska wodnego 
 

 

Największy wpływ na jakość wód mają presje związane z działalnością człowieka. Na 

terenie Gminy Sieciechów występują one przede wszystkim jako: 

 punktowe zrzuty ścieków do wód lub do ziemi; 

 obszarowe źródła zanieczyszczeń pochodzących z rolnictwa; 

 pobór wody; 

Spośród punktowych zrzutów ścieków, największe zagrożenie dla wód stanowią 

ścieki komunalne, ze względu na ich ilość oraz ścieki przemysłowe, z uwagi na zawarte 

w nich zanieczyszczenia. Za sprawą ścieków do wód trafiają zanieczyszczenia organiczne 

i substancje biogenne powodujące ich eutrofizację, substancje szczególnie szkodliwe dla 

środowiska wodnego, tj. specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne, a także 

substancje priorytetowe i inne substancje zanieczyszczające. 

Czynnikiem wpływającym negatywnie na stan wód jest niedostateczne wyposażenie 

w sieci kanalizacyjne terenów wiejskich oraz terenów rekreacyjnych. Rozwojowi 

budownictwa jednorodzinnego i wielorodzinnego na terenach pozamiejskich nie towarzyszy 

w wystarczającym stopniu budowa i rozbudowa sieci kanalizacyjnych. Niewystarczająca jest 

też kontrola stanu technicznego i opróżniania bezodpływowych zbiorników na ścieki bytowe 

oraz oczyszczalni przydomowych. 

Na terenie analizowanej jednostki istotną rolę pełni funkcja rolnicza. Fakt ten 

przekłada się na wysoki poziom nawożenia nawozami mineralnymi i naturalnymi. W efekcie, 
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z terenów użytkowanych rolniczo, do wód wprowadzany jest określony ładunek związków 

azotu i fosforu. 

 

 

3.4.6.1. Jakość wód powierzchniowych 

 

 

Ocenę stanu wód powierzchniowych wykonuje się w odniesieniu do jednolitych części 

wód, na podstawie wyników Państwowego Monitoringu Środowiska i prezentuje poprzez 

ocenę stanu ekologicznego (w przypadku wód, których charakter został w znacznym stopniu 

zmieniony w następstwie fizycznych przeobrażeń, będących wynikiem działalności człowieka 

– poprzez ocenę potencjału ekologicznego), ocenę stanu chemicznego i ocenę stanu JCWP. 

Stan/potencjał ekologiczny jest określeniem jakości struktury i funkcjonowania 

ekosystemu wód powierzchniowych, sklasyfikowanej na podstawie wyników badań 

elementów biologicznych oraz wspierających je wskaźników fizykochemicznych 

i hydromorfologicznych. Stan ekologiczny jednolitych części wód powierzchniowych 

klasyfikuje się poprzez nadanie jednolitej części wód jednej z pięciu klas jakości, przy czym 

klasa pierwsza oznacza bardzo dobry stan ekologiczny, klasa druga – dobry stan 

ekologiczny, zaś klasy trzecia, czwarta i piąta odpowiednio – stan ekologiczny umiarkowany, 

słaby i zły. W przypadku potencjału ekologicznego, klasa pierwsza oznacza maksymalny 

potencjał ekologiczny. O przypisaniu ocenianej jednolitej części wód decydują wyniki 

klasyfikacji poszczególnych elementów biologicznych, przy czym obowiązuje zasada, że 

klasa stanu/potencjału ekologicznego odpowiada klasie najgorszego elementu biologicznego 

Na kolejnej rycinie przedstawiono schemat klasyfikacji stanu/ potencjału 

ekologicznego wód powierzchniowych. 

 
Ryc. 24. Schemat klasyfikacji stanu/ potencjału ekologicznego wód powierzchniowych 

Źródło: www.gios.gov.pl 
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Klasyfikacji stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych dokonuje 

się na podstawie analizy wyników pomiarów zanieczyszczeń chemicznych, w tym tzw. 

substancji priorytetowych. Podstawą analizy jest porównanie uzyskanych wyników ze 

środowiskowymi normami jakości. Przyjmuje się, że jednolita część wód jest w dobrym 

stanie chemicznym, jeżeli żadna z obliczonych wartości stężeń nie przekracza 

dopuszczalnych stężeń maksymalnych i średniorocznych. Jeżeli woda nie spełnia tych 

wymagań, stan chemiczny ocenianej jednolitej części wód określa się jako „poniżej dobrego”. 

Stan jednolitej części wód ocenia się poprzez porównanie wyników klasyfikacji 

stanu/potencjału ekologicznego i stanu chemicznego. Jednolita część wód może być 

oceniona jako będąca w „dobrym stanie”, jeśli jednocześnie jej stan/potencjał ekologiczny 

jest sklasyfikowany przynajmniej jako dobry, a stan chemiczny sklasyfikowany jest jako 

„dobry”. W pozostałych przypadkach, tj. gdy stan chemiczny jest sklasyfikowany jako 

„poniżej dobrego” lub stan/potencjał ekologiczny sklasyfikowano jako „umiarkowany”, „słaby”, 

bądź „zły”, jednolitą część wód ocenia się jako będącą w stanie złym. 

Monitoringiem jakości wód powierzchniowych na terenie Gminy Sieciechów w latach 

2010-2015 objęte zostały następujące JCWP: 

 Wisła od Kamiennej do Wieprza; 

 Wisła od Wieprza do Pilicy; 

 Kanał Gniewoszowsko-Kozienicki. 

Stan chemiczny JCWP Wisła od Kamiennej do Wieprza oraz JCWP Wisła od 

Wieprza do Pilicy określony został jako poniżej stanu dobrego, ze względu na przekroczenie 

wartości stężeń średniorocznych. Natomiast stan chemiczny JCWP Kanał Gniewoszowsko-

Kozienicki nie był badany. Stan/potencjał ekologiczny JCWP Wisła od Kamiennej do Wieprza 

oraz JCWP Wisła od Wieprza do Pilicy określony został jako słaby, natomiast JCWP Kanał 

Gniewoszowsko-Kozienicki jako umiarkowany. Ogólny stan wszystkich badanych JCWP 

określony został jako zły. 

W kolejnej tabeli przedstawiono szczegółowe dane dotyczące wyników badań jakości 

JCWP znajdujących się na terenie Gminy Sieciechów, które objęte zostały monitoringiem 

WIOŚ w latach 2010-2015. 
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Tabela 17. Wyniki badań jakości JCWP znajdujących się na terenie Gminy Sieciechów (objętych monitoringiem WIOŚ 
w latach 2010-2015) 

Nazwa ocenianej JCWP 
Nazwa 

reprezentatywnego punktu 
pomiarowo-kontrolnego 

Klasa elementów 
biologicznych 

Klasa elementów 
hydro-

morfologicznych 

Klasa elementów 
fizyko-chemicznych 

STAN / 
POTENCJAŁ 

EKOLOGICZNY 

STAN 
CHEMICZNY 

STAN 
OGÓLNY 

Wisła od Kamiennej do 
Wieprza 

Wisła - Zajezierze 
(stary prom) 

IV I PSD SŁABY PSD_sr ZŁY 

Wisła od Wieprza do 
Pilicy 

Wisła - Mniszew IV I II SŁABY PSD_sr ZŁY 

Kanał Gniewoszowsko-
Kozienicki 

Kanał Gniewoszowsko-
Kozienicki - Wójtostwo  

(ujście do Zagożdżonki)  

III II II UMIARKOWANY nie badano ZŁY 

 

LEGENDA: 
Klasa elementów 

biologicznych 
Klasa elementów 

hydromorfologicznych 
Klasa elementów 

fizykochemicznych 
Stan / potencjał ekologiczny Stan chemiczny Stan ogólny 

I 
stan bdb / 
potencjał 

maks. 
I 

stan bdb / 
potencjał 

maks. 
I 

stan bdb / 
potencjał 

maks. 

BARDZO 
DOBRY 

stan bdb / 
potencjał maks. 

DOBRY stan dobry DOBRY stan dobry 

II 
stan db / 

potencjał db 
II 

stan db / 
potencjał db 

II 
stan db / 

potencjał db 
DOBRY 

stan db / 
potencjał db 

PSD_sr 
poniżej stanu dobrego - 
przekroczone stężenia 

średnioroczne 
ZŁY stan zły 

III 
stan / 

potencjał 
umiarkowany 

  
PSD/ PPD 

poniżej stanu 
/ potencjału 

dobrego 
UMIARKOWANY 

stan / potencjał 
umiarkowany 

PSD_max 
poniżej stanu dobrego - 
przekroczone stężenia 

maksymalne 
  

IV 
stan / 

potencjał 
słaby 

    
SŁABY 

stan / potencjał 
słaby 

PSD 

poniżej stanu dobrego - 
przekroczone stężenia 

średnioroczne 
i maksymalne 

  

V 
stan / 

potencjał zły     
ZŁY 

stan / potencjał 
zły     

Źródło: WIOŚ w Warszawie 
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3.4.6.2. Jakość wód podziemnych 
 

 

Ocena jakości wód wykonywana jest w oparciu o Rozporządzenie Ministra 

Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych 

części wód podziemnych (Dz. U. 2016, poz. 85). Klasyfikacja elementów fizykochemicznych 

stanu wód podziemnych obejmuje pięć klas jakości wód podziemnych: 

 klasa I – wody bardzo dobrej jakości, w których wartości elementów 

fizykochemicznych są kształtowane wyłącznie w efekcie naturalnych procesów 

zachodzących w wodach podziemnych i mieszczą się w zakresie tła 

hydrogeochemicznego oraz nie wskazują na wpływ działalności człowieka; 

 klasa II – wody dobrej jakości, w których wartości niektórych elementów 

fizykochemicznych są podwyższone w wyniku naturalnych procesów zachodzących 

w wodach podziemnych oraz nie wskazują na wpływ działalności człowieka albo jest 

to wpływ bardzo słaby; 

 klasa III – wody zadowalającej jakości, w których wartości elementów 

fizykochemicznych są podwyższone w wyniku naturalnych procesów zachodzących 

w wodach podziemnych lub słabego wpływu działalności człowieka; 

 klasa IV – wody niezadowalającej jakości, w których wartości elementów 

fizykochemicznych są podwyższone w wyniku naturalnych procesów zachodzących 

w wodach podziemnych oraz wyraźnego wpływu działalności człowieka; 

 klasa V – wody złej jakości, w których wartości elementów fizykochemicznych 

potwierdzają znaczący wpływ działalności człowieka. 

Rozporządzenie definiuje dobry i słaby stan chemiczny wód podziemnych. Klasy 

jakości wód podziemnych I - III oznaczają dobry stan chemiczny, a klasy jakości wód 

podziemnych IV i V oznaczają słaby stan chemiczny. 

W roku 2016 w ramach monitoringu jakości śródlądowych wód podziemnych, 

w województwie mazowieckim realizowane były badania: 

 w monitoringu diagnostycznym przez Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy 

Instytut Badawczy (PIG-PIB), 

 w monitoringu operacyjnym w zagrożonych częściach wód przez Wojewódzki 

Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie, 

 w monitoringu badawczym w rejonie nieczynnego wylewiska osadów garbarskich na 

terenie Radomia przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie. 

Celem monitoringu jakości wód podziemnych jest dostarczenie informacji o stanie 

chemicznym wód, śledzenie jego zmian oraz sygnalizacja zagrożeń, na potrzeby 

zarządzania zasobami wód podziemnych i oceny skuteczności podejmowanych działań 

ochronnych związanych z osiągnięciem dobrego stanu ekologicznego, określonego przez 

Ramową Dyrektywę Wodną (RDW). 

W 2016 r. PIG-PIB na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, wykonał 

badania wód podziemnych w 106 punktach województwa mazowieckiego, należących do 

sieci krajowej. Na terenie Gminy Sieciechów nie było zlokalizowanego punktu pomiarowego. 

Do wód II klasy jakości zaliczono 57 ujęć stanowiących (53,8 %) ogółu badanych 

punktów, do III klasy jakości 38 ujęć – (35,8%), do IV zaliczono 6 ujęć (5,7%), a w V klasie 

znalazło się 5 ujęć (4,7%). Nie odnotowano I klasy jakości wód podziemnych. 
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Łącznie dobry stan chemiczny stwierdzono w 95 ujęciach (89,6 %), a słaby stan 

chemiczny w 11 ujęciach (10,4 %) na 106 przebadanych. 

W 2016 r. na terenie JCWP 74 w obrębie którego położona jest Gmina Sieciechów 

opróbowano 6 ujęć wód podziemnych. Do wód II i III klasy zaliczono po 3 ujęcia. 

 

 

3.4.7. Analiza SWOT – gospodarowanie wodami 
 
 

W kolejnej tabeli przedstawiono analizę SWOT dla obszaru interwencji 

gospodarowanie wodami. 

 
Tabela 18. Analiza SWOT – gospodarowanie wodami 

C
z
y
n

n
ik

i 
w

e
w

n
ę
tr

z
n

e
 

Mocne strony Słabe strony 

 położenie gminy na obszarze GZWP; 

 umiarkowany stopień zagrożenia gminy 
suszą hydrogeologiczną. 

 zły stan ogólny wszystkich badanych JCWP 
na terenie gminy; 

 brak badań jakości wód podziemnych na 
terenie gminy; 

 położenie gminy w regionie wodnym 
Środkowej Wisły – który zaliczony został do 
obszaru szczególnie narażonego na 
zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł 
rolniczych; 

 położenie na terenie JCWP Wisła od 
Wieprza do Pilicy oraz JCWP Wisła od 
Kamiennej do Wieprza, które zaliczone 
zostały do jednolitych części wód 
powierzchniowych wrażliwych na 
zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł 
rolniczych; 

 zaliczenie Gminy Sieciechów do gmin 
o wysokim poziomie ryzyka powodziowego; 

 100 % powierzchni gminy zagrożone suszą 
rolniczą i hydrologiczną w stopniu 
znaczącym; 

 84,6 % powierzchni gminy zagrożone suszą 
meteorologiczną w stopniu bardzo 
znaczącym. 

C
z
y
n

n
ik

i 
z
e
w

n
ę
tr

z
n

e
 

Szanse Zagrożenia 

 obserwowany wzrost zainteresowania 
społeczeństwa problematyką 
gospodarowania wodami oraz wzrost 
świadomości ekologicznej, 

 zwiększająca się świadomość 
i aktywność władz w zakresie poprawy 
jakości wód. 

 sanitacja obszarów wiejskich sąsiednich 
jednostek administracyjnych. 

 dopływ zanieczyszczeń spoza gminy, 

 rosnące zagrożenie wystąpienia 
ekstremalnych zjawisk np. krótkich, 
nawalnych opadów, 

 wykorzystanie rekreacyjne wód. 

Źródło: opracowanie własne 
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3.4.8. Zagadnienia horyzontalne – gospodarowanie wodami 
 

 

Wskazany obszar interwencji oraz najważniejsze problemy jednostki odnoszą się 

pośrednio do czterech głównych zagadnień horyzontalnych, którymi są: 

1. adaptacja do zmian klimatu. 

2. nadzwyczajne zagrożenia środowiska. 

3. działania edukacyjne. 

4. monitoring środowiska. 

 

I – Adaptacja do zmian klimatu 

W obszarze gospodarki wodnej, działania należy podzielić w cztery grupy: 

wykorzystujące instrumenty administracyjno-prawne, wykorzystujące instrumenty 

ekonomiczne, wykorzystujące perswazję moralną oraz działania techniczne. 

Działania wykorzystujące instrumenty administracyjno-prawne obejmują przede 

wszystkim wdrożenie zasady: „użytkownik płaci” i „zanieczyszczający płaci”, doskonalenie 

zasady partycypacji w utrzymaniu urządzeń wodnych, poprawę mechanizmu uzależnienie 

otrzymania pozwolenia wodno-prawnego od dostępności zasobów i sprecyzowania 

warunków korzystania z wód zlewni, oraz silniejsze powiązanie z planowaniem 

przestrzennym. 

W zakresie działań wykorzystujących instrumenty ekonomiczne są to przede 

wszystkim: poprawa zarządzania popytem na wodę, dostosowanie opłat za wodę do 

„rzadkości” wody w danym rejonie, wzmocnienie funkcji bodźcowej opłat za wodę (obecnie 

opłaty za pobór wody nie są istotnym elementem kosztów produkcji w jakimkolwiek sektorze 

gospodarczym). 

Działania wykorzystujące perswazje moralną to przede wszystkim działania 

edukacyjne promujące oszczędzanie wody. 

Działania techniczne to między innymi: substytucja wody o wyższej jakości wodą 

o niższej jakości, zwiększanie „małej” i „dużej” retencji, zmiany technologiczne redukujące 

wodochłonność, relokacja użytkownika wód i realizacja działań przewidzianych programem 

wodno-środowiskowym kraju oraz planem przeciwdziałania skutkom suszy. 

 

II – Nadzwyczajne zagrożenia środowiska 

Wzrost zagrożenia powodziowego, zwłaszcza w miejscowościach położnych na 

terenach zagrożonych powodzią, powodować będzie także ubytek bezpiecznych, 

atrakcyjnych terenów inwestycyjnych i mieszkaniowych. Może to być jeden z nowych 

czynników migracyjnych ludności. Ze zwiększaniem częstotliwości i długości występowania 

wysokich stanów wód w rzekach wiąże się także zagrożenie podtopieniami związanymi 

z podnoszonym się poziomem wód gruntowych, co ma swoje odzwierciedlenie na terenach 

przemysłowych. Nadzwyczajne zagrożenia dotyczące gospodarowania wodami na terenie 

analizowanej mogą dotyczyć również prawdopodobieństwa wystąpienia długotrwałych 

okresów susz. Przewidywane zmiany klimatyczne i związany z nimi wzrost częstotliwości 

i intensywności susz spowodują wzrost zapotrzebowania na wodę głównie do nawodnień 

w sektorze rolnictwa. Proces przesuszania się gleby i zwiększania zagrożenia suszą 

w największym stopniu dotyka województwa Wielkopolskiego, Kujaw oraz Polski zachodniej 

i centralnej. 
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III – Działania edukacyjne 

Kluczowe obszary tematyczne z zakresu ochrona i zrównoważone gospodarowanie 

zasobami wodnymi to:  

- racjonalne gospodarowanie zasobami wód powierzchniowych i podziemnych 

(wielkość zasobów i ich kształtowanie, zjawiska powodzi, suszy, deficyt wody);  

- stosowanie nowych technologii w ochronie wód dla jakości środowiska i życia ludzi; 

- naturalna i sztuczna retencja;  

- dbałość o jakość wód powierzchniowych i podziemnych; 

- projekty edukacyjne nastawione na zwiększenie zaangażowania obywateli w aktywną 

ochronę środowiska wodnego. 

 
IV – Monitoring środowiska 

RZGW w Warszawie prowadzi monitoring sytuacji hydrologicznej w obszarze 

dorzecza. Monitoring wód powierzchniowych realizuje WIOŚ zgodnie z Programem 

Monitoringu Środowiska w województwie. Wykonawcą monitoringu wód podziemnych 

(chemicznego i ilościowego) jest Państwowa Służba Hydrogeologiczna (PSH), której zadania 

realizowane są przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG 

- PIB). Lokalny system monitoringu wód uzupełniają także badania w ramach zamkniętego 

składowiska odpadów oraz w ramach monitorowania stanu sieci wodociągowej i wody 

ujmowanej na cele komunalne. 

W ujęciu wieloletnim wyniki badań monitoringowych mają pokazywać, czy działania 

proekologiczne podejmowane na terenie gminy przynoszą wymierne efekty. 

 

 

3.5. GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA 
 

 
3.5.1. Zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Sieciechów 
 

 

Pobór wody podziemnej do celów komunalnych na terenie gminy prowadzony jest 

zgodnie z obowiązującymi przepisami regulującymi warunki korzystania z tych wód. 

Stosowana technologia, oparta na właściwie wykonanych, zgodnie z zatwierdzonymi 

dokumentacjami hydrogeologicznymi, studniach głębinowych, chroni i zabezpiecza warstwy 

utworów wodonośnych i nie narusza ich struktury. Urządzenia stosowane do poboru wody 

posiadają właściwe atesty i są zgodne z polskimi normami. Parametry urządzeń do poboru 

wody – pompy głębinowe i instalacja – na poszczególnych ujęciach są dostosowane do 

ustalonych warunków korzystania z wód oraz warunków charakteryzujących dany otwór – 

studnię, a przede wszystkim jej aktualne parametry hydrogeologiczne. 

Pobór wody na czynnych ujęciach wody nie powoduje negatywnej w skutkach zmiany 

parametrów jakościowych zasobów wodnych, a także nie obniża poziomu tych zasobów. 

Długość czynnej rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie Gminy Sieciechów 

wynosi 70,6 km, natomiast liczba przyłączy do sieci 1 179 szt. (wg danych GUS - stan na 

31.12.2016 r.). W 2016 r. gospodarstwom domowym na terenie gminy dostarczono 181 dam3 

wody, co w przeliczeniu na 1 mieszkańca daje 45,1 m3. 

W latach 2004-2016 na terenie gminy odnotowano przyrost długości sieci 

wodociągowej jedynie o 0,2 km. Natomiast znacznie zwiększyła się liczba budynków 
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przyłączonych do sieci oraz zużycie wody – zarówno łączne jak i w przeliczeniu na 

1 mieszkańca. 

W kolejnej tabeli oraz na wykresie przedstawiono szczegółowe dane 

charakteryzujące system zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Sieciechów. 

 

Tabela 19. System zaopatrzenia Gminy Sieciechów w wodę w latach 2004-2016 

Rok 

długość 
czynnej sieci 

wodociągowej 
[km] 

przyłącza 
prowadzące do 

bud. mieszk. 
I zbiorowego 

zamieszkania [szt.] 

woda 
dostarczona 

gosp. 
domowym 

[dam
3
] 

ludność 
korzystająca 

z sieci 
wodociągowej 

zużycie wody 
w gosp. 

domowych na 1 
mieszkańca [m

3
] 

2004 70,4 1007 115,9 3325 27,2 

2005 70,4 1011 103,4 3341 24,3 

2006 70,4 1017 105,6 3342 24,7 

2007 70,4 1023 117,2 3341 27,6 

2008 70,4 1045 111,8 3350 26,3 

2009 70,4 1062 111,4 3334 26,3 

2010 70,4 1109 159,0 3301 38,2 

2011 70,4 1141 192,5 3297 46,8 

2012 70,4 1145 168,0 3298 41,1 

2013 70,4 1154 170,0 3278 41,4 

2014 70,6 1152 160,5 3471 39,5 

2015 70,6 1163 172,0 3452 42,7 

2016 70,6 1179 181,0 b.d. 45,1 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

 
Wykres 7. Liczba przyłączy do sieci wodociągowej oraz ilość dostarczonej wody 

gospodarstwom domowym na terenie gminy w latach 2004-2016 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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3.5.2. Monitoring jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 
 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kozienicach w piśmie znak: 

HKN.6010.24.2017 r. z dnia 12.01.2017 r. na podstawie sprawozdań z badań próbek wody 

wykonanych w 2016 r. stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu 

publicznego w miejscowości Sieciechów zarządzanego przez Gminę Sieciechów (kopia 

pisma zamieszczona poniżej). 
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3.5.3. Gospodarka ściekowa 
 

 

W dniu 3 listopada 2014 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę 

nr 220/14 w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Sieciechów oraz wyznaczenia 

nowej aglomeracji Sieciechów. 

Aglomeracja kanalizacyjna Sieciechów o równoważnej liczbie mieszkańców 2 401, 

położona jest na terenie gminy Sieciechów, z oczyszczalnią ścieków komunalnych 

zlokalizowaną w miejscowości Zajezierze. W skład aglomeracji Sieciechów wchodzą 

następujące miejscowości: Zajezierze, Występ, Wólka Wojcieszkowska, Sieciechów, Kępice, 

Opactwo, Zbyczyn. 

Na kolejnej rycinie przedstawiono obszar i granice aglomeracji Sieciechów. 
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Ryc. 25. Obszar i granice aglomeracji kanalizacyjnej Sieciechów 

Źródło: www.gios.gov.pl 
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Długość czynnej sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Sieciechów wynosi 19,8 km. 

Liczba przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 372 szt. (wg danych GUS - stan 

na 31.12.2016 r.). W 2016 r. siecią kanalizacyjną odprowadzono 24 000 m3 ścieków. Stopień 

skanalizowania analizowanej jednostki wynosi około 40 %. 

W kolejnej tabeli oraz na wykresie przedstawiono szczegółowe dane 

charakteryzujące system kanalizacyjny na terenie Gminy Sieciechów w latach 2004-2016. 

 

Tabela 20. System kanalizacyjny na terenie Gminy Sieciechów w latach 2004-2016 

Rok 
długość czynnej 

sieci kanalizacyjnej 
[km] 

przyłącza prowadzące 
do bud. mieszkalnych 

i zbiorowego 
zamieszkania [szt.] 

ścieki 
odprowadzone 

[dam
3
] 

ludność 
korzystająca 

z sieci 
kanalizacyjnej 

stopień 
skanali-
zowania  

[%] 

2004 0,0 0 0,0 0 0,0 

2005 0,0 0 0,0 0 0,0 

2006 3,1 32 1,9 97 2,3 

2007 3,1 32 3,5 97 2,3 

2008 6,5 82 11,2 243 5,7 

2009 6,5 82 11,0 241 5,7 

2010 19,8 368 23,0 1020 24,6 

2011 19,8 368 26,0 1647 40,1 

2012 19,8 370 25,0 1650 40,1 

2013 19,8 371 25,0 1640 40,2 

2014 19,8 371 26,0 1631 40,2 

2015 19,8 372 26,0 1625 40,3 

2016 19,8 372 24,0 b.d. b.d. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

 
Wykres 8. Długość sieci kanalizacyjnej oraz liczba przyłączy na terenie Gminy 

Sieciechów w latach 2004-2016 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Zgodnie z rejestrem funkcjonujących oczyszczalni ścieków prowadzonym przez 

WIOŚ w Warszawie, na terenie Gminy Sieciechów funkcjonują 2 oczyszczalnie ścieków, 

których charakterystykę przedstawiono w kolejnej tabeli. 

 

Tabela 21. Charakterystyka oczyszczalni ścieków funkcjonujących na terenie 
Gminy Sieciechów 

Nazwa 
BAG Usługi Komunalne 

Leszek Pawlonka 
Oczyszczalnia gminna 

w Zajezierzu 

Nazwa zarządzającego 
BAG Usługi Komunalne 

Leszek Pawlonka 
Urząd Gminy 

w Sieciechowie 

Adres zarządzającego 
Polesie 58A 

24-100 Polesie 
ul. Rynek 16, 

26 -922 Sieciechów 

Lokalizacja oczyszczalni (miejscowość) Zajezierze Zajezierze 

Rodzaj oczyszczalni zakładowa gminna 

Odbiornik/km Wisła /392,1/ Wisła /392,45/ 

Projektowana maksymalna przepustowość 
[m

3
/d] 

400,00 510,00 

Projektowana średnia przepustowość [m
3
/d] 335,00 180,00 

RLM 2 400,00 2 401,00 

Ilość ścieków w 2016 roku [m
3
/d] 78,00 65,75 

Ilość ścieków w 2016 roku [m
3
/rok] 28 500,00 24 000,00 

Rodzaj oczyszczalnych 
ścieków 

przemysłowe X - 

komunalne X X 

Źródło: WIOŚ w Warszawie 

 

Gminna mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia ścieków (MBP), pracuje metodą 

niskoobciążonego tlenowo stabilizowanego osadu czynnego. Utworzone podczas procesu 

oczyszczania osady są ustabilizowane tlenowo, grawitacyjnie zagęszczane i odwadniane 

na prasie komorowej. 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie 

warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz 

w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, określa następujący 

minimalny stopień redukcji poszczególnych zanieczyszczeń dla oczyszczalni ścieków 

o RLM 2 000 – 9 999: 

 BZT5 – redukcja o 70-90 %; 

 ChZT – redukcja o 75 %; 

 Zawiesiny ogólne – redukcja o 90 %. 

Zgodnie ze sprawozdaniem OS-5 z oczyszczalni ścieków miejskich i wiejskich 

opracowanego przez Urząd Gminy Sieciechów w 2016 r. w gminnej oczyszczalni ścieków 

osiągnięto następujące poziomy redukcji zanieczyszczeń: 

 BZT5 – redukcja o 98,0 %; 

 ChZT – redukcja o 95,8 %; 

 Zawiesiny ogólne – redukcja o 95,9 %; 
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w związku z czym osiągnięto wymagane rozporządzeniem stopnie redukcji dla wszystkich 

zanieczyszczeń. 

W kolejnej tabeli przedstawiono szczegółowe dane dotyczące stopnia redukcji 

ładunku zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych dla gminnej oczyszczalni ścieków 

w 2016 r. 

 

Tabela 22. Stopień redukcji ładunku zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych 
w gminnej oczyszczalni ścieków w 2016 r. 

Zanieczyszczenie 
Ładunek w ściekach 
dopływających [kg] 

Ładunek w ściekach 
oczyszczonych [kg] 

Stopień redukcji 

BZT 5 8232 168 98,0% 

ChZT 22992 966 95,8% 

Zawiesiny 5640 230 95,9% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania OS-5 z oczyszczalni ścieków miejskich i wiejskich 
 

Nieskanalizowane obszary gminy obsługiwane są przez indywidualne rozwiązania 

gospodarki ściekowej, tj. przydomowe oczyszczalnie ścieków oraz zbiorniki bezodpływowe. 

Gospodarka ściekowa oparta o gromadzenie ścieków w zbiornikach bezodpływowych 

(szambach) polega na okresowym ich opróżnianiu i wywożeniu do punktu zlewnego 

zlokalizowanego na terenie gminnej oczyszczalni ścieków. 

Zgodnie z danymi GUS (stan na 31.12.2015 r.) na terenie Gminy Sieciechów 

funkcjonuje 470 zbiorników bezodpływowych oraz jedynie 4 przydomowe oczyszczalnie 

ścieków. 

 

 

3.5.4. Analiza SWOT – gospodarka wodno-ściekowa 
 

 

W kolejnej tabeli przedstawiono analizę SWOT dla obszaru interwencji gospodarka 

wodno-ściekowa. 
 

Tabela 23. Analiza SWOT – gospodarka wodno-ściekowa 
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Mocne strony Słabe strony 

 rozwój sieci wodociągowej; 

 rozwój sieci kanalizacyjnej; 

 stwierdzenie przez PPIS przydatności 
wody do spożycia przez ludzi 
z wodociągu publicznego 
w miejscowości Sieciechów 
zarządzanego przez Gminę Sieciechów; 

 zaktualizowanie obszaru i granic 
aglomeracji kanalizacyjnej Sieciechów 
(w 2014 r.); 

 wysoki stopień redukcji zanieczyszczeń 
w gminnej oczyszczalni ścieków. 

 wzrost zużycia wody w przeliczeniu na 1 
mieszkańca; 

 mała liczba przydomowych oczyszczalni 
ścieków na terenie gminy. 
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Szanse Zagrożenia 

 możliwości pozyskania dofinansowania 
na realizację inwestycji z zakresu 
budowy kanalizacji, wymiany zbiorników 
bezodpływowych na przydomowe 
oczyszczalnie, 

 uczestnictwo gminy w Krajowym 
Programie Oczyszczania Ścieków 
Komunalnych; 

 brak świadomości poszczególnych 
właścicieli nieruchomości skutkujący 
niewłaściwym zagospodarowaniem 
powstałych nieczystości ciekłych, 

 brak uzasadnienia ekonomicznego do 
budowy sieci kanalizacyjnej na 
obszarach o małej gęstości zaludnienia, 

 brak środków finansowych na realizację 
zadań z zakresu budowy i modernizacji 
infrastruktury wod.-kan. 

Źródło: opracowanie własne 
 
 

3.5.5. Zagadnienia horyzontalne – gospodarka wodno-ściekowa 
 

 

Wskazany obszar interwencji oraz najważniejsze problemy jednostki odnoszą się 

pośrednio do czterech głównych zagadnień horyzontalnych, którymi są: 

1. adaptacja do zmian klimatu. 

2. nadzwyczajne zagrożenia środowiska. 

3. działania edukacyjne. 

4. monitoring środowiska. 

 

I – Adaptacja do zmian klimatu 

Zmiany klimatu, wzrastająca temperatura oraz zwiększenie intensywności deszczy 

nawalnych będzie skutkować koniecznością dostosowania infrastruktury wodno-

kanalizacyjnej w gminie. Ważną rolę odgrywa sprawność kanalizacji deszczowej 

w przypadku opadów nawalnych. Sieć musi zostać przygotowana do odbioru gwałtownie 

przybierającej ilości wody opadowej, aby nie doprowadzać do lokalnych podtopień. Ponadto 

żywiołowa urbanizacja powoduje, że nowe osiedla powstają bez wyposażenia w sprawny 

system odwodnienia. Najgroźniejsza w skutkach jest ich lokalizacja na terenach 

bezodpływowych, przy braku systemu odwadniania.  

 

II – Nadzwyczajne zagrożenia środowiska 

Susze wiążą się z długimi okresami bezopadowymi skutkującymi zarówno spadkiem 

wilgotności gleby w wyniku intensywnego parowania, jak i obniżeniem się przepływów 

w rzekach i zwierciadła wód podziemnych. Z reguły ten drugi przypadek rzadko wpływa na 

trudności z zaopatrzeniem w wodę do celów komunalnych, gdyż ujęcia wody są na ogół 

bezpieczne. Zwykle takie sytuacje skutkują ograniczeniem zużycia wody dla celów 

komunalnych, jednak nie wpływają na ograniczenie produkcji i działania kluczowych 

systemów. Spadek wilgotności gleby odbija się przede wszystkim na zieleni miejskiej 

i ogranicza możliwości łagodzenia wpływu wysokich temperatur. Ogólnie istnieją dwie 

możliwości adaptacji do niedostatku wody – poprzez zmniejszenie zużycia wody lub 

zwiększenie podaży. Biorąc pod uwagę niewielkie zasoby wodne kraju, zwiększenie podaży 

wody na dużą skalę jest niemożliwe. W warunkach gminy sytuację może poprawić 

zmniejszanie zużycia wody, m.in. poprzez zmniejszenie wodochłonności produkcji, 
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wprowadzanie mechanizmów finansowych sprzyjających oszczędności wody a także 

uszczelnienie systemów wodociągowych w celu ograniczenia strat w sieci. 

 

III – Działania edukacyjne 

Tematyka z zakresu gospodarki wodno - ściekowej to:  

- racjonalne gospodarowanie zasobami wód podziemnych - deficyt wody; 

- rola infrastruktury wodno-ściekowej i nowych technologii w ochronie wód dla jakości 

środowiska i życia ludzi (gospodarka wodno – ściekowa, systemy odbioru 

i oczyszczania ścieków, przydomowe oczyszczalnie); 

- sposoby oszczędzania wody i dbałość o jej jakość. 

 

IV – Monitoring środowiska 

Prowadzący zakład wodociągowo-kanalizacyjny oraz zakłady przemysłowe są 

zobowiązani do wykonania systematycznych badań jakości wody i ścieków. Wyniki tych 

badań przekazywane są następnie właściwym organom, w tym wojewódzkiemu inspektorowi 

ochrony środowiska. 

 
 
3.6. ZASOBY GEOLOGICZNE 

 
 

Według danych Państwowego Instytutu Geologicznego na terenie Gminy Sieciechów 

nie ma zlokalizowanych złóż kopalin. 

 

 

3.6.1. Analiza SWOT – zasoby geologiczne 
 

W kolejnej tabeli przedstawiono analizę SWOT dla obszaru interwencji zasoby 

powierzchni ziemi. 

 
Tabela 24. Analiza SWOT – zasoby geologiczne 
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Mocne strony Słabe strony 

 brak. 

 brak złóż kopalin na terenie gminy; 

 możliwość lokalnej - niekontrolowanej 
eksploatacji surowców. 

C
z
y
n

n
ik

i 

z
e
w

n
ę
tr

z
n

e
 

Szanse Zagrożenia 

 rozwój nowych technologii 
poszukiwania i eksploatacji surowców 
mineralnych, 

 prace badawcze Państwowego Instytutu 
Geologicznego gwarantujące 
odpowiednie rozpoznanie terenu,  

 presja ze strony działających 
podmiotów gospodarczych zajmujących 
się poszukiwaniem, wydobyciem 
i sprzedażą kopalin,  

 nieprzemyślana rekultywacja wyrobisk,  

 rosnące zapotrzebowanie na 
eksploatację kopalin.  

Źródło: opracowanie własne 
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3.6.2. Zagadnienia horyzontalne – zasoby geologiczne 
 

 

Wskazany obszar interwencji oraz najważniejsze problemy jednostki odnoszą się 

pośrednio do czterech głównych zagadnień horyzontalnych, którymi są: 

1. adaptacja do zmian klimatu. 

2. nadzwyczajne zagrożenia środowiska. 

3. działania edukacyjne. 

4. monitoring środowiska. 
 

I – Adaptacja do zmian klimatu 

Z punktu widzenia interesów gminy gospodarka zasobami geologicznymi powinna 

zostać ujęta w wieloletni plan służący prowadzeniu przemyślanej, długookresowej polityki 

eksploatacji zasobów kopalin i efektywnego wykorzystania środowiska geologicznego. 

Kluczowe znaczenie ma kontynuowanie rozpoznania występowania surowców 

energetycznych i stworzenie możliwości ich eksploatacji na terenie gminy oraz wskazanie 

złóż strategicznych. Pozwoli to zapewnić im ochronę przed działaniami, które mogłyby 

uniemożliwić ich wydobycie, a także pozwoli rozważyć przeznaczenie tego terenu wyłącznie 

na cele związane z jego rozpoznawaniem i eksploatacją. Ochroną taką należy obejmować 

także te złoża, których eksploatacja jest w chwili obecnej nie ekonomiczna lub grozi 

znacznymi kosztami środowiskowymi, gdyż należy założyć, że wraz z rozwojem technologii 

ich eksploatacja stanie się opłacalna i nieszkodliwa dla środowiska. Podstawowym 

mechanizmem w tym zakresie jest uwzględnienie w dokumentach planistycznych (m.in. 

w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego) informacji o udokumentowanych 

złożach kopalin. Udokumentowane złoża o charakterze strategicznym powinny zostać objęte 

szczególną ochroną przed zabudową infrastrukturalną, która uniemożliwi korzystanie z ich 

zasobów w przyszłości. 

 

II – Nadzwyczajne zagrożenia środowiska 

Zagospodarowanie terenu na cele budowlane lub zamierzone przeznaczanie terenu 

w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego na takie cele jest 

najpoważniejszym ograniczeniem dostępu do złóż, wykluczającym nieraz możliwość ich 

wykorzystania. Zagrożeniem jest także planowanie inwestycji, zwłaszcza o znaczeniu 

ponadlokalnym, które nie uwzględnia faktu występowania złóż. W przypadku wielu złóż 

kopalin eksploatowanych odkrywkowo ograniczeniem rozwoju eksploatacji są wymagania 

ochrony wód podziemnych. W szczególności dotyczy to złóż, których eksploatacja wymaga 

odwadniania, a położonych na terenie głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP) lub 

zbiorników wód użytkowych. Zagrożenie może także stanowić transport (hałas 

i zanieczyszczenie powietrza). 

 
III – Działania edukacyjne 

Silna opozycja przeciw zagospodarowaniu złóż występująca często także na 

szczeblu samorządowych władz lokalnych, nie zawsze jest w sposób racjonalny 

uzasadniona. Istotną rolę odgrywa niska świadomość mieszkańców nierozumiejących 

potrzeby eksploatacji złóż jako źródła podstawowych surowców mineralnych koniecznych do 

prowadzenia działalności gospodarczej. Brak podstawowej wiedzy o roli gospodarczej 

surowców mineralnych i rzeczywistym oddziaływaniu ich eksploatacji na środowisko jest 
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źródłem często irracjonalnych obaw i negatywnych postaw wobec prób podejmowania 

działalności górniczej. Niezbędne jest kształtowanie opinii publicznej poprzez podjęcie 

działań polegających na właściwym przedstawianiu problematyki surowcowej. 

 

IV – Monitoring środowiska 

Podejmujący eksploatację złóż kopaliny lub prowadzący tę eksploatację jest 

obowiązany podejmować środki niezbędne do ochrony zasobów złoża, jak również do 

ochrony powierzchni ziemi oraz wód powierzchniowych i podziemnych, sukcesywnie 

prowadzić rekultywację terenów poeksploatacyjnych oraz przywracać do właściwego stanu 

inne elementy przyrodnicze. Natomiast organ koncesyjny widząc ewentualne zagrożenie dla 

wód podziemnych, celem ich ochrony ma możliwość wniesienia stosownych uwag 

i zastrzeżeń na etapie rozpoznania złoża – do treści projektu prac geologicznych przy 

rozpatrywaniu wniosku o koncesję na poszukiwanie lub rozpoznanie złoża. Na etapie 

koncesji na wydobywanie kopaliny, organ koncesyjny może swoje uwagi i zastrzeżenia 

w zakresie ochrony wód podziemnych zawrzeć w decyzji koncesyjnej. Jeśli powinny być 

wykonane badania hydrogeologiczne należy określić ich zakres. Zakres badań 

hydrogeologicznych powinien zapewnić właściwe ustalenie tła hydrochemicznego 

i hydrodynamiki wód w rejonie obiektu, w tym kierunku spływu wód i wielkości spadku 

hydraulicznego. Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca warunki hydrogeologiczne 

w rejonie takich obiektów powinna określać sposób prowadzenia monitoringu wód 

podziemnych, w tym: częstotliwość dokonywania okresowych pomiarów i obserwacji 

hydrogeologicznych, zakres badań laboratoryjnych oraz formę dokumentowania wyników. 

 
 
3.7. GLEBY 
 

 

Głównym typem gleb występującym w Gminie Sieciechów są mady rzeczne. Gleby te 

powstały w wyniku nagromadzenia się materiału niesionego przez wody i akumulowanego 

w wyniku wytracania energii wody. Zasadniczą cechą mad jest obecność w profilu 

naprzemianległych warstw o różnym składzie granulometrycznym. Poszczególne warstwy 

mogą cechować się skrajnie różnym składem granulometrycznym lub zbliżonym. 

W zależności od typu utworów dominujących w profilach glebowych wyróżnia się mady 

lekkie, średnie, ciężkie. Zazwyczaj są to gleby bardzo żyzne, w znacznej części 

są wykorzystywane rolniczo. Często wymagają jednak regulacji stosunków wodnych. 

W południowo-zachodniej części gminy występują również gleby mułowo-bagienne 

oraz bielicowe i płowe. 

Rozkład przestrzenny poszczególnych typów gleb na terenie Gminy Sieciechów 

przedstawiono na kolejnej rycinie. 
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Ryc. 26. Rozkład przestrzenny gleb na terenie Gminy Sieciechów 

Źródło: www.msip.wrotamazowsza.pl 
 

W związku z dominującym udziałem gleb żyznych, na terenie Gminy Sieciechów 

występują głównie najlepsze pszenne kompleksy przydatności rolniczej gleb (dobry i bardzo 

dobry). 

Rozkład przestrzenny poszczególnych kompleksów przydatności rolniczej gleb na 

terenie Gminy Sieciechów przedstawiono na kolejnej rycinie. 

 

 
Ryc. 27. Rozkład przestrzenny kompleksów przydatności rolniczej gleb na terenie 

Gminy Sieciechów 
Źródło: www.msip.wrotamazowsza.pl 
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W centralnej części Gminy Sieciechów odczyn gleb jest lekko kwaśny (pH w graniach 

5.5 – 6.5). W północno-wschodniej oraz południowo-zachodniej dominują gleby o odczynie 

kwaśnym oraz bardzo kwaśnym. 

Odczyn jest jednym z podstawowych parametrów fizykochemicznych gleby. Decyduje 

o przebiegu wielu procesów glebowych, wpływa na przyswajalność składników 

pokarmowych dla roślin i bezpośrednio oddziałuje na ich rozwój. 

Naturalna wartość odczynu gleby warunkowana jest takimi czynnikami jak: rodzaj 

skały macierzystej i jej skład mineralogiczny (kwaśnym bądź zasadowym charakterem), 

rodzajem i zawartością materii organicznej oraz warunkami klimatycznymi. 

Na naturalne procesy nakładają się antropogeniczne źródła zakwaszenia, takie jak: 

wieloletnie preferowanie nasadzeń sosny w lasach i powstawanie kwaśnej próchnicy typu 

mor; a na glebach użytków rolnych niektóre zabiegi agrotechniczne. Za główną 

antropogeniczną przyczynę zakwaszania gleb użytków rolnych uznaje się stosowanie 

nawozów mineralnych. Silnie kwaśna jest także większość nawozów fosforowych oraz 

niektóre nawozy azotowe (mocznik). W rejonach uprzemysłowionych wpływ na zakwaszenie 

gleb ma także emisja kwasotwórczych zanieczyszczeń powietrza. 

Niewłaściwy odczyn gleb może wywoływać wiele negatywnych zmian w środowisku, 

powodując procesy degradacji gleby: 

 pogorszenie struktury i przepuszczalności gleb, 

 zwiększenie rozpuszczalności i mobilności składników mineralnych, w tym 

toksycznych pierwiastków śladowych takich jak kadm, ołów, nikiel, a także glinu 

uszkadzającego system korzeniowy roślin, 

 naruszenie równowagi jonowej środowiska glebowego poprzez wzmaganie migracji 

pierwiastków do wód gruntowych, 

 oddziaływanie na aktywność mikroorganizmów, ich rozmnażanie, 

 oddziaływanie na wzrost i rozwój roślin, na wielkość i jakość plonu. 

Na kolejnej rycinie zobrazowano odczyn pH gleb na terenie Gminy Sieciechów. 

 

 
Ryc. 28. Odczyn pH gleb na terenie Gminy Sieciechów 

Źródło: www.msip.wrotamazowsza.pl 
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Celem badań jakości gleby i ziemi jest śledzenie zmian różnych cech gleb 

użytkowanych rolniczo zachodzących w określonych przedziałach czasu pod wpływem 

rolniczej i pozarolniczej działalności człowieka, w szczególności dotyczy to właściwości 

chemicznych gleb. 

Monitorowanie chemizmu gleb ornych prowadzone jest w systemie monitoringu 

krajowego przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG) w Puławach. Badania 

wykonywane są cyklicznie, w okresach pięcioletnich. 

W ramach krajowej sieci, na którą składa się 216 punktów pomiarowo-kontrolnych 

zlokalizowanych na glebach użytkowanych rolniczo na terenie kraju, w województwie 

mazowieckim wytypowano do badań 20 punktów. Na terenie Gminy Sieciechów nie 

wyznaczono punktów pomiarowych. 

Ze strony działalności antropogenicznej podstawowym zagrożeniem dla gleb 

i powierzchni ziemi są wszelkiego rodzaju zadania inwestycyjne typu: rozbudowa terenów 

mieszkaniowych, komunikacyjnych i inwestycyjnych, eksploatacja kopalin, które będą 

oddziaływać na powierzchnię ziemi w fazie realizacji. 

Czynnikami degradującymi powierzchnię ziemi są również czynniki przyrodnicze, 

w tym ruchy masowe (osuwiska). 

Osuwisko jest miejscem (i formą) gdzie w wyniku osuwania (grawitacyjnego 

ześlizgiwania się), doszło do dość nagłego przemieszczenia mas ziemnych i/lub skalnych 

podłoża, po jednej lub kilku powierzchniach poślizgu. Osuwanie może być wywołane siłami 

przyrody (procesy naturalne, np. wzrostem wilgotności skał, erozyjnym podcięciem zbocza, 

drganiami wywołanymi trzęsieniem ziemi) lub spowodowane działalnością człowieka 

(modelowanie zboczy i stoków, obciążenie). 

Z kolei terenem predysponowanym do rozwoju osuwisk oraz ruchów masowych jest 

taki obszar, gdzie ze względu na uwarunkowania podłoża oraz ukształtowanie jego 

powierzchni, nie można wykluczyć ich powstania. W obrębie terenu zagrożonego mogą 

zachodzić zjawiska spełzywania. 

Zgodnie z mapą osuwisk i obszarów predysponowanych do występowania ruchów 

masowych w poszczególnych województwach opracowaną przez Państwowy Instytut 

Geologiczny w ramach realizacji projektu systemu ochrony przeciwosuwiskowej, na terenie 

Gminy Sieciechów nie występują istniejące osuwiska terenu oraz obszary predysponowane 

do występowania ruchów masowych. 

W ogólnym ujęciu na powstanie nowych osuwisk lub uaktywnienie już istniejących, 

wpływ mają: 

 budowa geologiczna podłoża: występowanie utworów (gruntów) predysponowanych 

do ruchów – iły (również mułki ilaste, gliny ilaste) oraz zmienność litologiczna 

gruntów; iły stanowią barierę dla wód gruntowych, i często to po nich następuje zsuw 

innych gruntów; 

 wysokość i nachylenie zboczy dolin i stoków wysoczyzn; 

 warunki pogodowe, głównie wielkość i natężenie opadów (nawodnienie gruntów 

osłabia ich spójność/kohezję oraz powoduje dodatkowe obciążenie); 

 podcinanie zboczy dolin i stoków wysoczyzn przez wody płynące w ciekach (erozja 

boczna). 

Przyczyną ruchów masowych ziemi mogą być również źle wykonane prace 

inżynieryjne, takie jak: odwodnienia, podcinanie zboczy, profilowanie skarp, niewłaściwie 
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prowadzone prace budowlane (w tym bez geologicznego rozpoznania podłoża), a także 

pozbawianie trwałej szaty roślinnej (w krótkim czasie) dużych powierzchni terenu. 

 

 

3.7.2. Analiza SWOT – gleby 
 

 
W kolejnej tabeli przedstawiono analizę SWOT dla obszaru interwencji gleby. 

 
Tabela 25. Analiza SWOT – gleby 

C
z
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n

n
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i 
w

e
w

n
ę
tr

z
n

e
 Mocne strony Słabe strony 

 dominujące żyzne gleby i dobre 
kompleksy rolniczej przydatności gleb na 
terenie gminy, 

 brak istniejących osuwisk terenu oraz 
obszarów predysponowanych do ich 
wystąpienia. 

 brak badań gleb w ramach państwowego 
monitoringu środowiska, 

 presja rolnicza. 

C
z
y
n

n
ik

i 
z
e
w

n
ę
tr

z
n

e
 

Szanse Zagrożenia 

 objęcie polskiego rolnictwa Wspólną 
Polityką Rolną (np. Dyrektywa 
Azotanowa); 

 coraz bardziej restrykcyjne normy 
środowiskowe dla zakładów 
i przedsiębiorców zapobiegające 
skażeniu gleb, 

 większa świadomość ekologiczna 
rolników, 

 uprawa gatunków roślin o niewielkich 
wymaganiach glebowych. 

 rosnące zagrożenie wystąpienia zjawiska 
suszy - w ostatnich latach obserwuje się 
nasilenie występowania zjawisk 
ekstremalnych, takich jak długotrwałe 
okresy suszy; 

 nieregularność opadów atmosferycznych, 

 niewłaściwe stosowanie nawozów, 

 nieprawidłowa rekultywacja wyrobisk 
poeksploatacyjnych. 

Źródło: opracowanie własne 
 
 

3.7.3. Zagadnienia horyzontalne – gleby 
 
 

Wskazany obszar interwencji oraz najważniejsze problemy jednostki odnoszą się 

pośrednio do czterech głównych zagadnień horyzontalnych, którymi są: 

1. adaptacja do zmian klimatu. 

2. nadzwyczajne zagrożenia środowiska. 

3. działania edukacyjne. 

4. monitoring środowiska. 
 

I – Adaptacja do zmian klimatu 

Zmiany klimatu wpływają na rolnictwo w sposób bezpośredni i pośredni. Wpływ 

bezpośredni wyraża się przez zmianę warunków atmosferycznych dla produktywności 

upraw, między innymi przez zmianę warunków termicznych, sum opadu atmosferycznego, 

częstości i intensywności zjawisk ekstremalnych. Ze zmianą klimatu zmieniają się również 
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czynniki pośrednio decydujące o plonowaniu roślin, takie jak wymagania roślin dotyczące 

uprawy i nawożenia, występowanie i nasilenie chorób i szkodników roślin uprawnych. 

Również zmienia się oddziaływanie rolnictwa na środowisko (np. czynniki erozyjne, 

degradacja materii organicznej w glebie). Na zmianę produktywności upraw ma również 

wpływ wzrost koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze oraz ozonu w dolnej warstwie 

atmosfery. 
 

II – Nadzwyczajne zagrożenia środowiska 

Na stan gleb wpływają głównie czynniki pochodzenia antropogenicznego:  

- nadmierne nawożenie, które może prowadzić do zatrucia metalami ciężkimi 

i substancjami toksycznymi obecnymi w nawozach;  

- działalność zakładów produkcyjno-usługowych i przemysłowych, w wyniku której do 

gleb mogą przedostawać się szkodliwe substancje;  

- komunikacja i transport samochodowy, przyczyniający się do zanieczyszczenia gleb 

położonych w bezpośrednim sąsiedztwie intensywnie użytkowanych szlaków 

komunikacyjnych;  

- składowanie odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych, wypalanie traw, 

palenie odpadów na powierzchni ziemi, odprowadzanie nieoczyszczonych ścieków 

do środowiska, nieszczelne szamba, 

- występowanie ruchów masowych powierzchni ziemi.  

 

III – Działania edukacyjne 

W ramach ochrony gleb najważniejszymi działania edukacyjnymi powinny być 

szkolenia ośrodka doradztwa rolniczego. Prowadzone szkolenia w zakresie m.in.: 

programów rolno-środowiskowych dla rolnictwa, stosowania środków ochrony roślin przy 

użyciu opryskiwaczy, nawożenia i ochrony chemicznej zbóż, rolnictwa ekologicznego, 

stosowania alternatywnych źródeł energii, itp. powinny wymiernie przyczyniać się do ochrony 

zasobów gleb. 

 

IV - Monitoring środowiska 

W ramach Państwowego Monitoringu Środowiska prowadzony jest monitoring 

chemizmu gleb ornych. Monitoring gleb obejmuje badanie zmian jakości gleb użytkowanych 

rolniczo (m.in. zawartości WWA, metali ciężkich, siarczanów), zachodzących w określonych 

przedziałach czasu pod wpływem rolniczej i pozarolniczej działalności człowieka. Okręgowa 

Stacja Chemiczno-Rolnicza w Warszawie przeprowadza systematycznie badania gleb pod 

kątem: odczynu pH, potrzeb wapnowania oraz zawartości w makroelementy: fosfor, potas 

i magnez. 
 
 

3.8. GOSPODARKA ODPADAMI I ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU 
ODPADÓW 

 

 

3.8.1. Gospodarowanie odpadami komunalnymi 
 

 

Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 ze zm.), 

definiuje odpady komunalne jako odpady powstające w gospodarstwach domowych, 
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z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające 

odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na 

swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach 

domowych. 

System gospodarowania odpadami komunalnymi prowadzony jest przez 

poszczególne samorządy gminne. Szczegółowe zasady prowadzenia gminnej gospodarki 

odpadami komunalnymi określa ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (Dz. U. z 2016, poz. 250 ze zm.), zgodnie z którą gminy zapewniają 

czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, 

a w szczególności: 

 obejmują wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy systemem 

gospodarowania odpadami komunalnymi; 

 nadzorują gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym realizację zadań 

powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli 

nieruchomości; 

 ustanawiają selektywne zbieranie odpadów komunalnych obejmujące co najmniej 

następujące frakcje odpadów: papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła 

i opakowań wielomateriałowych oraz odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji; 

 tworzą punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób 

zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy; 

 zapewniają osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do 

ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania; 

 prowadzą działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego 

gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych; 

 dokonują corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu 

weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie 

gospodarowania odpadami komunalnymi. 

Selektywna zbiórka odpadów komunalnych na terenie Gminy Sieciechów odbywa 

się w systemie workowym: 

 worek żółty - tworzywa sztuczne i metale; 

 worek zielony - szkło; 

 worek niebieski - papier. 

Na terenie Gminy Sieciechów funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych, do którego właściciele nieruchomości w ramach opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi mogą dostarczyć następujące frakcje odpadów komunalnych: 

przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny 

i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz 

odpady budowlano-remontowe (z remontu prowadzonego we własnym zakresie). PSZOK 

znajduje się w Sieciechowie. 

W 2016 r. z obszaru Gminy Sieciechów odebrano 484,8 Mg odpadów komunalnych, 

z czego zdecydowanie najwięcej 319,6 Mg zmieszanych odpadów komunalnych 

(co stanowi 65,9 %). 
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W kolejnej tabeli oraz na wykresie przedstawiono szczegółowe dane dotyczące ilość 

odebranych odpadów komunalnych z obszaru Gminy Sieciechów w 2016 r. 

 

Tabela 26. Ilość odebranych odpadów komunalnych z terenu gminy w 2016 r. 

Kod 
odpadów 

Rodzaj odpadów 
Ilość odebranych 

odpadów [Mg] 
Udział 

20 03 01 Zmieszane odpady komunalne 319,6 65,9% 

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 50,7 10,5% 

15 01 07 Opakowania ze szkła 49,1 10,1% 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 30,9 6,4% 

10 01 01 Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów 17,6 3,6% 

16 01 03 Zużyte opony 17,0 3,5% 

Łącznie 484,8 100,0% 

Źródło: Roczne sprawozdanie Wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2016 r. 

 

 
Wykres 9. Udział poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych odebranych 

z obszaru Gminy Sieciechów w 2016 r. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

W 2016 r. Gmina Sieciechów osiągnęła wymagane ustawą o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach poziomy dotyczące: 

 recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów 

komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 19,2 % (przy wymaganym 

poziomie 18 %), 

 ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych 

do ponownego składowania: 0,0 % (przy dopuszczalnym poziomie 45 %). 

Priorytetowym zadaniem dla Gminy Sieciechów na lata następne jest dalsze 

uświadamianie mieszkańców gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w celu 

ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów komunalnych oraz racjonalnego sortowania 

odpadów komunalnych w celu osiągnięcia określonych poziomów odzysku i recyklingu 

odpadów. W celu spełnienia wymogów w zakresie redukcji odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji kierowanych do składowania, niezbędnym jest prowadzenie 

selektywnej zbiórki odpadów, zielonych i przekazywanie ich do miejsc odzysku oraz 

zagospodarowania odpadów zielonych we własnym zakresie, między innymi poprzez 

65,9% 

10,5% 

10,1% 

6,4% 

3,6% 3,5% 
Zmieszane odpady komunalne

Zmieszane odpady opakowaniowe

Opakowania ze szkła

Odpady wielkogabarytowe

Zużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów

Zużyte opony
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przydomowe kompostowniki, tj. zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, gdzie 

odpady w pierwszej kolejności poddaje się przetwarzaniu w miejscu ich powstania, tak aby 

tego rodzaju odpady nie trafiły na składowisko w ogólnym strumieniu odpadów komunalnych. 

 

 

3.8.2. Gospodarowanie azbestem 

 

 

Na mocy ustawy z dnia 19.06.1997 roku o zakazie stosowania wyrobów 

zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 3 poz. 20 ze zm.), w roku 1998 w Polsce 

zakończono produkcję wyrobów zawierających azbest. Na posiadaczy wyrobów 

zawierających azbest nałożono obowiązek ich inwentaryzowania i przestrzegania 

specjalnych procedur w trakcie usuwania, transportu i ich składowania. Szacuje się, że 

proces usuwania wyrobów zawierających azbest trwać będzie około 20 lat. W dniu 14 lipca 

2009 roku Rada Ministrów przyjęła uchwałę „Program oczyszczania kraju z azbestu na lata 

2009 – 2032”, a następnie dnia 15 marca 2010 r. przyjęto uchwałę nr 39/2010 zmieniającą 

uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program Oczyszczania 

Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032”. 

Tak długi okres został przyjęty ze względu na trwałość płyt azbestowo – 

cementowych i innych wyrobów zawierających azbest stosowanych w budownictwie oraz ich 

znaczne rozproszenie na terenie kraju. Dodatkowo czas ten wydłuża konieczność 

ponoszenia przez właścicieli nieruchomości, urządzeń oraz instalacji wysokich kosztów 

demontażu wyrobów azbestowych oraz transportu i unieszkodliwiania odpadów 

azbestowych, a także nieuniknionych kosztów związanych z zakupem nowych wyrobów 

bezazbestowych, które zastąpią usunięte wyroby azbestowe. 

Według bazy azbestowej prowadzonej przez Ministerstwo Rozwoju zamieszczonej na 

stronie internetowej www.bazaazbestowa.gov.pl, zinwentaryzowana ilość wyrobów 

azbestowych na terenie Gminy Sieciechów (wg stanu na dzień 01.09.2017 r.) wynosi 

1 233,176 Mg. 

Do obowiązków właściciela nieruchomości należy inwentaryzacja wszystkich 

wyrobów azbestowych znajdujących się na jego nieruchomości. Corocznie w terminie do 

dnia 31 stycznia osoba fizyczna, nieprowadząca działalności gospodarczej, powinna 

przedłożyć wynik inwentaryzacji odpowiedniemu Wójtowi, Burmistrzowi lub Prezydentowi 

Miasta, a przedsiębiorcy i osoby fizyczne, prowadzące działalność gospodarczą - 

Marszałkowi Województwa.  

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa osobą odpowiedzialną za ocenę stanu 

technicznego wyrobów zawierających azbest jest właściciel lub zarządca budowli, instalacji, 

urządzenia technicznego oraz terenu, gdzie takie wyroby się znajdują. 

Na właścicielu lub zarządcy budynku lub instalacji spoczywa też obowiązek 

odpowiedniego oznakowania pomieszczeń, w których znajdują się wyroby azbestowe, 

opracowania i wywieszenia w odpowiednim miejscu informacji ostrzegawczej o zagrożeniu 

azbestowym oraz zaznaczenie na planie sytuacyjnym terenu miejsc z wyrobami 

azbestowymi. 

Demontaż i transport wyrobów zawierających azbest właściciel nieruchomości zleca 

odpowiedniemu podmiotowi. Na minimum 30 dni przed rozpoczęciem prac związanych 

z  wymianą pokrycia dachowego właściciel nieruchomości powinien złożyć zgłoszenie 

http://www.bazaazbestowa.gov.pl/


Green Key  
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Sieciechów 

na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024 

 

95 

w Starostwie Powiatowym w Piotrkowie Trybunalskim (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

Budowlane Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z poźn. zm.). 

 

 

3.8.4. Składowisko odpadów w Sieciechowie 
 

 

Na gruntach miejscowości Sieciechów w odległości około 500 m od drogi 

o nawierzchni asfaltowej Kozienice – Sieciechów oraz w odległości około 500 m w kierunku 

północnym od zabudowań przy ul. Kozienickiej w Sieciechowie, zlokalizowane jest 

zamknięte składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. 

Składowisko odpadów w Sieciechowie było przeznaczone dla potrzeb Gminy 

Sieciechów i było eksploatowane od roku 1986. Podjęcie eksploatacji składowiska nie było 

poprzedzone jego realizacją na podstawie projektu budowlanego. Obiekt zlokalizowano na 

terenie działki o numerze ewidencyjnym 428, o powierzchni 0,67 ha. 

W okresie funkcjonowania składowiska (lata 1986÷2005) zdeponowano na nim około 

12 000 m3, co odpowiada około 1 100 Mg odpadów. Do chwili zamknięcia składowisko 

o chłonności całkowitej około 15 000 m3, było wypełnione odpadami w około 80 %, a jego 

chłonność mogła zaspokoić potrzeby gminy jeszcze przez około 10 lat. 

W roku 2007 składowisko odpadów w Sieciechowie zostało zrekultywowane 

(kierunek łąkowy z możliwością wprowadzenia kierunku leśnego w formie zadrzewień 

śródpolnych). 

Na terenie składowiska prowadzony jest monitoring wody podziemnej (w trzech 

piezometrach) oraz gazu składowiskowego. 

W 2016 r. próbki jakości wody podziemnej z piezometrów na terenie składowiska 

pobrano w dniu 13.07.2016 r. 

Jakość wody z piezometrów określono na podstawie wytycznych zawartych 

w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu 

oceny stanu wód podziemnych (Dz. U. 2008, Nr 143, poz. 896). 

Powyższe rozporządzenie ma charakter wyłącznie pomocniczy, ponieważ zostało 

opracowane na potrzeby Ustawy Prawo wodne, podczas gdy monitoring składowisk jest 

prowadzony na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. 

(Dz. U. 2013, poz. 523) będącego aktem wykonawczym do Ustawy o odpadach. Obecnie nie 

istnieją inne akty prawne, normujące jakość wód podziemnych badanych w ramach 

prowadzonego monitoringu składowisk odpadów. Liczba parametrów uwzględnionych 

w rozporządzeniu dotyczącym monitoringu składowisk jest znacznie mniejsza niż 

w rozporządzeniu dotyczącym oceny stanu wód podziemnych, nie ma więc możliwości 

dokonania pełnej klasyfikacji monitorowanych wód. Dodać należy, że zakładanym przez 

ustawodawcę celem nie jest dokonanie klasyfikacji wód podziemnych w otoczeniu 

składowisk, a jedynie stwierdzanie za pomocą okresowych pomiarów wybranych parametrów 

czy i w jakim stopniu składowiska oddziałują na jakość tych wód. Dlatego też podstawą 

oceny wyników monitoringu wód podziemnych w otoczeniu składowisk jest analiza 

ewentualnych trendów w wartościach oznaczeń poszczególnych parametrów 

wskaźnikowych. Należy wyraźnie zaznaczyć, że obserwowana często zmienność sezonowa 

nie jest równoznaczna z występowaniem malejących bądź rosnących trendów w czasie. 

Trendy oznaczające pogorszenie bądź poprawę stanu wód mogą być wyznaczone dopiero 

na podstawie wyników pomiarów dłuższych serii czasowych w skali wielolecia. 
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Wyniki analiz pobranych próbek wody wskazują na I klasę jakości wód podziemnych 

we wszystkich piezometrach. Wszystkie wskaźniki spełniają standardy dobrego stanu 

chemicznego wód podziemnych. 

W kolejnej tabeli przedstawiono szczegółowe wyniki pomiarów jakości wód 

podziemnych na terenie składowiska odpadów w Sieciechowie w 2016 r. 
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Tabela 27. Jakość wód podziemnych na terenie składowiska odpadów w m. Sieciechów  

(na podstawie próbek pobranych w dn. 13.07.2016 r.) 

Oznaczenie Jedn. 
Wyniki badań 

Klasa jakości wód podziemnych 

Dobry stan chemiczny Słaby stan chemiczny 

P1 P2 P3 I II III IV V 

pH - 7,0 7,0 7,1 6,5-9,5 6,5-9,5 6,5-9,5   

Ołów (Pb) mg/l <0,0030 <0,0030 <0,0030 0,01 0,025 0,1 0,1 >0,1 

Kadm (Cd) mg/l <0,00015 <0,00015 <0,00015 0,001 0,003 0,005 0,01 >0,01 

Miedź (Cu) mg/l <0,0030 <0,0030 <0,0030 0,01 0,05 0,2 0,5 >0,5 

Cynk (zn) mg/l <0,020 <0,020 <0,020 0,05 0,5 1 2 >2 

Chrom (VI) mg/l <0,008 <0,008 <0,008 - - - - - 

Rtęć (Hg) mg/l <0,000015 <0,000015 <0,000015 0,001 0,001 0,001 0,005 >0,005 

Ogólny węgiel organiczny 

(OWO) 
mg/l 3,95 4,02 2,77 5 10 10 20 >20 

Suma WWA mg/l <0,0014 <0,0014 <0,0014 0,0001 0,0002 0,0003 0,0005 >0,0005 

Przewodność elektryczna 

właściwa (PEW) 
µS/cm 488 496 510 700 2500 2500 3000 >3000 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Skład gazu w studni odgazowującej na terenie składowiska charakteryzuje się 

wysoką zawartością tlenu przy znikomym udziale dwutlenku węgla oraz bardzo niskim 

stężeniu metanu. Średnia wartość procentowego udziału poszczególnych gazów 

przedstawia się następująco: 

 stężenie O2 – 20,45 %; 

 stężenie CO2 – 0,5 %; 

 stężenie CH4 – 0,1 %. 

 

 

3.8.5. Analiza SWOT – gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu 
odpadów 

 

 

W kolejnej tabeli przedstawiono analizę SWOT dla obszaru interwencji gospodarka 

odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów. 

 
Tabela 28. Analiza SWOT – gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu 

odpadów 

C
z
y
n

n
ik

i 
w

e
w

n
ę
tr

z
n

e
 

Mocne strony Słabe strony 

 osiągnięty przez gminę poziom recyklingu, 
przygotowania do ponownego użycia 
następujących frakcji odpadów 
komunalnych: papieru, metali, tworzyw 
sztucznych i szkła: 19,2 % (przy 
wymaganym poziomie 18 % w 2016 r.); 

 osiągnięty przez gminę poziom ograniczenia 
masy odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji przekazanych do ponownego 
składowania: 0,0 % (przy dopuszczalnym 
poziomie 45 % w 2016 r.); 

 funkcjonowanie na terenie gminy PSZOK; 

 przeprowadzenie rekultywacji składowiska 
odpadów; 

 wyniki pomiarów wody podziemnej na 
terenie składowiska wskazują na dobry stan 
chemiczny. 

 dominujący udział zmieszanych 
odpadów komunalnych w łącznej 
masie odebranych odpadów 
w 2016 r.; 

C
z
y
n

n
ik

i 
z
e
w

n
ę
tr

z
n

e
 

Szanse Zagrożenia 

 wprowadzenie na terenie kraju nowych 
założeń dotyczących gospodarowania 
odpadami komunalnymi (nowelizacje ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach), 

 powstawanie nowoczesnych instalacji do 
przetwarzania odpadów komunalnych, 
wzmożona kontrola WIOŚ i organów ochrony 
środowiska w zakresie prawidłowego 
gospodarowania odpadami komunalnymi i 
gospodarczymi, 

 brak wpływu gmin na efektywność 
przetwarzania odpadów 
komunalnych w RIPOK, 

 skala i problemowość 
wprowadzonych zmian w nowych 
przepisach gospodarowania 
odpadami komunalnymi często 
prowadząca do nieprawidłowości 
w funkcjonowaniu nowego systemu, 

 powstawanie nowych podmiotów 
prowadzących zbieranie i odzysk 
odpadów. 

Źródło: opracowanie własne 
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3.8.6. Zagadnienia horyzontalne – gospodarka odpadami i zapobieganie 
powstawaniu odpadów 

 

 

Wskazany obszar interwencji oraz najważniejsze problemy jednostki odnoszą się 

pośrednio do czterech głównych zagadnień horyzontalnych, którymi są: 

1. adaptacja do zmian klimatu. 

2. nadzwyczajne zagrożenia środowiska. 

3. działania edukacyjne. 

4. monitoring środowiska. 

 

I – Adaptacja do zmian klimatu  

Należy zwrócić uwagę przy organizowaniu obiektów gospodarki odpadami takich jak 

składowiska, PSZOK, place magazynowania odpadów, aby nie lokalizować ich na terenach 

zagrożonych powodziami, podtopieniami i osuwiskami, będącymi następstwami kumulacji 

zmian będących efektem zmian klimatycznych. Dla składowisk odpadów źródłem 

największego zagrożenia są lokalne deszcze nawalne. Gospodarka odpadami komunalnymi 

oraz wydobywczymi obsługiwana jest przez ciężki tabor specjalny. W związku 

z przewidywanym ociepleniem klimatu, nowego znaczenia nabierze problem oddziaływania 

wysokich temperatur na nawierzchnie powierzchni komunikacyjnych.  

Zmiany klimatyczne mogą spowodować konieczność reorganizacji gminnych 

systemów odbioru odpadów komunalnych, zwiększenia częstotliwości odbioru odpadów 

zmieszanych czy biodegradowalnych. 

 

II – Nadzwyczajne zagrożenia środowiska 

Przyczyną większości poważnych awarii, które mogą zdarzyć się na terenie instalacji, 

jest najczęściej niezachowanie reżimu eksploatacyjnego. Głównym zagrożeniem jest 

możliwość wybuchu pożaru samych odpadów oraz otaczającego pasa zieleni ochronnej. 

Mogą także powstawać samozapłony deponowanych odpadów. W wyniku pożaru będą się 

uwalniały do atmosfery bardzo toksyczne substancje z palącego się biogazu oraz odpadów – 

przede wszystkim z tworzyw sztucznych. Zanieczyszczenie gleby może być spowodowane 

poprzez wycieki oleju i paliwa (sprzęt i rozładunek), lub też awaria cysterny paliwowej, 

substancje chemiczne, wprowadzenie odpadów niebezpiecznych na składowisko odpadów 

komunalnych. Zagrożeniem dla wód podziemnych mogą być odcieki spod składowiska 

w przypadku katastrofy budowlanej polegającej na rozszczelnieniu sztucznej przegrody 

uszczelniającej. 

 

III – Działania edukacyjne 

Działania w zakresie edukacji ekologicznej powinny skupić się na organizowaniu 

różnych cyklicznych akcji typu sprzątanie świata, dzień ziemi, zbiórki zużytych baterii 

i segregacji odpadów do specjalnie zakupionych pojemników. W dalszym ciągu prowadzić 

działalność edukacyjną w zakresie selektywnej zbiórki odpadów i ograniczenia ich 

powstawaniu oraz racjonalnego wykorzystania wody i energii. 

 

IV - Monitoring środowiska 

Monitoring środowiska w odniesieniu do gospodarki odpadami powinien skupiać, się 

przede wszystkim na ilościach wytwarzanych i odzyskiwanych odpadów na terenie gminy, 
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zarówno tych komunalnych jak i przemysłowych, ze względu na specyfikę jednostki. 

Ponadto, ze względu na zamknięte składowisko odpadów komunalnych konieczne jest 

dalsze prowadzenie monitoringu jakości wód podziemnych i powierzchniowych oraz 

osiadania składowiska odpadów komunalnych w fazie poeksploatacyjnej. 

 

 

3.9. ZASOBY PRZYRODNICZE 
 

 

Powierzchnia lasów na terenie Gminy Sieciechów wynosi 418,28 ha, natomiast 

(wg danych GUS stan na 31.12.2016 r.). Lesistość analizowanej jednostki wynosi 

jedynie 6,7 %. Administracyjnie lasy na terenie gminy należą do Nadleśnictwa Zwoleń. 

Na kolejnej rycinie przedstawiono rozkład przestrzennych lasów na terenie Gminy 

Sieciechów. 

 

 
Ryc. 29. Rozkład przestrzenny lasów na terenie Gminy Sieciechów 

Źródło: www.msip.wrotamazowsza.pl 
 

Lasy Nadleśnictwa Zwoleń to część Puszczy Kozienickiej (obręby leśne Zwoleń 

i Garbatka) oraz fragment dawnej Puszczy Sandomierskiej (obręb Lipsko). 

Geologicznym podłożem obszaru Nadleśnictwa są piaski lodowcowe, z których 

utworzyły się bielice, będące siedliskiem borów oraz gleby brunatne zasiedlane przez lasy 

mieszane i liściaste. 

Nadleśnictwo Zwoleń położone jest na skraju zwartego zasięgu świerka, jodły, buka 

i jaworu, co wpływa na stopień zróżnicowania drzewostanów oraz bogactwo zespołów 

roślinnych. W lasach Nadleśnictwa przeważają siedliska borów, na których głównym 

gatunkiem lasotwórczym jest sosna. Na siedliskach żyźniejszych rosną olsze, dęby, brzozy, 

jodły, modrzewie, buki, graby i świerki. To także obszar występowania licznych zbiorowisk 

i formacji roślinnych charakterystycznych dla terenów zabagnionych, wilgotnych łąk 

śródleśnych, cieków i zbiorników wodnych. 
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Lasy znajdujące się w południowo-zachodniej części gminy wchodzą w skład 

Puszczy Kozienickiej, której łączna powierzchnia wynosi około 30 000 ha. Dzisiejsze granice 

puszczy wyznaczają: od północnego zachodu rzeka Radomka, od północnego wschodu 

dolina Wisły, a od południa droga Radom – Puławy. Dawniej sięgała znacznie dalej na 

południe i zachód, czego śladami są leżące oddalone od puszczy drobne kompleksy leśne, 

np. uroczysko Wsola. Puszcza obecnie stanowi rozczłonkowany, dość duży kompleks leśny, 

leżący pomiędzy Radomiem a Wisłą i kilka mniejszych obszarów leśnych, znajdujących się 

w okolicach Pionek i Zwolenia. Największe z nich to uroczyska Miodne i Policzna. Integralnie 

związana z Puszczą Kozienicką jest lewobrzeżna część doliny Wisły, od wysokości Puław do 

ujścia Radomki. Jej szerokość na północy wynosi około 1-2 km i wzrasta ku południowi, 

osiągając pod Bąkowcem 6-8 km. Na jej obrzeżach znajdują się miasta Kozienice, Pionki 

i Zwoleń. 

Przez teren Puszczy Kozienickiej przebiega północna granica zasięgu jodły, buka, 

jaworu oraz wiązu górskiego. Granica ta przebiega od zachodu wzdłuż rzeki Radomki do 

Grądów i stąd prowadzi na wschód do Wisły. Drzewostan puszczy zdominowany jest prze 

sosnę, z domieszką dębu, grabu i jodły. Dęby dorastają tutaj do olbrzymich, pomnikowych 

rozmiarów. Wraz z jodłami tworzą oryginalne zbiorowisko roślinne, zwane przez miejscową 

ludność czarnym lasem. W puszczy rośnie wiele chronionych gatunków roślin, m.in. paprotka 

zwyczajna i widłaki. Występują tu również rzadko spotykane w środkowej Polsce bluszcz, 

zimoziół północny czy też świdośliwka jajowata. Z roślin wodnych można spotkać w puszczy 

kotewkę, grzybienie białe i oryginalną, pływającą paproć – salwinię. Puszcza Kozienicka 

obfituje również w liczne zioła, są to m.in. pełnik europejski, orlik pospolity, śnieżyczka 

przebiśnieg, wawrzynek wilczełyko czy też owadożerna rosiczka okrągłolistna. 

 

Istotnym czynnikiem warunkującym działania Nadleśnictw w zakresie ochrony jest 

penetracja lasów przez człowieka. W związku z występowaniem niemożliwego do 

kontrolowania ruchu turystycznego (szczególnie tzw. turystyka weekendowa, okresy 

grzybobrania) coraz większego znaczenia nabiera konieczność ochrony wód gruntowych 

i samych lasów przed zaśmiecaniem, a nawet wywozem śmieci do lasu. Kontynuowane 

ponadto powinny być stosowane do tej pory akcje oczyszczania lasów ze śmieci. 

Jednocześnie prowadzona działalność edukacyjna z wykorzystaniem możliwie 

powszechnego udziału ekologów i przyrodników powinna owocować w przyszłości 

zwiększeniem świadomości społeczeństwa w zakresie wpływu stanu środowiska na życie 

człowieka. 

Na terenach o małej lesistości znaczącą role w kształtowaniu środowiska odgrywają 

ekosystemy nieleśne występujące w postaci zbiorowisk naturalnych, półnaturalnych oraz 

zieleni urządzonej. Zbiorowiska naturalne to głównie zespoły roślinności wodnej, błotnej 

i szuwarowej występującej w rynnach jeziornych, w otoczeniu oczek wodnych i dolinach 

cieków. Zbiorowiska półnaturalne reprezentowane są głównie przez łąki kośne skupione 

w obniżeniach dolinnych. 

Zadrzewienia śródpolne stabilizują i różnicują krajobraz pod względem 

przyrodniczym. Stanowią ważny element ochrony środowiska rolniczego. Szczególne 

znaczenie mają zadrzewienia w rejonach bezleśnych, słabo zadrzewionych, a także 

w rejonach o glebach lekkich o małej ilości opadów atmosferycznych oraz ograniczonych 

zasobach wody gruntowej i glebowej. Największe znaczenie zadrzewień polega na pełnieniu 

różnorodnych funkcji ochronnych, mikroklimatycznych, biocenotycznych i produkcyjnych. 

Drzewa i krzewy stanowią również ochronę przed spalinami i hałasem. Wielkie znaczenie, 
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szczególnie w rejonach o małej lesistości, ma rola estetyczna i rekreacyjna zadrzewień. 

Urozmaica monotonny krajobraz pól uprawnych, wpływa korzystnie na rozwój turystyki. 

Istotnym zagrożeniem zasobów przyrodniczych, w szczególności na obszarach gmin 

wiejskich o charakterze rolniczym jest umyślne wypalanie traw na łąkach i nieużytkach 

rolnych (proces szczególnie nasilony na przełomie zimy i wiosny). 

Obszary zeszłorocznej wysuszonej roślinności są doskonałym materiałem palnym, co 

w połączeniu z nieodpowiedzialnością ludzi skutkuje gwałtownym wzrostem pożarów. Za 

większość pożarów traw odpowiedzialny jest człowiek. Niestety, wśród wielu ludzi panuje 

przekonanie, że spalenie suchej trawy użyźni w sposób naturalny glebę, co spowoduje 

szybszy i bujniejszy wzrost młodej trawy, a tym samym przyniesie korzyści ekonomiczne. 

Rzeczywistość wskazuje, że wypalanie traw prowadzi do nieodwracalnych, 

niekorzystnych zmian w środowisku naturalnym – ziemia wyjaławia się, zahamowany zostaje 

bardzo pożyteczny, naturalny rozkład resztek roślinnych oraz asymilacja azotu z powietrza. 

Do atmosfery przedostaje się szereg związków chemicznych będących truciznami zarówno 

dla ludzi jak i zwierząt. Wypalanie traw jest również przyczyną wielu pożarów, które 

niejednokrotnie prowadzą niestety także do wypadków śmiertelnych. 

Pożary traw powodują spustoszenie fauny i flory. Niszczone są miejsca lęgowe wielu 

gatunków gnieżdżących się na ziemi i w krzewach. Palą się również gniazda już zasiedlone, 

a zatem z jajami lub pisklętami. Dym uniemożliwia pszczołom i trzmielom oblatywanie łąk. 

Owady giną w płomieniach, co powoduje zmniejszenie liczby zapylonych kwiatów, 

a w konsekwencji obniżenie plonów roślin. Giną zwierzęta domowe, które przypadkowo 

znajdą się w zasięgu pożaru (tracą orientację w dymie, ulegają zaczadzeniu). Dotyczy to 

również dużych zwierząt leśnych, takich jak sarny, jelenie czy dziki. Płomienie niszczą 

miejsca bytowania zwierzyny łownej, m.in. bażantów, kuropatw, zajęcy, a nawet saren. 

W płomieniach lub na skutek podwyższonej temperatury ginie wiele pożytecznych zwierząt 

kręgowych: płazy (żaby, ropuchy, jaszczurki), ssaki (krety, ryjówki, jeże, zające, lisy, borsuki, 

kuny, nornice, badylarki, ryjówki i inne drobne gryzonie). Przy wypalaniu giną mrówki. Jedna 

ich kolonia może zniszczyć do kilku milionów szkodliwych owadów rocznie. Mrówki zjadając 

resztki roślinne i zwierzęce ułatwiają rozkład masy organicznej oraz wzbogacają warstwę 

próchnicy, „przewietrzają” glebę. Podobnymi sprzymierzeńcami w walce ze szkodnikami są 

biedronki, zjadające mszyce. Ogień uśmierca wiele pożytecznych zwierząt bezkręgowych, 

m.in. dżdżownice (które mają pozytywny wpływ na strukturę gleby i jej właściwości), pająki, 

wije, owady (drapieżne i pasożytnicze). 

 

 

3.9.1. Obszary chronione i cenne przyrodniczo 
 

 

Przez obszar Gminy Sieciechów przebiegają trzy korytarze ekologiczne: Dolina 

Środkowej Wisły, Lasy Nadwiślańskie oraz Puszcza Kozienicka. (korytarz ekologiczny to 

obszar umożliwiający migrację zwierząt, roślin lub grzybów). 

W celu zachowania drożności korytarzy ekologicznych zaleca się prowadzić 

następujące działania: 

 uwzględnianie korytarzy ekologicznych w miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego; 
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 budowa przejść dla zwierząt – dotyczy miejsc, gdzie przecinają się drogi i linie 

kolejowe już istniejące (o najwyższym natężeniu ruchu) z korytarzami ekologicznymi; 

jednoczesna budowa przejść dla zwierząt wraz z budową nowych autostrad i dróg 

szybkiego ruchu; na drogach już istniejących o mniejszym natężeniu ruchu 

w miejscach przecięcia korytarzy migracyjnych, umieszczenie odpowiednich znaków 

informujących o tym oraz ograniczenie prędkości; 

 ochrona dolin rzecznych – poprzez zaniechanie zabudowy brzegów, regulacji koryta 

rzecznego; rewitalizacja najbardziej zdegradowanych odcinków rzek; 

 zalesienia – dotyczy korytarzy migracyjnych, gdzie płaty lasu w obrębie takiego 

korytarza są oddalone od siebie na odległość powyżej 1 km (z wyłączeniem cennych 

przyrodniczo siedlisk nieleśnych); 

 ochrona przed dalsza zabudową odcinków korytarzy ekologicznych o znacznych 

przewężeniach, spowodowanych bezpośrednim sąsiedztwem terenów 

zurbanizowanych. 

Zachowanie drożności korytarzy ekologicznych powinno polegać przede wszystkim 

na ich ochronie przed zabudowaniem, przegrodzeniem i na tworzeniu nowych nasadzeń. 

Na kolejnej rycinie przedstawiono przebieg korytarzy ekologicznych na obszarze 

Gminy Sieciechów. 

 

 

Ryc. 30. Przebieg korytarzy ekologicznych na terenie Gminy Sieciechów 
Źródło: www.korytarze.pl 

 

Zgodnie z Centralnym Rejestrem Form Ochrony Przyrody (CRFOP) prowadzonym 

przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na terenie Gminy Sieciechów 

zlokalizowane są następujące formy ochrony przyrody: 

 obszar Natura 2000 Puszcza Kozienicka; 

 obszar Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły; 

 obszar Natura 2000 Ostoja Kozienicka; 
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3.9.1.1. Obszar Natura 2000 Puszcza Kozienicka 
 

 

Powierzchnia Obszaru Natura 2000 Puszcza Kozienicka wynosi 28 230,37 ha 

(282,3 km2). 

Jest to jeden z najcenniejszych pod względem przyrodniczym kompleksów 

puszczańskich w Polsce. O jego randze świadczy przede wszystkim wysoka różnorodność 

biologiczna mierzona na wszystkich poziomach: genetycznym, gatunkowym 

i ekosystemowym. Występuje tu szereg siedlisk przyrodniczych oraz gatunków chronionych 

i zagrożonych wymarciem w skali kraju i kontynentu. W zbiorowiskach leśnych Puszczy 

występuje znaczna liczba drzew w wieku od 150 do 400 lat. 

 

Siedliska przyrodnicze 

Wizytówką Puszczy Kozienickiej są endemiczne wyżynne jodłowe bory mieszane 

Abietetum polonicum (91P0), które na tym terenie uznawane są za postać kresową. Oprócz 

niekwestionowanej wartości przyrodniczej mają one olbrzymie znaczenie biogeograficzne 

i syntaksonomiczne.  

Jednym z najważniejszych i jednocześnie zajmującym największą powierzchnie 

w Puszczy Kozienickiej siedliskiem przyrodniczym są grądy subkontynentalne (9170), które 

reprezentują tu pełną skalę wilgotnościową. Żyzne i wilgotne gleby w lokalnych obniżeniach 

zajmują grądy czyśćcowe Tilio-Carpinetum stachyetosum i kokoryczowe Tilio-Carpinetum 

corydaletosum. Tworzą one przestrzenne układy mozaikowe z łęgami i olsami. W miejscach 

umiarkowanie wilgotnych wykształciły się grądy typowe Tilio-Carpinetum tipicum. Lokalne 

wyniesienia zdominowane są przez grądy trzcinnikowe Tilio-Carpinetum 

calamagrostietosum. Udział w składzie gatunkowym, zwłaszcza drzewostanów, jodły 

pospolitej Abies alba charakteryzuje grądy należące do podzespołu Tilio-Carpinetum 

abietetosum. 

Doliny puszczańskich rzek (m.in. Leniwej, Narutówki i Zagrożdżonki), strumieni 

i okresowych, bezimiennych cieków porastają łęgi olszowo-jesionowe Fraxino-Alnetum 

(*91E0-3), zróżnicowane na dwa podzespoły: Fraxino-Alnetum ranunculetosum, 

charakteryzujący się obecnością w runie gatunków olsowych i turzyc oraz Fraxino-Alnetum 

urticetosum. W tym ostatnim składnikiem runa jest chroniona paproć - pióropusznik strusi 

Matteucia struthiopteris. 

Niewielkie powierzchnie puszczańskich ostępów zajmują źródliskowe lasy olszowe 

(*91E0-4) z rzeżuchą gorzką Cardamine amara i szczyrem trwałym Mercurialis perennis.  

Do równie rzadkich leśnych zbiorowisk należą łęgi wiązowo-jesionowe Ficario 

ulmentum minoris typicum (91F0). Większość płatów posiada reprezentatywne runo, ale 

cechuje je zniekształcony drzewostan.  

Występujące w Puszczy Kozienickiej bory sosnowe reprezentują pełną skalę 

zmienności uzależnioną przede wszystkim od stopnia wilgotności podłoża. Skrajnie różne 

ekologicznie siedliska zajmują małe powierzchniowo: sosnowy bór chrobotkowy Cladonio-

Pinetum (91T0) oraz sosnowy bór bagienny Vaccinio uliginosi-Pinetum (*91D0). Te ostatnie 

pomimo reprezentatywnego składu gatunkowego oraz właściwej struktury w większości 

wykazują znaczny stopień przesuszenia podłoża.  
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Do najrzadszych pod względem zajmowanej powierzchni leśnych siedlisk 

przyrodniczych należą ciepłolubne dąbrowy Potentillo albae-Quercetum (91I0*), które 

stopniowo tracą swoiste cechy i w wyniku sukcesji przekształcają się w grądy.  

Roślinność nieleśna Puszczy Kozienickiej pomimo, że zajmuje niewielką 

powierzchnię jest różnorodna i prezentuje bardzo odmienne względem siebie grupy 

ekologiczne. Do najciekawszych należy roślinność torfowiskowa, skupiona w południowej 

częśc obszaru, wśród której dominują fitocenozy mszysto-turzycowe i mszary z klasy 

Scheuchzerio-Caricetea nigrae (7140). Do najczęstszych należą zbiorowiska: turzycy 

dzióbkowatej Carici rostratae-Sphagnetosum apiculati i wełnianki wąskolistnej Eriophoro 

angustifolii-Sphagnetum recurvi. Towarzyszą im płaty turzycy nitkowatej Caricetum 

lasiocarpae, występujące w postaci płaskiego, dywanowego mszaru lub pływających wysp. 

Interesująca pod względem biogeograficznym i syntaksonomicznym jest roślinność związana 

z torfowiskami wysokimi z klasy Oxycocco-Sphagnetea (7110 i 7120) reprezentowana przez 

zbiorowiska: wełnianki pochwowatej i torfowca kończystego Eriophoro vaginati-Sphagnetum 

recurvi (= Eripophorum vaginatum-Sphagnum fallax) bagna zwyczajnego i torfowca 

magellańskiego Ledo-Sphagnetum magellanici. Szczególnie cenne wydają się mszary 

przygiełkowe Rhynchosporetum albae (7150). Do bardzo rzadkich siedlisk przyrodniczych 

występujących w obrębie obszaru zaliczają się torfowiska zasadowe (7230) reprezentowane 

przez młaki turzycowe o składzie gatunkowym i fizjonomii zbliżonej do zbiorowiska 

Valeriano-Caricetum flavae. Spośród zbiorowisk trawiastych do najcenniejszych należą 

ekstensywnie użytkowane łąki świeże: rajgrasowe Arrhenatherion elatioris (6510-1) 

zróżnicowane pod względem wilgotności i żyzności podłoża na kilka podzespołów, łąki 

wiechlinowo-kostrzewowe Poa-Festucetum rubrae (= zbiorowisko Festuca rubra i Poa 

pratensis)(6510-2). Znacznie rzadziej spotkać tu można zmiennowilgotne łąki trzęślicowe ze 

związku Molinietalia (6410) reprezentowane głównie przez zbiorowisko sitów Junco-

Molinietum, wydmy śródlądowe z murawami szczotlichowymi Spergulo vernalis-

Corynephoretum (2330) reprezentujące różne stadia rozwojowe oraz murawy bliśniaczkowe 

(6230). Łęgom olszowo-jesionym towarzyszą nadrzeczne ziołorośla ze związku 

Convolvuletalia sepium (6430), stanowiąc dla nich naturale zbiorowiska okrajkowe. 

 

Fauna 

Na terenie Puszczy Kozienickiej stwierdzono 59 gatunków ssaków. Dla tej grupy 

kręgowców jest najważniejszą, po Puszczy Kampinoskiej, ostoją w centralnej Polsce. 

Jednym z jej mieszkańców jest popielica Glis glis, gatunek wymieniony w Polskiej Czerwonej 

Księdze Zwierząt. Populacja tu występująca cechuje się bardzo dużą liczebnością i jednym 

z najwyższych w kraju wskaźników zagęszczenia osobników na ha lasu. Interesującymi 

ssakami są również - orzesznica Muscardinus avellanarius oraz smużka Sicista betulina, 

bardzo rzadki krajowy gatunek borealny. Puszczańskie rzeki zasiedlają stabilne populacje 

bobra (1337) i wydry (1355). Okresowo pojawiają się tutaj migrujące wilki Canis lapus 

(1352).  

Chiropterofauna Puszczy Kozienickiej jest bardzo bogata i porównywalna z Puszczą 

Białowieską. Stwierdzono tu 16 spośród 17 gatunków nietoperzy występujących w Polsce 

niżowej, przy czym do rozrodu przystępuje 14 gatunków. W zgrupowaniu nietoperzy Puszczy 

Kozienickiej wyróżnia się spotykany najczęściej i najliczniej borowiec Nyctalus noctula. 

Do gatunków dominujących należą: mroczek póśny Eptesicus serotinus, nocek rudy Myotis 

daubentoni, gacek brunatny Plecotus auritus i nocek duży Myotis myotis (1324). 

W przypadku tego ostatniego znanych jest 16 letnich kolonii, w tym dwie kolonie rozrodcze. 
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Cechą charakterystyczną tego obszaru jest liczne występowanie borowiaczka Nyctalus 

leisleri, nocka Brandta Myotis brandti i nocka Bechsteina Myotis bechsteini (1323), dla 

którego Puszcza Kozienicka jest drugim znanym w Polsce miejscem rozrodu i najdalej 

wysuniętym w kierunku północno-wschodnim stanowiskiem. Jednym z najrzadszych 

gatunków nietoperzy w Puszczy Kozienickiej jest mopek Barbastella barbastellus (1308). 

W obrębie obszaru znane są trzy zimowe kryjówki tego gatunku. W okresie letnim odławiano 

również młode osobniki co świadczy o tym, że mopek przystępuje tutaj do rozrodu. Biorąc 

pod uwagę faunę nietoperzy ranga Puszczy Kozienickiej jest bardzo wysoka i porównywalna 

z Puszczą Białowieską.  

Spośród 18 krajowych gatunków płazów na terenie Puszczy Kozienickiej stwierdzono 

13 gatunków, w tym - kumaka nizinnego Bombina bombina (1188) i traszkę grzebieniastą 

Triturus cristatus(1166).  

Fauna gadów reprezentowana jest przez sześć gatunków. Osobliwością tego obszaru 

jest populacja żółwia błotnego Emys orbicularis (1220).  

Świat bezkręgowców Puszczy Kozienickiej jest niezwykle bogaty. Jednym 

z najbardziej interesujących gatunków jest rak szlachetny Astacus astacus, który posiada tu 

najliczniejszą w Polsce centralnej i stabilną populację. Ten przedstawiciel krajowych 

dziesięcionogów Decapoda figuruje na światowej Czerwonej Księdze Zwierząt oraz polskim 

jej odpowiedniku. Obszar ten to jedna z najważniejszych na Mazowszu ostoi dla populacji: 

poczwarówek - zwężonej Vertigo angustior (1014) i jajowatej Vertigo moulinsiana (1016). 

Stwierdzono tu również występowanie zatoczka łamliwego Anisus vorticulus (4056). 

Rozmaitość środowisk oraz obecność dobrze zachowanych powierzchni leśnych 

z starodrzewem wpływają na bogactwo gatunkowe owadów. W obrębie Puszczy Kozienickiej 

stwierdzono: pachnicę dębową Osmoderma eremita (1084) - 7 stanowisk, zgniotka 

cynobrowego Cucujus cinnaberinus (1086) - dwa stanowiska, czerwończyka nieparka 

Lycaena dispar (1062) - dziesięć stanowisk, czerwończyka fioletka Lycaena helle (1060)- 

dwa stanowiska oraz modraszka telejusa Maculinea teleius (1059) (= 6177, Phengaris 

teleius) - 5 stanowisk. Do osobliwości tego obszaru należy występowanie sawczynki 

piaskowej Parnopes grandior. Poza istniejącym stanowiskiem w Puszczy Kozienickiej 

wymierający gatunek nie był notowany na terenie kraju od kilkudziesięciu lat. Do wyjątkowo 

rzadkich owadów w Polsce zaliczyć można smukwę kosmatą Scolia hirta. Oba gatunki 

figurują w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt. Bardzo bogata w Puszczy Kozienickiej jest 

fauna chrząszczy z rodziny bogatkowatych Buprestidae. Na uwagę zasługuje odkrycie 

tu stanowisk gatunków skrajnie rzadkich w Polsce: Dicerca alni, Dicerca berolinensis, 

Poecilonota variolosa, Palmar dives, P. rutilans, Agrilus delphinensis, A. graminis, A. mendax 

(czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce), A. obscuricollis, A. salicis 

i Trachys scrobiculata. Swoją północną granicę zasięgu mają tutaj - Antaxia helvetica 

i Coraebus undatus. Stwierdzono tu również oderwane od zwartego zasięgu geograficznego 

populacje gatunków górskich i podgórskich, biologicznie związanych z jodłą - Anthaxia 

nigrojubata incognita i Phaenops knoteki (czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych 

w Polsce). Równie cenna jest fauna kózkowatych Cerambycidae reprezentowana przez takie 

rzadkości jak: Arhopalus ferus, Acmaeops marginatus, Necydalis major, Axinopalpis gracilis, 

Leioderus kollari, Semanotus undatus, Poecilium pusillum, Xylotrechus ibex, Pogonocherus 

ovatus, Acanthocinus reticulatus i Phymatodes rufipes, znany tylko z kilku krain w zachodniej 

i południowej części kraju. Interesującymi chrząszczami Puszczy Kozienickiej są - tęgosz 

rdzawy Elater ferrugineus (czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce), 



Green Key  
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Sieciechów 

na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024 

 

107 

Saperda similis oraz Xylotrechus pantherinus, najrzadziej obserwowany przedstawiciel 

Cerambycidae znany m.in. z Pojezierza Mazurskiego, Beskidu Zachodniego i Pienin. 

Ponadto stwierdzono tu przedstawiciela przekraskowatych Cleridae - pasterka bladego 

Opillo pallidus (czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce). Badania 

ograniczone jedynie do północno-zachodniego skraju Puszczy Kozienickiej pozwoliły na 

stwierdzenie 43 gatunków żuków Scarabaeoidea, w tym 26 koprofagicznych, co wskazuje na 

jej znaczne bogactwo w porównaniu z innymi puszczami w kraju. Wśród nich godne uwagi 

jest występowanie Oniticellus fulvus (czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych 

w Polsce). Osobliwością biogeograficzną Puszczy Kozienickiej jest odkryty w 1998 na jej 

obszarze motyl Synanthedon loranthi z rodziny przeziernikowatych Sesiidae. Jak dotąd jest 

to jedyne znane stanowisko tego owada w kraju. 

 

Flora naczynowa, grzyby wielkoowocnikowe, porosty 

O randze Puszczy Kozienickiej w zachowaniu krajowej flory naczyniowej świadczy 

obecność sześciu gatunków wymienionych w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin: buławnika 

czerwonego Cephalanthera rubra, kostrzewy ametystowej Festuca amethystina, sasanki 

otwartej Pulsatilla patens (1477), widlicza cyprysowatego Diphasiastrum tristachyum oraz 

turzyc - bagiennej Carex limosa i strunowej C. chordorrhiza. Stwierdzono tu występowanie 

gatunków figurujących na krajowej Czerwonej liście roślin naczyniowych. Są wśród nich, 

m.in.: czosnek niedświedzi Allium ursinum, goryczka wąskolistna Gentiana pneumonanthe 

kukułka plamista Dactylorhiza maculta, pływacz drobny Utricularia minor, rosiczka 

okrągłolistna Drosera rotundifolia i widlicz Zeillera Diphasiastrum zeilleri. Ponadto znajdują 

się tu stanowiska licznych gatunków chronionych i rzadkich regionalnie. 

Pomimo fragmentarycznych badań na terenie Puszczy Kozienickiej stwierdzono 

dotychczas występowanie 295 gatunków grzybów wielkoowocnikowych, w tym trzy gatunki 

podlegające ochronie ścisłej: sromotnika bezwstydnego (smrodliwy) Phallus impudicus, 

siedzunia sosnowego (szmaciak gałęzisty) Sparassis crispa i soplówkę jodłową Hericium 

alpestre (fagellum).  

Na Czerwonej liście grzybów wielkoowocnikowych w Polsce znajduje się 41 

gatunków z kozienickiej mycoflory, w tym m.in. wymierające - Postia thephroleuca 

i mokronóżka czerniejąca Hydropus atramentosus oraz narażone - borowik szlachetny 

Boletus edulis, ozorek dębowy Fistulina hepatica, piestrzenica olbrzymia Gyromitra gigas, 

Gerronema postii, sopłowka jodłowa Hericium alpestre i mleczaj rydz Lactarius deliciosus. 

Znaleziono tu również nowy dla Polski gatunek grzyba wielkoowocknikowego z rzędu 

koralówkowatych (gałęziakowatych) Gomphales - koralówkę zielonowierzchołkową Ramaria 

apiculata. 

Spośród 267 gatunków porostów znanych z terenu Puszczy Kozienickiej znajdują się 

takie, które wymarły lub są bliskie wymarcia w innych regionach kraju, m. in. Flavoparmelia 

caperata, Chaenotheca phaeocephala i Punctelia subrudecta. Na Czerwonej liście porostów 

w Polsce znajduje się 71 gatunków z kozienickiej lichenoflory, w tym: krytycznie zagrożone 

(CR) - Arthonia arthonioides, Bacidia vermifera, Chaenotheca chlorella, C. stemonea, 

Chrysothrix candelaris, Cladonia caespiticia i Menegazzia terebrata oraz wymierające (EN) - 

Arthonia byssacea, Anaptychia ciliaris, Bacidia biatorina, B. subincompta, Calicium 

adspersum, Cetrelia cetrarioides, C. olivetorum, Chaenotheca phaeocephala, Cladonia 

parasitica, Flavoparmelia caperata, Lecanora intumescens, Lobaria pulmonaria, Loxospora 

elatina, Opegrapha vermicellifera, Pertusaria flavida, Physconia perisidiosa i Usnea 

subfloridana. Duże znaczenie dla występujących tu wąsko stenotopowych gatunków 
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epifitycznych ma obecność w drzewostanach Puszczy Kozienickiej licznych sędziwych drzew 

o wymiarach pomnikowych. 

 

Na kolejnej rycinie przedstawiono lokalizację obszaru Natura 2000 Puszcza 

Kozienicka na terenie Gminy Sieciechów. 

 

 
Ryc. 31. Lokalizacja obszaru Natura 2000 Puszcza Kozienicka na terenie gminy 

Źródło: www.mapy.geoportal.gov.pl 

 

 

3.9.1.2. Obszar Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły 
 

 

Obszar specjalnej ochrony ptaków Dolina środkowej Wisły PLB140004 obejmuje 

fragment doliny rzecznej o długości ok. 250 km położony pomiędzy Puławami a Płockiem 

(od 379 do 631 km szlaku wodnego). Zajmuje on powierzchnię 30 778 ha, z których 

27 411 ha zlokalizowanych jest na terenie województwa mazowieckiego, a pozostałe 

3 367 ha na terenie województwa lubelskiego. Do ważniejszych miast położnych w pobliżu 

lub w granicach obszaru Natura 2000 należą: Puławy, Dęblin, Kozienice, Góra Kalwaria, 

Warszawa, Nowy Dwór Mazowiecki, Zakroczym, Wyszogród i Płock. 

Obszar specjalnej ochrony ptaków obejmuje teren międzywala Wisły, w obrębie 

którego występują cenne siedliska ptaków, charakterystyczne jedynie dla dolin dużych rzek 

nizinnych. Ze względu na ich położenie i częste zalewy, tereny te nie są przeważnie 

użytkowane przez człowieka, co pozwoliło zachować formy terenu ukształtowane przez 

naturalne procesy erozyjne i akumulacyjne wód powierzchniowych. W obrębie międzywala 

Wisły można wyróżnić trzy typy środowisk ważnych dla zachowania populacji rzadkich 

i ginących gatunków ptaków. Należą do nich: 
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 piaszczyste wyspy i ławice w nurcie, 

 urwiste brzegi (skarpy), 

 tereny zalewowe brzegów. 

Piaszczyste wyspy charakterystyczne dla koryta nieuregulowanej rzeki nizinnej są 

podstawowym wyznacznikiem wartości ornitologicznej doliny Wisły. Jest to dosyć 

specyficzne środowisko cechujące się dużą dynamiką. Piaszczyste ławice często zmieniają 

swoje położenie w nurcie rzeki, a nowo powstałe wyspy, jeżeli nie ulegną rozmyciu, 

porastają roślinnością zielną, a następnie wierzbą. Wyspy znajdujące się we wczesnym 

etapie sukcesji są atrakcyjnym siedliskiem dla ptaków m.in. mew, rybitw i ptaków 

siewkowych. Ptaki przenoszą się z wysp gęsto porośniętych wikliną na powstające 

w sąsiedztwie młodsze wyspy. Sukcesja jest hamowana w sposób naturalny w wyniku zmian 

warunków hydrologicznych. Bardzo ważną cechą dla ptaków wyróżniającą to środowisko jest 

całkowita i naturalna izolacja od brzegu, ograniczająca penetrację tych miejsc przez ludzi 

i drapieżniki. Wyspy są miejscem gniazdowania takich gatunków ptaków, jak: sieweczka 

obrożna, sieweczka rzeczna, mewa srebrzysta, rybitwa białoczelna, ostrygojad, brodziec 

piskliwy, mewa czarnogłowa i in. 

Urwiste, podmywane przez rzekę brzegi są siedliskiem gniazdowania dwóch cennych 

gatunków: jaskółki brzegówki i zimorodka. Jest to siedlisko cechujące się dużą dynamiką, 

stale odnawiane przez procesy erozyjne. Teren zalewowy brzegów jest najbardziej 

zróżnicowany spośród omawianych środowisk. Znajdują się tutaj zarówno zarośla 

wierzbowe, rosnące na utworach piaszczystych, jak i pozostałości lasów łęgowych. Można 

tu też spotkać starorzecza wypełnione roślinnością wodno-szuwarową. 

Zarośla wierzbowe, stanowiące wczesne stadia sukcesyjne łęgów wierzbowo-

topolowych, są siedliskiem charakterystycznym dla dolin dużych rzek nizinnych. Dojrzałe 

stadia rozwojowe spotykane są już dosyć rzadko, natomiast wiklinowiska występują wzdłuż 

całego biegu rzeki, nad brzegami koryta. Czynnikiem środowiskowym ograniczającym 

sukcesję jest tu wczesnowiosenny zalew powierzchni przez wezbrania powodziowe. Ponadto 

sukcesja jest ograniczana poprzez wycinkę wikliny w celach gospodarczych. Zarośla 

wierzbowe są miejscem występowania zagrożonych gatunków ptaków tj. bączka 

i podróżniczka, a także dziwoni, remiza, piecuszka, potrzosa, cierniówki i kwiczoła. 

Starorzecza i zabagnione obniżenia terenu są cennym siedliskiem gniazdowania 

wielu gatunków ptaków, a wybór zbiornika uzależniony jest od szeregu czynników lokalnych 

tj. powierzchni zwierciadła wody, głębokości zbiornika, stopnia rozwoju roślinności 

wynurzonej, stopnia zarośnięcia brzegów przez zarośla łęgowe. Gatunki charakterystyczne 

dla tego typu środowiska to: podróżniczek, perkozek, wodnik, łyska, krzyżówka, głowienka, 

czernica i in. Siedliska te są rzadkie w Europie i zachowały się jedynie w dolinach rzek 

nizinnych najmniej uregulowanych i zagospodarowanych. Część gatunków tego 

ugrupowania gniazduje na sztucznych odpowiednikach starorzeczy tj. stawach rybnych. 

Dolina Środkowej Wisły jest fenomenem przyrodniczym na skalę europejską, 

ze względu na zachowane tu fragmenty lasów łęgowych wierzbowo-topolowych, spotykane 

obecnie sporadycznie w dolinach dużych rzek, a także obecność znacznych powierzchni 

porośniętych nadrzecznymi zaroślami wierzbowymi, których występowanie wiąże się 

z powstawaniem świeżych aluwiów. Obecność specyficznych środowisk sprawiła, że obszar 

ten stał się bardzo ważną ostoją ptaków wodno - błotnych. Występują tu co najmniej 24 

gatunki ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej. Z uwagi na wysoką liczebność populacji 

lęgowych przedmiotami ochrony w obszarze są zarówno ptaki zamieszkujące piaszczyste 
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wyspy i ławice (ohar, mewa czarnogłowa, mewa siwa, śmieszka, rybitwa rzeczna, rybitwa 

białoczelna, ostrygojad, sieweczka obrożna, sieweczka rzeczna, brodziec piskliwy), 

nadrzeczne skarpy (zimorodek, brzegówka), zarośla nadrzeczne (bączek, podróżniczek, 

dziwonia), łąki i pastwiska (rycyk, krwawodziób, derkacz, płaskonos) jak i lasy łęgowe (bielik, 

dzięcioł białoszyi, dzięcioł średni, nurogęś). W przypadku mewy siwej, śmieszki, rybitwy 

rzecznej, rybitwy białoczelnej, ostrygojada i sieweczki obrożnej obszar stanowi największą 

krajową ostoję lęgową tych gatunków o kluczowym znaczeniu dla zachowania ich populacji. 

Dolina środkowej Wisły jest ważnym na skalę międzynarodową korytarzem 

migracyjnym, stanowiącym miejsce żerowania i odpoczynku podczas wędrówek ptaków. 

Do przedmiotów ochrony należy migrująca populacja bociana czarnego oraz 

zimująca populacja krzyżówki. W trakcie sezonowej migracji w stosunkowo wysokim 

zagęszczeniu występuje tu m.in. czapla biała oraz czajka i brodziec piskliwy. Jest to ważne 

zimowisko łabędzia niemego, gągoła, nurogęsia, mewy siwej, śmieszki oraz mewy 

srebrzystej. 

 Bączek - ocena ogólna C, w tym: Populacja - 2-4 pary (prawdopodobny trend 

spadkowy, wcześniej populację szacowano na 15 par), co stanowi obecnie 

maksymalnie 0,6% populacji krajowej (wg. Sikora i inni 2012) - ocena C; Stan 

zachowania siedliska - elementy zachowane w średnim stanie (podtopione 

zakrzaczenia nad odnogami rzeki i starorzeczami) - ocena C; Izolacja - populacja 

nieizolowana - ocena C. 

 Bąk - ocena populacji - D, populacja lęgowa ( 9-11 par) jest nieistotna (wg. Sikora 

i inni 2012). Czapla biała (populacja migrująca) - ocena populacji - D, populacja 

migrująca (42-199 os.) jest nieistotna (wg. Wilk i inni 2010). 

 Czapla biała (populacja zimująca) - ocena populacji - D, populacja zimująca (8-54 

os.) jest nieistotna (wg. Wilk i inni 2010). Bocian biały - ocena populacji - D, populacja 

lęgowa ( 5 par w granicach obszaru) jest nieistotna (wg. Sikora i inni 2012) 

 Bocian czarny (populacja migrująca) - ocena ogólna C, w tym: Populacja - 

stwierdzano 50-245 os., co świadczy o dużym znaczeniu obszaru dla populacji 

krajowej w okresie polęgowym - ocena C; Stan zachowania siedliska - elementy 

zachowane w średnim stanie (łachy, brzegi wysp i ławic są dostępne w zależności od 

poziomu wód) - ocena C; Izolacja - populacja nieizolowana - ocena C. 

 Bocian czarny (populacja lęgowa) - ocena populacji - D, populacja lęgowa (1 para) 

jest nieistotna (wg. Sikora i inni 2012). 

 Podgorzałka - ocena ogólna C, w tym: Populacja - 0-2 pary, co stanowi obecnie ok. 

1,2% populacji krajowej (wg. Sikora i inni 2012) - ocena C; Stan zachowania siedliska 

- elementy zachowane w stanie średnim (niewielka ilość zbiorników wodnych 

z dobrze rozwinięta roślinnością wynurzoną) - ocena C; Izolacja - populacja 

nieizolowana - ocena C. 

 Bielaczek - ocena populacji - D, populacja zimująca ( 50-69 os.) jest nieistotna (wg. 

Wilk i inni 2010) 

 Bielik (populacja lęgowa) - ocena ogólna C, w tym: Populacja - 3-6 par, co stanowi 

obecnie maksymalnie 0,46% populacji krajowej (wg. Sikora i inni 2012) - ocena C; 

Stan zachowania siedliska - elementy zachowane w dobrym stanie (dostępne 

odludne płaty starych łęgów wierzbowo-topolowych) - ocena B; Izolacja - populacja 

nieizolowana - ocena C. 
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 Bielik (populacja zimująca) - ocena ogólna C, w tym: Populacja - 65-82 os., 

co stanowi obecnie drugie pod względem liczebności zimowisko w Polsce (wg. Wilk 

i inni 2010) - ocena C; Stan zachowania siedliska - elementy zachowane w dobrym 

stanie (dostępne odludne płaty starych łęgów wierzbowo-topolowych oraz żerowiska 

związane z koncentracjami ptaków wodno-błotnych) - ocena B; Izolacja - populacja 

nieizolowana - ocena C. 

 Rybołów - ocena populacji - D, populacja migrująca (pojedyncze osobniki) jest 

nieistotna (wg. Wilk i inni 2010). 

 Błotniak stawowy - ocena populacji - D, populacja lęgowa (7-8 par) jest nieistotna 

(wg. Sikora i inni 2012). 

 Trzmielojad - ocena populacji - D, populacja lęgowa ( 0-1 para) jest nieistotna (wg. 

Sikora i inni 2012). Puchacz - ocena populacji - D, populacja lęgowa (1 para) jest 

nieistotna (wg. Sikora i inni 2012). 

 Szablodziób - ocena populacji - D, populacja lęgowa (0-1 para) jest nieistotna z uwagi 

na nieregularne gniazdowanie. 

 Biegus zmienny - ocena populacji - D, populacja migrująca (P- gatunek obecny) jest 

nieistotna (wg. Wilk i inni 2010). 

 Batalion - ocena populacji - D, populacja migrująca (P - gatunek obecny) jest 

nieistotna (wg. Wilk i inni 2010). 

 Mewa mała - ocena populacji - D, populacja migrująca (P - gatunek obecny) jest 

nieistotna (wg. Wilk i inni 2010). 

 Mewa czarnogłowa - ocena ogólna A, w tym: Populacja - 5 - 21 par, co stanowi 

obecnie średnio 17% populacji krajowej (wg. Sikora i inni 2012) - ocena A; Stan 

zachowania siedliska - elementy zachowane w dobrym stanie (liczne piaszczyste 

wyspy) - ocena B; Izolacja - populacja izolowana - ocena A. 

 Rybitwa wielkodzioba - ocena populacji - D, populacja migrująca (P - gatunek 

obecny) jest nieistotna (wg. Wilk i inni 2010). 

 Rybitwa rzeczna - ocena ogólna A, w tym: Populacja - 1400 - 1728 par, co stanowi 

obecnie średnio 36% populacji krajowej (wg. Sikora i inni 2012) - ocena A; Stan 

zachowania siedliska - elementy zachowane w dobrym stanie (liczne piaszczyste 

wyspy) - ocena B; Izolacja - populacja nieizolowana - ocena C. 

 Rybitwa białoczelna - ocena ogólna A, w tym: Populacja - 420-539 par, co stanowi 

obecnie średnio 53% populacji krajowej (wg. Sikora i inni 2012) - ocena A; Stan 

zachowania siedliska - elementy zachowane w dobrym stanie (liczne piaszczyste 

wyspy) - ocena B; Izolacja - populacja nieizolowana - ocena C 

 Rybitwa czarna - ocena populacji - D, populacja lęgowa (0-15 par) jest nieistotna 

(wg. Sikora i inni 2012).  

 Żuraw - ocena populacji - D, populacja lęgowa (0-2 pary) jest nieistotna (wg. Sikora 

i inni 2012).  

 Zielonka - ocena populacji - D, populacja lęgowa (3-6 par) jest nieistotna (wg. Sikora 

i inni 2012).  

 Kropiatka - ocena populacji - D, populacja lęgowa (3-6 par) jest nieistotna (wg. Sikora 

i inni 2012).  

 Zimorodek - ocena ogólna C, w tym: Populacja - 26-30 par, co stanowi obecnie 

maksymalnie 1,2% populacji krajowej (wg. Sikora i inni 2012) - ocena C; Stan 
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zachowania siedliska - elementy zachowane w stanie dobrym (liczne piaszczyste 

skarpy) - ocena B; Izolacja - populacja nieizolowana - ocena C.  

 Dzięcioł czarny - ocena populacji - D, populacja lęgowa (60-70 par) jest nieistotna 

(wg. Sikora i inni 2012).  

 Dzięcioł białoszyi - ocena ogólna C, w tym: Populacja - 9 par, co stanowi obecnie 

maksymalnie 0,9% populacji krajowej (wg. Sikora i inni 2012) - ocena C; Stan 

zachowania siedliska - elementy zachowane w stanie średnim (dość liczne luźne 

zadrzewienia łęgowe) - ocena C; Izolacja - populacja na skraju zasięgu - ocena B.  

 Dzięcioł średni - ocena ogólna C, w tym: Populacja - 60-100 par, co stanowi obecnie 

maksymalnie 0,5% populacji krajowej (wg. Sikora i inni 2012) - ocena C. Gatunek ten 

regularnie występuje w obszarze w liczebności prawdopodobnie znacznie większej 

niż wykazano w inwentaryzacji w roku 2009. świadczą o tym wyniki szczegółowej 

inwentaryzacji ptaków w rejonie Nw. Dworu Mazowieckiego, gdzie stosując 

stymulacje głosową wykryto ok. 20 par nie stwierdzonych rok wcześniej 

(Węgrzynowicz 2010). Dostępna powierzchnia starych łęgów w połączeniu z niską 

wykrywalnością gatunku przy tradycyjnych metodach inwentaryzacji pozwalają na 

oszacowanie populacji nawet na 100 par. Stan zachowania siedliska - elementy 

zachowane w stanie średnim (występowanie zwartych płatów starych lasów łęgowych 

nie jest powszechne) - ocena C; Izolacja - populacja nieizolowana, z racji liniowego 

rozmieszczenia może stanowić łącznik między różnymi populacjami - ocena C. 

 Świergotek polny - ocena populacji - D, populacja lęgowa (3 pary) jest nieistotna  

(wg. Sikora i inni 2012). 

 Podróżniczek - ocena ogólna C, w tym: Populacja - min. 6 par, co stanowi obecnie 

maksymalnie 0,5% populacji krajowej (wg. Sikora i inni 2012) - ocena C; Stan 

zachowania siedliska - elementy zachowane w stanie średnim (zalane wodą zarośla 

wierzbowe nie występują powszechnie i są uzależnione od wahań poziomu wody) - 

ocena C; Izolacja - populacja w pobliżu skraju zasięgu - ocena B.  

 Lerka - ocena populacji - D, populacja lęgowa (6 par) jest nieistotna (wg. Sikora i inni 

2012). Ortolan - ocena populacji - D, populacja lęgowa (5 par) jest nieistotna (wg. 

Sikora i inni 2012). 

 Jarzębatka - ocena populacji - D, populacja lęgowa (37 par) jest nieistotna (wg. 

Sikora i inni 2012).  

 Muchołówka mała - ocena populacji - D, populacja migrująca (P - gatunek obecny) 

jest nieistotna (wg. Wilk i inni 2010). Gąsiorek - ocena populacji - D, populacja lęgowa 

(200 par) jest nieistotna (wg. Sikora i inni 2012).  

 Łabędź niemy (populacja zimująca) - ocena populacji - D, populacja zimująca (231-

711 os.) jest nieistotna (wg. Wilk i inni 2010).  

 Łabędź niemy (populacja lęgowa) - ocena populacji - D, populacja lęgowa (34 pary) 

jest nieistotna (wg. Sikora i inni 2012).  

 Krakwa - ocena populacji - D, populacja lęgowa (8-13 par) jest nieistotna (wg. Sikora 

i inni 2012).  

 Cyraneczka (populacja migrująca) - ocena populacji - D, populacja migrująca (do 845 

os.) jest nieistotna (wg. Wilk i inni 2010) 

 Cyraneczka (populacja lęgowa) - ocena populacji - D, populacja lęgowa (8 par) jest 

nieistotna (wg. Sikora i inni 2012). Cyraneczka (populacja zimująca) - ocena populacji 

- D, populacja zimująca (18-245 os.) jest nieistotna (wg. Wilk i inni 2010).  
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 Gągoł (populacja zimująca) - ocena populacji - D, populacja zimująca (do 1008 os.) 

jest nieistotna (wg. Sikora i inni 2012).  

 Gągoł (populacja lęgowa) - ocena populacji - D, populacja lęgowa (0-2 pary) jest 

nieistotna (wg. Sikora i inni 2012).  

 Krzyżówka - ocena ogólna C, w tym: Populacja (zimująca) - ok. 20000 os., co spełnia 

kryterium B1 (wg. Wilk i inni 2011) - ocena C; Stan zachowania siedliska - elementy 

zachowane w stanie () - ocena ; Izolacja - populacja nieizolowana - ocena C.  

 Płaskonos - ocena ogólna C, w tym: Populacja - 3-7 par, co stanowi obecnie 0,54% 

populacji krajowej (wg. Sikora i inni 2012) - ocena C; Stan zachowania siedliska - 

elementy zachowane w stanie średnim (nieliczne pastwiska na wyspach i brzegach 

rzeki) - ocena C; Izolacja - populacja nieizolowana - ocena C.  

 Ohar - ocena ogólna - B , w tym: Populacja – 8-10 par, co stanowi obecnie 6-8 % 

populacji krajowej (wg. Chodkiewicz i inni 2015) - ocena B; Stan zachowania 

siedliska - elementy dobrze zachowane – ocena B; Izolacja populacji – populacja 

nieizolowana, ale na peryferiach zasięgu gatunku - ocena B.  

 Nurogęś (populacja lęgowa) - ocena ogólna C, w tym: Populacja - 92-121 par,  

co stanowi obecnie ok. 10% populacji krajowej (wg. Sikora i inni 2012) - ocena B; 

Stan zachowania siedliska - elementy zachowane w stanie średnim (nieliczne, stare 

dziuplaste drzewa w dolinie) - ocena C; Izolacja - populacja nieizolowana - ocena C.  

 Nurogęś (populacja zimująca) - ocena populacji - D, populacja zimująca (517-1540 

os.) jest nieistotna (wg. Wilk i inni 2010).  

 Nurogęś (populacja migrująca) - ocena populacji - D, populacja migrująca (100-413 

os.) jest nieistotna (wg. Wilk i inni 2010).  

 Ostrygojad - ocena ogólna A, w tym: Populacja - 9-12 par, co stanowi obecnie 62% 

populacji krajowej (wg. Sikora i inni 2012) - ocena A; Stan zachowania siedliska - 

elementy zachowane w stanie dobrym (liczne piaszczyste wyspy w korycie rzeki) - 

ocena B; Izolacja - populacja izolowana - ocena A.  

 Sieweczka rzeczna - ocena ogólna B, w tym: Populacja - 212-254 par, co stanowi 

obecnie 6,7% populacji krajowej (wg. Sikora i inni 2012) - ocena B; Stan zachowania 

siedliska - elementy zachowane w dobrym stanie (liczne piaszczyste wyspy i plaże) - 

ocena B; Izolacja - populacja nieizolowana - ocena C.  

 Sieweczka obrożna - ocena ogólna A, w tym: Populacja - 147-167 par, co stanowi 

obecnie 41,9% populacji krajowej (wg. Sikora i inni 2012) - ocena A; Stan 

zachowania siedliska - elementy zachowane w dobrym stanie (liczne piaszczyste 

wyspy i plaże) - ocena B; Izolacja - populacja na skraju zasięgu - ocena B. Łęczak - 

ocena populacji - D, populacja migrująca (do 219 os.) jest nieistotna (wg. Wilk i inni 

2010).  

 Czajka - ocena populacji - D, populacja migrująca (do 2832 os.) jest nieistotna  

(wg. Wilk i inni 2010).  

 Rycyk - ocena ogólna C, w tym: Populacja - 12 par, co stanowi obecnie maksymalnie 

0,6% populacji krajowej (wg. Sikora i inni 2012) - ocena C; Stan zachowania siedliska 

- elementy zachowane w stanie średnim (nieliczne, zanikające pastwiska na wyspach 

i brzegach rzeki) - ocena C; Izolacja - populacja nieizolowane - ocena C.  

 Kulik wielki - ocena populacji - D, populacja lęgowa (1 para) jest nieistotna 

(wg. Sikora i inni 2012).  



Program Ochrony Środowiska dla Gminy Sieciechów 
na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024 

Green Key  

 

114 

 Kwokacz - ocena populacji - D, populacja migrująca (295 os.) jest nieistotna (wg. Wilk 

i inni 2010).  

 Krwawodziób - ocena ogólna C, w tym: Populacja - 22-30 par, co stanowi obecnie 

1,2% populacji krajowej (wg. Sikora i inni 2012) - ocena C; Stan zachowania siedliska 

- elementy zachowane w stanie dobrym (liczne piaszczyste i trawiaste wyspy ) - 

ocena B; Izolacja - populacja nieizolowana - ocena C. 

 Brodziec piskliwy (populacja lęgowa) - ocena ogólna B, w tym: Populacja - 159-182 

pary, co stanowi obecnie maksymalnie 18% populacji krajowej (wg. Sikora i inni 

2012) - ocena A; Stan zachowania siedliska - elementy zachowane w stanie dobrym 

(liczne wyspy, plaże, dzikie częściowo zarośnięte brzegi rzeki) - ocena B; Izolacja - 

populacja nieizolowana - ocena C. 

 Brodziec piskliwy (populacja migrująca) - ocena populacji - D, populacja migrująca 

(do 807 os.) jest nieistotna (wg. Wilk i inni 2010). 

 Mewa siwa (populacja lęgowa) - ocena ogólna A, w tym: Populacja - 707-814 par, 

co stanowi obecnie 30 % populacji krajowej (wg. Sikora i inni 2012) - ocena A; Stan 

zachowania siedliska - elementy zachowane w stanie dobrym (liczne piaszczyste lub 

nieznacznie zarastające wyspy, liczne pnie w nurcie rzeki) - ocena B; Izolacja - 

populacja izolowana - ocena A. 

 Mewa siwa (populacja zimująca) - ocena populacji - D, populacja zimująca (282-3642 

os.) jest nieistotna (wg. Wilk i inni 2010).  

 Mewa żółtonoga (populacja lęgowa) - ocena populacji - D, populacja lęgowa (0-5 par 

występujących nieregularnie) jest nieistotna (wg. Sikora i inni 2012).  

 Mewa żółtonoga (populacja migrująca) - ocena populacji - D, populacja migrująca  

(1-11 os.) jest nieistotna (wg. Wilk i inni 2012).  

 Mewa srebrzysta (populacja lęgowa) - ocena populacji - D, populacja lęgowa  

(P- gatunek obecny, nieznana liczba par) jest nieistotna (wg. Sikora i inni 2012).  

 Mewa srebrzysta (populacja zimująca) - ocena populacji - D, populacja zimująca  

(do 2341 os.) jest nieistotna (wg. Wilk i inni 2010).  

 Mewa białogłowa - ocena populacji - D, populacja lęgowa ( P - gatunek obecny, 

nieznana liczba par) jest nieistotna (wg. Sikora i inni 2012).  

 Mewa siodłata - ocena populacji - D, populacja migrująca (P) jest nieistotna (wg. Wilk 

i inni 2012).  

 Śmieszka (populacja lęgowa) - ocena ogólna B, w tym: Populacja - 10190-11195 par, 

co stanowi obecnie 12,5% populacji krajowej (wg. Sikora i inni 2012) - ocena B; Stan 

zachowania siedliska - elementy zachowane w stanie dobrym (liczne piaszczyste 

wyspy w nurcie rzeki) - ocena B; Izolacja - populacja nieizolowana - ocena C.  

 Śmieszka (populacja zimująca) - ocena populacji - D, populacja zimująca (do 5754 

os.) jest nieistotna (wg. Wilk i inni 2010).  

 Brzegówka - ocena ogólna B, w tym: Populacja - 5200-11470 par, co stanowi obecnie 

maksymalnie 7,6% populacji krajowej (wg. Sikora i inni 2012) - ocena B; Stan 

zachowania siedliska - elementy zachowane w stanie dobrym (liczne piaszczyste 

skarpy) - ocena B; Izolacja - populacja nieizolowana - ocena C.  

 Dziwonia - ocena ogólna C, w tym: Populacja - 120 par, co stanowi obecnie 

maksymalnie 1% populacji krajowej (wg. Sikora i inni 2012) - ocena C; Stan 

zachowania siedliska - elementy zachowane w stanie dobrym (powszechnie 
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występujące zarośla wierzbowe na brzegach rzeki i wyspach) - ocena B; Izolacja - 

populacja nieizolowana - ocena C.  

 Derkacz - złożono wniosek do Komisji Europejskiej o skreślenie z listy przedmiotów 

ochrony obszaru.  

 Bóbr - gatunek występuje w obszarze (FPP Consulting 2011).  

 Wydra - gatunek występuje w obszarze (FPP Consulting 2011).  

 Kumak nizinny - gatunek występuje w obszarze (FPP Consulting 2011).  

 Boleń - gatunek występuje w obszarze (FPP Consulting 2011).  

 Kiełb białopłetwy - gatunek występuje w obszarze (FPP Consulting 2011).  

 Trzepla zielona - gatunek występuje w obszarze (FPP Consulting 2011).  

 Lipiennik Loesela - gatunek występuje w obszarze (FPP Consulting 2011). 

 

 

3.9.1.2. Obszar Natura 2000 Ostoja Kozienicka 
 

 

Obszar obejmuje znaczną część jednego z większych kompleksów leśnych 

w środkowej Polsce - Puszczy Radomsko-Kozienickiej, na granicy Małopolski i Mazowsza, 

w widłach pradolin Wisły, Radomki i Zadożdżonki, na terenie Równiny Radomskiej. Położony 

jest on w terenie z licznymi elementami rzeźby pochodzenia fluwioglacjalnego: szeregiem 

tarasów denudacyjnych opadających stopniowo ku dolinie Wisły, poprzedzielanych licznymi 

wałami wydmowymi, pomiędzy którymi znajdują się niecki, zwykle silnie zabagnione. 

Wcześniej na tym terenie utrzymywały się drzewostany z klonem, jesionem, lipą, dębem 

i bukiem. Obecnie drzewostany składają się głównie z sosny (84%) oraz jodły (4%). Lasy 

zajmują większość powierzchni obszaru. Resztę terenu pokrywają pola uprawne, łąki, 

pastwiska. Występują tu również interesujące połacie torfowisk wysokich i niskich. 

Występuje co najmniej 29 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 

7gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). Wykazano z tego terenu ponad 200 

gatunków ptaków, w tym 147 lęgowych. W okresie lęgowym obszar zasiedla co najmniej 1% 

populacji krajowej (C6) następujących gatunków ptaków: bączek (PCK), bocian czarny, 

kraska (PCK), lelek; stosunkowo wysoką liczebność (C7) osiągają: bąk (PCK), bocian biały, 

rybitwa czarna. 

 

Na kolejnej rycinie przedstawiono lokalizację obszarów Natura 2000 – Dolina 

Środkowej Wisły oraz Ostoja Kozienicka na terenie Gminy Sieciechów. 
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Ryc. 32. Lokalizacja obszarów Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły oraz Ostoja 

Kozienicka na terenie Gminy Sieciechów 
Źródło: www.mapy.geoportal.gov.pl 

 

Wszystkie obszary Natura 2000 znajdujące się na terenie Gminy Sieciechów 

posiadają opracowane i przyjęte przez RDOŚ w Warszawie plany zadań ochronnych. 

 

 

3.9.2. Analiza SWOT – zasoby przyrodnicze 
 

 

W kolejnej tabeli przedstawiono analizę SWOT dla obszaru interwencji zasoby 

przyrodnicze. 

 

Tabela 29. Analiza SWOT – zasoby przyrodnicze 
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Mocne strony Słabe strony 

 Występowanie na terenie gminy obszarów 
Natura 2000; 

 Wszystkie obszary Natura 2000 
występujące na terenie gminy mają 
opracowane plany zadań ochronnych 

 niski stopień lesistości gminy, 

 mała liczba oraz powierzchnia 
obszarów chronionych na terenie 
gminy. 

C
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Szanse Zagrożenia 

 ograniczanie lokalnych źródeł 
zanieczyszczeń powietrza, gleby i wód, 

 minimalizacja ilości wycinanych drzew, 
nasadzenia zastępcze, 

 właściwa pielęgnacja szaty roślinnej, 
wzbogacanie gleb środkami glebotwórczymi 

 zanieczyszczenie powietrza 
atmosferycznego, wód, 

 eutrofizacja i fragmentacja siedlisk, 

 penetracja turystyczna wpływająca na 
częstotliwość występowania pożarów 
lasów oraz zakłócanie ciszy na 
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(kompost), 

 przebudowa drzewostanów w kierunku 
bardziej odpornych na zanieczyszczenia 
gatunków oraz uzupełnienia gatunkami 
rodzimymi, 

 zapewnienie odpowiedniego poziomu 
bezpieczeństwa pożarowego obszarów 
leśnych. 

terenach rezerwatów przyrody, 

 wypalanie traw, 

 nadmierna wycinka drzew przy 
terenach komunikacyjnych, 

 brak funduszy na inwestycje 
zmierzające do poprawy stanu fauny 
i flory, 

 występowanie chorób i szkodników 
lasów - wysokie zagrożenie lasów 
przez szkodniki owadzie. 

Źródło: opracowanie własne 

 

 

3.9.3. Zagadnienia horyzontalne – zasoby przyrodnicze 
 

 

Wskazany obszar interwencji oraz najważniejsze problemy jednostki odnoszą się 

pośrednio do czterech głównych zagadnień horyzontalnych, którymi są: 

1. adaptacja do zmian klimatu. 

2. nadzwyczajne zagrożenia środowiska. 

3. działania edukacyjne. 

4. monitoring środowiska. 

 

I – Adaptacja do zmian klimatu  

Spodziewane ocieplenie się klimatu spowoduje migrację gatunków, w tym obcych 

inwazyjnych wraz z równoczesnym wycofywaniem się tych gatunków, które nie są 

przystosowane do wysokich temperatur i suszy latem, a dobrze znoszą ostre mrozy. 

W kontekście pojawiającego się zjawiska suszy wystąpi ograniczenie powierzchni terenów 

wodno-błotnych, w tym stopniowe wysychanie i zanik torfowisk, wilgotnych lasów i borów. 

W wyniku prognozowanych zmian klimatycznych będzie postępował zanik małych 

powierzchniowych zbiorników wodnych (bagien, stawów, oczek wodnych, małych płytkich 

jezior, a także potoków i małych rzek). Stanowi to zagrożenie dla licznych gatunków, które 

bądź to pośrednio bytują na tych terenach, bądź korzystają z nich jako rezerwuarów wody 

pitnej i może skutkować wyginięciem lub migracją gatunków. Wydłużony okres z dodatnimi 

temperaturami na jesieni z intensywnymi opadami rozmiękczającymi glebę w połączeniu 

z osłabieniem drzew przez choroby i szkodniki może dodatkowo zwiększać wrażliwość lasów 

na wiatry i sprzyjać zwiększaniu wiatrołomów. W obliczu zmian klimatycznych bardzo istotna 

staje się ochrona struktur przyrodniczych oraz zachowanie, spójności i drożności sieci 

ekologicznej, która poza funkcjami przyrodniczymi pełni również inne funkcje, m.in. 

społeczne i klimatyczne, gdyż poprawia jakość życia – szczególnie mieszkańców zwartej 

zabudowy (schładzanie miast, zacienianie, poprawa warunków aerosanitarnych, tereny 

rekreacyjne). Na specjalną uwagę w sieci ekologicznej, zasługują korytarze ekologiczne. 

Zadaniem korytarzy ekologicznych jest połączenie obszarów o największej wartości 

biotycznej tzw. biocentrów. W warunkach oczekiwanych zmian klimatu, które przyczynią się 

do migracji i zmian zasięgów występowania poszczególnych gatunków, zachowanie 

drożności korytarzy ekologicznych postrzegane jest jako czynnik pozwalający łagodzić 

antropopresję. Sieci ekologiczne, stanowić mogą ważny element adaptacji do zmian klimatu.  
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II – Nadzwyczajne zagrożenia środowiska 

Lasy znajdują się w sytuacji stałego zagrożenia przez czynniki abiotyczne, biotyczne 

i antropogeniczne. Istotnym zagrożeniem są nadal zanieczyszczenia powietrza 

atmosferycznego. Stałe oddziaływanie zanieczyszczeń i ich dotychczasowa akumulacja 

w środowisku leśnym osłabia odporność lasów na choroby. Stale od wielu lat największe 

procentowo szkody gospodarcze wyrządzają też roślinożerne ssaki, przeważnie jelenie, 

sarny oraz lokalnie gryzonie. Szkody również wyrządzane są przez choroby korzeni drzew, 

takie jak: huba korzeni i opieńki. Lasy narażone są także na anomalie pogodowe - okresowo 

występujące susze, huraganowe wiatry oraz pożary. Ze względu na zwiększenie 

intensywności wiatrów wzrasta zagrożenie powstawaniem szkód wyrządzonych przez 

wyrywane drzewa podczas huraganów. 

 

III – Działania edukacyjne 

Funkcję edukacyjną pełnią również szlaki turystyczne i ścieżki edukacyjne. Głównym 

celem edukacji przyrodniczej jest zachęcenie ludności do uprawiania aktywnego 

wypoczynku, pokazanie różnorodności występujących form przyrody, przybliżenie 

problematyki gospodarki leśnej i ochrony przyrody oraz poszerzenie wiedzy z zakresu 

edukacji przyrodniczej. Nadleśnictwa prowadzą edukację ekologiczną w oparciu 

o zatwierdzony program edukacji leśnej. Prowadzone są również spotkania ze szkołami, 

przedszkolami na ścieżkach edukacyjno - leśnych. 

 

IV - Monitoring środowiska 

Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego (ZMŚP) funkcjonuje w ramach 

Państwowego Monitoringu Środowiska, a jego zadaniem w odróżnieniu od monitoringu 

specjalistycznego jest prowadzenie obserwacji możliwie jak największej liczby elementów 

środowiska przyrodniczego, w oparciu o planowe, zorganizowane badania stacjonarne. 

Celem ZMŚP jest dostarczenie danych do określania aktualnego stanu środowiska oraz 

w oparciu o wieloletnie cykle obserwacyjne, przedstawienie krótko i długookresowych 

przemian środowiska w warunkach zmian klimatu i narastającej antropopresji. Uzyskane 

wyniki z prowadzonych obserwacji stanowią podstawę do sporządzenia prognoz krótko 

i długoterminowych rozwoju środowiska przyrodniczego oraz przedstawienia kierunków 

zagrożeń i sposobów ich przeciwdziałania. 

Monitoring lasów włączono do Państwowego Monitoringu Środowiska 

koordynowanego przez Państwową Inspekcję Ochrony Środowiska. Instytut Badawczy 

Leśnictwa przystąpił do uruchomienia monitoringu uszkodzeń lasu (monitoring biologiczny). 

Do monitoringu lasu włączono monitoring entomologiczny obejmujący liściożerne szkodniki 

drzew iglastych. Uruchomiono pomiary koncentracji zanieczyszczeń powietrza. 

Zapoczątkowano monitoring fitopatologiczny. Zapoczątkowano monitoring składu 

chemicznego aparatu asymilacyjnego drzew. Rozpoczęto monitoring biegaczowatych. 

 

 

3.10. ZAGROŻENIA POWAŻNYMI AWARIAMI 
 

 

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska mianem poważnej awarii określa się 

zdarzenie, w szczególności emisję, pożar lub eksplozję, powstałe w trakcie procesu 
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przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej 

niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia 

lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem. 

Zgodnie z rejestrem poważnych awarii prowadzonym przez WIOŚ w Warszawie na 

terenie Gminy Sieciechów w okresie 01.01.2010 – 31.12.2016 r. nie odnotowano zdarzenia 

o znamionach poważnej awarii. 

Dodatkowo na terenie analizowanej jednostki zgodnie z rejestrem WIOŚ nie znajdują 

się zakłady o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (ZDR) oraz zakłady 

o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii (ZZR), a także inne jednostki 

szczególnie uciążliwe. 

 

 

3.10.1. Analiza SWOT – zagrożenia poważnymi awariami 
 

 
W kolejnej tabeli przedstawiono analizę SWOT dla obszaru interwencji zagrożenia 

poważnymi awariami. 

 
Tabela 30. Analiza SWOT – zagrożenia poważnymi awariami 
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 Mocne strony Słabe strony 

 wg ewidencji prowadzonej przez WIOŚ w latach 
2010-2016 na terenie gminy nie odnotowano 
poważnej awarii, 

 brak na terenie gminy zakładów o dużym ryzyku 
wystąpienia poważnej awarii, 

 brak na terenie gminy zakładów o zwiększonym 
ryzyku wystąpienia poważnej awarii, 

 brak. 
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Szanse Zagrożenia 

 opracowywanie przez prowadzących zakłady 
przemysłowe planów operacyjno-ratowniczych 
oraz zewnętrznych planów operacyjno-
ratowniczych przez Komendanta Wojewódzkiego 
Państwowej Straży Pożarnej. 

 duże natężenie ruchu 
samochodowego na szlakach 
komunikacyjnych zwiększające 
zagrożenie wystąpienia awarii. 

Źródło: opracowanie własne 

 

 

3.10.2. Zagadnienia horyzontalne – zagrożenie poważnymi awariami 
 

 

Wskazany obszar interwencji oraz najważniejsze problemy jednostki odnoszą się 

pośrednio do czterech głównych zagadnień horyzontalnych, którymi są: 

1. adaptacja do zmian klimatu. 

2. nadzwyczajne zagrożenia środowiska. 

3. działania edukacyjne. 



Program Ochrony Środowiska dla Gminy Sieciechów 
na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024 

Green Key  

 

120 

4. monitoring środowiska. 
 

I – Adaptacja do zmian klimatu  

Zaburzeniom równowagi w systemie środowiska geograficznego wywołanym 

ocieplaniem się klimatu będą towarzyszyły zmiany, które w sposób bezpośredni lub pośredni 

powinny być uwzględniane w gospodarowaniu przestrzenią w kontekście mogącej się 

pojawić poważnej awarii lub nadzwyczajnego zagrożenia środowiska. Dotyczą one wielu 

aspektów o charakterze horyzontalnym, od gospodarki rolnej, leśnej i wodnej (niszczące 

susze, pożary, powodzie i podtopienia, itd.), przez przemysł i energetykę (zmiany 

technologii), bezpieczeństwo ludzi i mienia (ekspozycja na powodzie i podtopienia, osuwiska 

i pożary) po infrastrukturę (ekspozycja na nadmiar lub niedobór wód, wichury). Na możliwość 

wystąpienia poważnych awarii ma występowanie ekstremalnych zjawisk pogodowych, typu 

huragany czy intensywne burze co może doprowadzić do zwiększenia ryzyka uszkodzenia 

linii przesyłowych i dystrybucyjnych, a zatem ograniczenia w dostarczaniu energii do 

odbiorców. Jedną z najbardziej wrażliwych na zmiany klimatu dziedzin gospodarki jest 

transport. We wszystkich jego kategoriach wrażliwość na warunki klimatyczne jest znaczna. 

Innym czynnikiem klimatycznym powodującym utrudnienia w ruchu drogowym jest mgła, 

szczególnie często występująca w warunkach jesienno-zimowych przy temperaturach 

bliskich zera. Ograniczenie widoczności powoduje zmniejszenie prędkości eksploatacyjnej 

i opóźnienia w ruchu drogowym, szczególnie w transporcie publicznym, a także zwiększa 

ryzyko wypadków drogowych. Analiza przewidywanych zmian klimatu dowodzi, że 

oczekiwane zmiany w dalszej perspektywie będą oddziaływać na transport negatywnie. 

Działania dostosowawcze sektora transportu do oczekiwanych zmian klimatu powinny 

przede wszystkim zabezpieczyć infrastrukturę drogową i kolejową przed zagrożeniami 

wynikającym ze wzrostu częstotliwości intensywnych opadów. Deszcze nawalne powodują 

zatopienia dróg, przeciążenie układów odwadniających, przepustów i mostów na mniejszych 

ciekach. 

 

II – Nadzwyczajne zagrożenia środowiska 

Nadzwyczajne zagrożenia środowiska powstają wskutek: wypadków i zdarzeń 

w czasie budowy i eksploatacji dróg i innych obiektów drogowych, w których biorą udział 

pojazdy przewożące substancje niebezpieczne, a które mogą spowodować m.in.: skażenie 

powietrza, wód, gleb oraz pożary; awarii w miejscach postoju ww. pojazdów, pożaru 

z powodu nieostrożnego obchodzenia się użytkowników dróg z ogniem w lesie, 

niewłaściwego lub niedostatecznego zabezpieczenia robót drogowych i samej drogi 

w wyniku złego rozpoznania warunków środowiskowych (np. geologii, stosunków wodnych). 

 

III – Działania edukacyjne  

Edukację społeczeństwa w zakresie właściwych zachowań w sytuacji wystąpienia 

zagrożenia realizują gminne i powiatowe sztaby zarządzania antykryzysowego. W zakres 

funkcji Państwowej Straży Pożarnej wchodzi publiczna informacja, edukacja i zwiększanie 

świadomości społeczności lokalnych. Na podstawie przeprowadzanych działań, komendanci 

powiatowi sporządzą tzw. katalogi zagrożeń obejmujące identyfikację zagrożeń:  

- chemicznych - od źródeł stacjonarnych (w tym objętych postanowieniami dyrektywy 

SEVESO II, 
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- w transporcie drogowym materiałów niebezpiecznych, w transporcie kolejowym 

i rurociągowym, 

- zagrożenia pożarowe (dużych baz magazynowych materiałów pożarowo 

niebezpiecznych, obiektów użyteczności publicznej, lasów itp.)  

Na podstawie katalogów zagrożeń sporządzane są plany ratownicze dla terenu powiatu oraz 

przeprowadzane są szkolenia strażaków jednostek ratowniczo - gaśniczych PSP, członków 

jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz ratowników z jednostek włączonych do 

systemu ratowniczo gaśniczego. 

 

IV - Monitoring środowiska 

Obowiązki kontroli związane z awariami przemysłowymi spoczywają głównie na 

prowadzącym zakład o dużym lub zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii oraz na organach 

Państwowej Straży Pożarnej, a także Wojewodzie. WIOŚ realizuje zadania z zakresu 

zapobiegania występowania awarii przemysłowych poprzez wykonywanie kontroli 

przedsiębiorstw. Współpracę koordynują sztaby zarządzania antykryzysowego w oparciu 

o opracowane plany zarządzania antykryzysowego. 

 
 

IV. ZAŁOŻENIE PROGRAMOWE 
 

 

Realizując lokalną politykę ochrony środowiska niniejszy program ochrony 

środowiska, a w nim harmonogram realizacyjny, sporządzony został z uwzględnieniem celów 

zawartych w strategiach i programach (operacyjnych i rozwoju), wynikających z ustawy 

z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2016 r. poz. 383). 

W każdym z tych dokumentów znajduje się szereg zapisów, które były bazą dla 

potrzeb opracowania celów oraz kierunków działań niniejszego Programu. 

Wiele z zaproponowanych zadań w założeniu powinno być realizowanych przez 

jednostki samorządowe, w szczególności Gminę, rzadko kiedy przez Powiat lub przez 

jednostki działające na tym terenie oraz w regionie. Gmina Sieciechów będzie w części 

odpowiedzialna finansowo za realizację zadań, a w części z nich będzie często pełnić 

funkcje nadzoru działalności, będzie wspierać działalność w charakterze administracyjnym. 

 

 

4.1. DOKUMENTY MIĘDZYNARODOWE 
 
 

Punktem wyjścia dla rozważań zgodności założeń POŚ z innymi dokumentami jest 

omówienie dokumentów ustanowionych na szczeblu międzynarodowym do realizacji, których 

Polska jest zobowiązana. W 1992 roku opracowany został jeden z najważniejszych 

dokumentów, związanych ze zrównoważonym rozwojem tzw. „Agenda 21” - Światowy 

Program Rozwoju Zrównoważonego. Dokument ten zwraca szczególną uwagę na 

konieczność ochrony zasobów naturalnych i racjonalnego gospodarowania nimi w celu 

zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju. 

Kolejnym najbardziej rozpowszechnionym dokumentem międzynarodowym, który 

narzuca Polsce działania w zakresie ochrony środowiska jest Protokół z Kioto w sprawie 

zmian klimatu. Stanowi znaczny postęp w zakresie walki z globalnym ociepleniem, ponieważ 
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zawiera cele wiążące i ilościowe, związane z ograniczeniem i redukcją emisji gazów 

cieplarnianych. 

Obecnie priorytetowe dla Polski jest dostosowanie swoich działań do polityki Unii 

Europejskiej. Główne założenia polityki Wspólnoty w zakresie środowiska naturalnego 

określone są w Traktacie Ustanawiającym WE w Tytule XIX - Środowisko Naturalne. 

Jego realizacja powinna się przyczynić do zachowania, ochrony i poprawy jakości 

środowiska naturalnego – z uwzględnieniem różnorodności sytuacji w różnych regionach 

Wspólnoty - ale również do ochrony zdrowia ludzkiego. 

Kolejnym ważnym dokumentem, wyznaczającym ramy realizacji polityki wspólnotowej 

w zakresie ochrony środowiska jest Program Działań Wspólnoty Europejskiej 

w dziedzinie Środowiska. W chwili obecnej obowiązuje już 7 Program, który określa 

działania polityki UE w dziedzinie ochrony środowiska i polityki klimatycznej na najbliższe 

siedem lat (od roku 2013). Określa on następujące cele priorytetowe: 

- ochrona, zachowanie i poprawa kapitału naturalnego Unii, 

- przekształcenie Unii w zasobooszczędną, zieloną i konkurencyjną gospodarkę 

niskoemisyjną, 

- ochrona obywateli Unii przed związanymi ze środowiskiem presjami i zagrożeniami 

dla zdrowia i dobrostanu, 

- maksymalizacja korzyści z prawodawstwa środowiskowego, doskonalenie wiedzy 

i bazy dowodowej w zakresie środowiska i ochrony klimatu, 

- zabezpieczenie inwestycji ekologicznych i wspieranie zrównoważonych miast, 

- lepsze uwzględnianie w działaniach bardziej spójnej polityki środowiskowej 

i efektywne podejmowanie wyzwań międzynarodowych, dotyczących środowiska 

i klimatu. 

Jednym z kluczowych elementów programu jest także adaptacja do zmian klimatu, 

powiązana z wieloma innymi aspektami środowiskowymi, takimi jak ochrona gleby, 

zrównoważone środowisko miejskie, zrównoważona ochrona wód i środowiska morskiego. 

Program ochrony środowiska to dokument, który powinien opierać się także na 

strategicznych dokumentach programujących nie tylko działania w zakresie stricte ochrony 

środowiska, ale również szeroko rozumianego rozwoju społeczno-gospodarczego. Tym 

samym kolejnym unijnym dokumentem mającym znaczenie dla rozwoju państw 

członkowskich jest unijna strategia wzrostu na okres od 2010 do 2020 r., Europa 2020. 

Strategia ta ma pomóc skorygować niedociągnięcia europejskiego modelu wzrostu 

gospodarczego i stworzyć warunki, dzięki którym będzie on bardziej inteligentny, 

zrównoważony i sprzyjający włączeniu społecznemu. 

 
 

4.2. DOKUMENTY KRAJOWE 
 

 
Na poziomie krajowym najważniejsze strategiczne dokumenty, które wytyczają drogę 

do zrównoważonego rozwoju to przede wszystkim: 

1. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju „Polska 2030. Trzecia fala 

nowoczesności” – przyjęta uchwałą Nr 16 Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2013 r. 

w sprawie przyjęcia Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia 

Fala Nowoczesności (M. P. 2013, poz. 121), 
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2. Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju 2020 – przyjęta uchwałą Nr 157 Rady 

Ministrów z dnia 25 września 2012 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Kraju 

2020 (M. P. 2012, poz. 882), 

3. Strategia „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko” – przyjęta uchwałą Nr 

58 Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Strategii 

„Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko – perspektywa do 2020 r.” (M. P. 

2014, poz. 469), 

4. Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki „Dynamiczna Polska 

2020” – przyjęta uchwałą Nr 7 Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie 

Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki „Dynamiczna Polska 2020” 

(M. P. 2013, poz. 73), 

5. Strategia Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku) – 

przyjęta uchwałą Nr 6 Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie Strategii 

Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.) (M. P. 2013, poz. 75), 

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

2020 – przyjęta uchwałą Nr 163 Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2012 r. 

w sprawie przyjęcia „Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa” 

na lata 2012–2020 (M. P. 2012, poz. 839), 

7. Polityka energetyczna Polski do 2030 roku - obwieszczenie Ministra Gospodarki 

z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie polityki energetycznej państwa do 2030 r. (M. P. 

2010 nr 2, poz. 11), 

8. Krajowy Program Ochrony Powietrza w Polsce - komunikat Ministra Środowiska 

z dnia 17 września 2015 r. w sprawie Krajowego Programu Ochrony Powietrza 

(M. P. 2015 poz. 905), 

9. Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych - obwieszczenie 

Ministra Środowiska z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia aktualizacji 

krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych (M. P. 2016 poz. 652), 

10. Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany 

klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030 – przyjęty przez Radę 

Ministrów w dniu 29 października 2013 r., 

11. Program ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej 

– przyjęty uchwałą Nr 213 Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie 

zatwierdzenia „Programu ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności 

biologicznej wraz z Planem działań na lata 2015–2020” (M. P. 2015 poz. 1207), 

12. Krajowy plan gospodarki odpadami – przyjęty uchwałą Nr 88 Rady Ministrów 

z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami 2022 (M. P. 

2016 poz. 784), 

13. Krajowy program zapobiegania powstawaniu odpadów - przyjęty przez Radę 

Ministrów w dniu 26 czerwca 2014 r. 

14. Sprawne Państwo 2020 – przyjęta uchwałą Nr 17 Rady Ministrów z dnia 12 lutego 

2013 r. w sprawie przyjęcia strategii „Sprawne Państwo 2020” (M. P. 2013 poz. 

136), 

15. Strategia rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej 

Polskiej 2022 – przyjęta uchwałą Nr 67 Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2013 r. 

w sprawie przyjęcia „Strategii rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego 

Rzeczypospolitej Polskiej 2022” (M. P. 2013 poz. 377), 

16. Krajowa strategia rozwoju regionalnego 2010–2020: regiony, miasta, obszary 
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wiejskie - przyjęta przez Radę Ministrów uchwałą w dniu 13 lipca 2010 r. (M. P. 

2011 nr 36 poz. 423), 

17. Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020 – przyjęta uchwałą Nr 104 Rady 

Ministrów z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Kapitału 

Ludzkiego 2020 (M. P. 2013 poz. 640), 

18. Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 – przyjęta uchwałą Nr 61 Rady 

Ministrów z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Kapitału 

Społecznego 2020” (M. P. 2013 poz. 378). 

19. Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 – przyjęty uchwałą Nr 

39/2010 Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. (M. P. 2009 nr 50 poz. 735 ze 

zm.). 

 
 

4.3. DOKUMENTY WOJEWÓDZKIE 
 

 

Założenia opracowywanego Programu ochrony środowiska powinny opierać się na 

celach strategicznych wojewódzkiego programu ochrony środowiska - Programu ochrony 

środowiska dla Województwa Mazowieckiego do roku 2022. Dokument został przyjęty 

uchwałą Nr 3/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 stycznia 2017 r. Cele i 

kierunki działań ww. dokumentu wynikają m.in. ze zdefiniowanych zagrożeń i problemów dla 

poszczególnych zagadnień.  

Główną ideą jest dążenie do poprawy stanu środowiska w województwie, 

ograniczenie negatywnego wpływu zanieczyszczeń na środowisko, ochrona i rozwój walorów 

środowiska, a także racjonalne gospodarowanie jego zasobami. 

Program służy realizacji celów przyjętych w krajowych dokumentach strategicznych, 

ze szczególnym uwzględnieniem Strategii Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko – 

perspektywa do 2020 r., której założenia odnoszą się przede wszystkim do racjonalnego 

wykorzystania zasobów i zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju, przy 

jednoczesnym obniżeniu emisji zanieczyszczeń do środowiska. Oprócz kwestii ochrony 

środowiska Program porusza również problematykę nasilających się zmian klimatycznych 

oraz wyznacza kierunki adaptacji. Obowiązek ich określenia na poziomie regionalnym 

nakłada na Zarząd Województwa Mazowieckiego Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i 

obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030. W 

dokumencie zostały przedstawione poniższe cele strategiczne  

I. Ochrona klimatu i jakości powietrza  

1. Poprawa jakości powietrza przy zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego 

w kontekście zmian klimatu, 

2. Osiągnięcie poziomu celu długoterminowego dla ozonu. 

II. Zagrożenia hałasem  

1. Poprawa klimatu akustycznego w województwie mazowieckim. 

III. Pola elektromagnetyczne  

1. Utrzymanie dotychczasowego stanu braku zagrożeń ponadnormatywnym 

promieniowaniem elektromagnetycznym. 

IV. Gospodarowanie wodami 
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1. Osiągnięcie dobrego stanu jednolitych części wód powierzchniowych 

i podziemnych 

2. Ochrona przed zjawiskami ekstremalnymi związanymi z wodą 

V. Gospodarka wodno-ściekowa 

1. Prowadzenie racjonalnej gospodarki wodno-ściekowej. 

VI. Zasoby geologiczne 

1. Racjonalne gospodarowanie zasobami geologicznymi. 

VII. Gleby  

1. Ochrona gleb przed negatywnym oddziaływaniem antropogenicznym, erozją 

oraz niekorzystnymi zmianami klimatu. 

VIII. Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów  

1. Gospodarowanie odpadami zgodnie z hierarchią sposobów postępowania 

z odpadami, uwzględniając zrównoważony rozwój województwa 

mazowieckiego. 

IX. Zasoby przyrodnicze  

1. Ochrona różnorodności biologicznej oraz krajobrazowej, 

2. Prowadzenie trwale zrównoważonej gospodarki leśnej, 

3. Zwiększanie lesistości. 

X. Zagrożenia poważnymi awariami 

1. Ograniczenie ryzyka wystąpienia poważnych awarii przemysłowych oraz 

minimalizacja ich skutków. 

 

Kolejnym strategicznym dokumentem jest Strategia Rozwoju Województwa 

Mazowieckiego do 2030 r., która stanowi wytyczne dla Strategii, na poziomie powiatów 

i gmin. Celem generalnym Strategii jest zmniejszenie dysproporcji rozwoju w województwie 

mazowieckim, wzrost znaczenia obszaru metropolitarnego Warszawy w Europie.  

Cel główny wynikający z wizji województwa jest możliwy do osiągnięcia poprzez 

realizację działań priorytetowego celu strategicznego, wzmacnianego działaniami 

podporządkowanymi celom strategicznym, który przypisane zostały kierunki działań.  

W obszarze działań środowisko i energetyka został przyporządkowany cel 

rozwojowy polegający na zapewnieniu gospodarce regionu zdywersyfikowanego 

zaopatrzenia w energię przy zrównoważonym gospodarowaniu zasobami środowiska. 

Zostały przypisane mu następujące kierunki: 

 wspieranie rozwoju przemysłu ekologicznego i eko-innowacji, 

 produkcja energii ze źródeł odnawialnych, 

 zapewnienie trwałego i zrównoważonego rozwoju oraz zachowanie wysokich 

walorów środowiska, 

 dywersyfikacja źródeł energii i jej efektywne wykorzystanie, 

 modernizacja i rozbudowa lokalnych sieci energetycznych oraz poprawa 

infrastruktury przesyłowej, 

 przeciwdziałanie zagrożeniom naturalnym, 

 poprawa jakości wód, odzysk/unieszkodliwianie odpadów, odnowa terenów 

skażonych oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń. 

 

Niniejszy dokument jest zgodny z obowiązującymi aktami prawnymi z zakresu 

gospodarki odpadami oraz z Krajowym planem gospodarki odpadami 2014. Na poziomie 
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województwa mazowieckiego uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego nr 

1042/161/16 z dnia 28 czerwca 2016 r. przyjęto treść projektu wojewódzkiego planu 

gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego na lata 2016–2021 

z uwzględnieniem lat 2022–2027 wraz z załącznikami. Celem przygotowania WPGO dla 

Mazowsza jest wprowadzenie, zgodnego z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach systemu gospodarki odpadami komunalnymi w województwie. Cele z zakresu 

gospodarki odpadami zostały podzielone na 4 grupy: 

1. Odpady komunalne, w tym odpady żywności i inne odpady ulegające 

biodegradacji. 

2. Odpady niebezpieczne. 

3. Odpady pozostałe. 

4. Odpady z wybranych gałęzi gospodarki. 

Cele programu, przydzielone do poszczególnych grup odpadów, podzielone zostały 

w zależności na okres ich realizacji na krótkoterminowe (2016-2021) oraz długoterminowe 

(2022-2027). 

 

Niniejszy dokument został oparty również o inne ważne dokumenty strategiczne 

województwa mazowieckiego, wpływające na jego realizację. Należy do nich naliczyć m.in.: 

1. Program możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii dla 

Województwa Mazowieckiego, Warszawa 2006. 

Celem programu jest oszacowanie zasobów i wskazanie obszarów preferowanych 

dla rozwoju odnawialnych źródeł energii w województwie mazowieckim. Wyniki 

opracowania mogą posłużyć za materiał pomocniczy w wykorzystaniu odnawialnych 

nośników energii dla samorządów terytorialnych oraz przyszłych inwestorów. Tak 

ujęty program może być wykorzystany jako główny instrument dla tworzenia 

programów wykorzystania odnawialnych źródeł w skali powiatu lub gminy.  

2. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego, 

Warszawa 2004. 

Głównym celem Planu jest określenie polityki przestrzennej dla Mazowsza, 

polegającej na ustaleniu zasad organizacji struktury przestrzennej województwa 

w zakresie: podstawowych elementów sieci osadniczej, rozmieszczenia infrastruktury 

technicznej i społecznej, wymagań dotyczących ochrony środowiska przyrodniczego 

i kulturowego. 

 

Dokumentem strategicznym na poziomie województwa są również Programy 

Ochrony Powietrza. Na terenie województwa mazowieckiego obowiązują programy:  

 ochrony powietrza dla stref województwa mazowieckiego, w których został 

przekroczony poziom docelowy benzo(a)pirenu w powietrzu, 

 ochrony powietrza dla strefy mazowieckiej, w której zostały przekroczone poziomy 

dopuszczalne dla pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5 

w powietrzu, 

 ochrony powietrza dla strefy mazowieckiej, w której został przekroczony poziom 

docelowy ozonu w powietrzu. 

Programy ochrony powietrza mają na celu przede wszystkim ochronę zdrowia 

mieszkańców, poprzez działania zmierzające do osiągnięcia poziomów dopuszczalnych oraz 

pułapu stężenia ekspozycji lub osiągnięcia poziomów docelowych substancji w powietrzu. 
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Zawierają m.in. dobre praktyki oraz działania naprawcze długoterminowe, ograniczające tzw. 

„niską emisję”, która w ostatnim czasie ma znaczący udział w emisji zanieczyszczeń do 

powietrza.  

 

4.4. DOKUMENTY LOKALNE 
 

 

W Strategii Rozwoju Powiatu Kozienickiego do roku 2020 określono następujące 

cele strategiczne, operacyjne oraz szczegółowe zgodne z niniejszym programem: 

 Cel strategiczny – Rozwój infrastruktury technicznej: 

 Cel operacyjny - Poprawa infrastruktury drogowej i komunikacyjnej: 

 Cele szczegółowe: 

 Budowa, przebudowa, remont, dróg powiatowych i ciągów pieszych 

i rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą; 

 Przebudowa i remont dróg krajowych mi wojewódzkich; 

 Transport zbiorowy i komunikacja; 

 Cel operacyjny – Dbałość o bazę obiektów użyteczności publicznej i mieszkalnej: 

 Cele szczegółowe: 

 Budowa, rozbudowa, adaptacja i remonty budynków i obiektów 

użyteczności publicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą; 

 Budowa, rozbudowa, adaptacja i remonty budynków i pomieszczeń 

mieszkalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą; 

 Cel operacyjny – Poprawa zaopatrzenia w energię: 

 Cele szczegółowe: 

 Rozbudowa sieci gazowej; 

 Modernizacja sieci energetycznej i efektywność energetyczna; 

 Alternatywne źródła energii. 

 Cel strategiczny – Działania proekologiczne i ochrona środowiska: 

 Cel operacyjny – Poprawa gospodarki wodno-ściekowej: 

 Cele szczegółowe: 

 Zwiększenie dostępności do systemu kanalizacji zbiorczej; 

 Zapewnienie właściwego oczyszczania ścieków; 

 Zwiększenie dostępności do sieci wodociągowej i zapewnienie 

dostarczania wody o odpowiednich parametrach. 

 Cel operacyjny – Racjonalna gospodarka odpadami: 

 Cele szczegółowe: 

 System odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych; 

 Składowiska; 

 Cel operacyjny – Rozwój edukacji ekologicznej: 

 Cele szczegółowe: 

 Zwiększenie świadomości w zakresie gospodarki odpadami; 

 Zwiększenie świadomości ekologicznej; 

 Zastosowanie właściwych metod ochrony środowiska, przyrody 

i krajobrazu. 
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Strategia Rozwoju Gminy Sieciechów na lata 2011-2017 określa następujące 

działania na rzecz ochrony środowiska: 

 Gospodarka odpadami - segregacja odpadów, odzysk surowców wtórnych, właściwe 

unieszkodliwianie odpadów. 

 Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami - zmniejszenie emisji – modernizacja 

indywidualnych kotłowni opalanych węglem na olejowe, gazowe i inne. 

 Ochrona wód podziemnych i powierzchniowych - dalsza rozbudowa kanalizacji 

sanitarnej podciśnieniowej; właściwa gospodarka ściekami bytowymi; prawidłowe 

stosowanie gnojowicy i środków ochrony roślin. 

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sieciechów określa następujące cele 

strategiczne oraz szczegółowe: 

 cele strategiczne: 

 ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery, 

 zwiększenie udziału energii odnawialnej w zużyciu energii, 

 redukcja zużycia energii finalnej. 

 cele szczegółowe: 

 promowanie postaw ekologicznych wśród mieszkańców, przedsiębiorców 

i innych podmiotów, 

 realizacja inwestycji zmniejszająca zużycie surowców energetycznych na terenie 

gminy, w tym zwiększenie odnawialnych źródeł energii, 

 redukcja zużycia energii finalnej poprzez zastosowanie energooszczędnych 

rozwiązań, 

 poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Sieciechów. 

 

 

4.5. SYNTETYCZNY OPIS REALIZACJI DOTYCHCZASOWEGO PROGRAMU 
OCHRONY ŚRODOWISKA 

 
 

W celu przeanalizowania aktualności celów wyznaczonych w dotąd obowiązującym 

programie ochrony środowiska oraz problemów środowiskowych na terenie Gminy 

Sieciechów dokonano przeglądu ostatnich inwestycji w zakresie szeroko pojętej ochrony 

środowiska. Zaproponowany harmonogram realizacyjny wynika z wniosków płynących 

z oceny realizacji dotąd obowiązującego POŚ. 

Większość zadań w nim zaplanowanych została przez ostatnie lata zrealizowana. 

Przykładowo: 

1. z zakresu ZASOBY WODNE I GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA zrealizowano 

inwestycje związane z rozbudową, modernizacją i bieżącym utrzymaniem sieci 

wodociągowej, a także sieci kanalizacyjnej oraz stacji uzdatniania wody, budowy 

przydomowych oczyszczalni ścieków oraz konserwacji rowów melioracyjnych. Oprócz 

działań inwestycyjnych cel był realizowany także przez prowadzony monitoring wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludność. Konieczne są jednak dalsze działania 

w zakresie oczyszczania odprowadzanych ścieków, aby poprawić w większości zły 

stan jakości wód powierzchniowych. 

2. z zakresu POWIERZCHNIA ZIEMI I GLEB zaplanowane działania realizowano 
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głównie w oparciu o działania wynikające z zadań własnych gminy, czyli utrzymania 

porządku i czystości, współpracowano z przedstawicielami ODRów w zakresie 

edukowania rolników oraz prowadzono bieżącą ochronę powierzchni ziemi na 

poziomie opracowywanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

OSChR w Warszawie na bieżąco prowadzi badania jakości gleb rolniczych na terenie 

gminy. 

3. z zakresu PRZYRODA realizowano działania związane z pielęgnacją terenów zieleni 

urządzonej, nasadzenia drzew i krzewów. W MPZP zapewniane są tereny zieleni 

urządzonej, izolacyjnej, która stanowi także lokalne korytarze ekologiczne dla 

miejscowej fauny. Prowadzono również działania dotyczące opieki nad zwierzętami tj. 

odławianie bezpańskich psów i kotów i umieszczanie ich w schroniskach oraz 

świadczenie usług weterynaryjnych. 

4. z zakresu POWIETRZE ATMOSFERYCZNE najważniejszymi zrealizowanymi 

inwestycjami były termomodernizacje, wymiany instalacji, kotłów oraz wiele 

dodatkowych działań, takich jak ocieplenia budynków, remonty dachów na 

budynkach użyteczności publicznej. Cel ten był także realizowany poprzez bieżące 

modernizacje ciągów komunikacyjnych, które zapobiegają wtórnemu pyleniu z dróg. 

Gmina opracowała dokument Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, który będzie miał na 

celu zmniejszenie finalnej emisji dwutlenku węgla do atmosfery pochodzącej z niskiej 

emisji, transportu, sektora energetycznego. Wszelkie działania realizowane w tym 

celu nakładały się na realizację programu ochrony powietrza. 

5. z zakresu HAŁAS zrealizowane były zaplanowane przez gminę inwestycje związane 

z przebudową i utwardzaniem dróg oraz rozbudową chodników. Wszelkie działania 

inwestycyjne, w połączeniu z lokalnym planowaniem przestrzennym na poziomie 

MPZP przyczyniały się do realizacji celu. 

6. najmniej inwestycji zaplanowanych było z zakresu PROMIENIOWANIE 

ELEKTROMAGNETYCZNE i POWAŻNE AWARIE jednak i w tych celach 

podejmowano działania organizacyjne. Zadania mające na celu minimalizację 

oddziaływania pól elektromagnetycznych na zdrowie człowieka i środowisko opierają 

się głównie na zapisach planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie 

aspektów związanych z zagrożeniem powodowanym promieniowaniem 

elektromagnetycznym. Ponadto w ramach prowadzonych inwestycji przedsiębiorcy 

zobowiązani byli przestrzegać przepisy bezpieczeństwa w celu ochrony przed 

promieniowaniem elektromagnetycznym. PGE Dystrybucja prowadziła planowe 

i interwencyjne prace eksploatacyjne polegające na oględzinach sieci, wykonywaniu 

pomiarów elektrycznych, realizacji zabiegów specjalistycznych w celu ochrony 

terenów zabudowy mieszkaniowej przed promieniowaniem elektromagnetycznym. 

Za kontrolę podmiotów korzystających ze środowiska na terenie gminy 

odpowiedzialna jest Straż Pożarna pod kątem zapewniania bezpieczeństwa 

mieszkańcom oraz wojewódzka inspekcja ochrony środowiska, która na bieżąco 

kontroluje sposób wywiązywania się tych podmiotów z zapisów udzielonych 

pozwoleń. Nie są to kontrole dotyczące tylko zagrożeń związanych z poważnymi 

awariami, ale z szeroko pojętą ochroną środowiska. Wojewódzki Inspektorat Ochrony 

Środowiska w Warszawie. prowadzi na bieżąco kontrole podmiotów gospodarczych 

na terenie gminy. 

7. z zakresu GOSPODARKA ODPADAMI – ostatnie lata to okres realizacji 

wprowadzonych założeń ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, stąd 
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duża część nakładów skierowana była na edukację ekologiczną, rozwój selektywnej 

zbiórki, ale także samo gospodarowanie odpadami. Osiągnięte poziomy recyklingu, 

szczelność systemu odbioru odpadów komunalnych, ilość złożonych deklaracji, to 

wszystko stanowi o realizacji celu określonego w Programie ochrony środowiska. Na 

terenie gminy powstał również PSZOK. Uzupełnieniem systemu zbiórki odpadów 

komunalnych była również realizacja usuwania wyrobów zawierających azbest, 

w której co roku biorą udział mieszkańcy korzystający ze wsparcia finansowego 

WFOŚiGW. 

 

 

4.6. SYNTETYCZNY OPIS UWARUNKOWAŃ WEWNĘTRZNYCH 
I ZEWNĘTRZNYCH MAJĄCYCH WPŁYW NA ŚRODOWISKO 
PRZYRODNICZE 

 
 

Uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne mające wpływ na środowisko przyrodnicze 

jednostki zostały wyszczególnione w poszczególnych rozdziałach tematycznych niniejszego 

opracowania. 

Na terenie Gminy Sieciechów brak jest zorganizowanego scentralizowanego systemu 

ciepłowniczego (nie istnieją zakłady produkujące ciepło – ciepłownie, elektrociepłownie). 

Funkcjonują tu głównie indywidualne źródła ciepła o niskich mocach oraz nieliczne kotłownie 

lokalne opalane głównie paliwem węglowym. Źródła te są przyczyną tzw. „niskiej emisji”. 

Spaliny emitowane przez kominy o wysokości około 10 m (budynki mieszkalne), 

rozprzestrzeniają się w przyziemnych warstwach atmosfery. Niska wysokość emitorów 

w powiązaniu z częstą w okresie zimowym inwersją temperatury, sprzyja kumulacji 

zanieczyszczeń (głównie pyłów zawieszonych PM 10 i PM 2,5). Natomiast Stopień 

gazyfikacji gminy wynosi jedynie 1,53 %. (stosunek liczby mieszkańców korzystających 

z gazu ziemnego do ogólnej liczby mieszkańców). 

Na terenie analizowanej jednostki nie ma zlokalizowanego Głównego Punktu 

Zasilania (GPZ). Stan techniczny sieci SN i nN na terenie Gminy Sieciechów jest w stanie 

dobrym i zaspokaja aktualne zapotrzebowanie przyłączonych odbiorców na terenie gminy na 

energię elektryczną. Przez teren Gminy Sieciechów przebiegają także linie 

elektroenergetyczne najwyższego napięcia stanowiące element krajowego systemu 

przesyłowego energii elektrycznej (wyprowadzone z elektrowni Kozienice). 

Najbardziej uciążliwymi emitorami hałasu i wibracji, mającymi zasadniczy wpływ 

na klimat akustyczny w Gminie Sieciechów są trasy komunikacyjne, głównie droga 

krajowa nr 48. 

Najważniejszym ciągiem komunikacyjnym na terenie Gminy Sieciechów jest droga 

krajowa nr 48. Prowadzi ona od międzynarodowej trasy E67 (DK8) z Tomaszowa 

Mazowieckiego w kierunku wschodniej granicy Polski, kończy się w Kocku przy drodze 

krajowej DK19. Przebiega przez województwa: łódzkie, mazowieckie, lubelskie i biegnie 

równolegle do DK12. Łączy (za pośrednictwem innych dróg) Łódź z Lublinem bez przejazdu 

przez Radom lub Warszawę, co przyspiesza znacznie przebieg trasy. Łączna długość DK 48 

wynosi ok. 200 km, z czego na terenie Gminy Sieciechów 16,8 km, co stanowi 8,4 %. 

Na terenie analizowanej jednostki znajdują się również 3 odcinki dróg wojewódzkich: 

 DW nr 691 – Pionki – Opactwo; 
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 DW nr 738 - Nowe Słowiki k. Kozienic - Góra Puławska k. Puław; 

 DW nr 823 – droga nieciągła przecina Wisłę łączy DW 801 k. m. Borowa (woj. 

lubelskie) z DK 48 w m. Zajezierze. 

Uzuzpełnieniem sieci drogowej na terenie Gminy Sieciechów są drogi powiatowe 

oraz gminne. 

Według przeprowadzonego w 2015 r. GPR największe natężenie ruchu pojazdów 

silnikowych na terenie gminy występuje na drodze krajowej nr 48 i wynosi 2 733 poj./dobę 

(997 545 poj./rok). W związku z czym odcinek ten jest największym emitorem hałasu 

komunikacyjnego na terenie gminy. Największy udział pojazdów ciężarowych w ogólnym 

strumieniu ruchu pojazdów silnikowych występuję również na drodze krajowej nr 48 i wynosi 

24,9 %. 

Generalny Pomiar Ruchu (GPR) wykonywany w 2015 r. wykazał, iż na drogach 

znajdujących się na terenie Gminy Sieciechów średni dobowy ruch roczny nie przekroczył 3 

mln pojazdów/rok (tj. 8 200 pojazdów na dobę), a więc nie zostały one zakwalifikowane do 

obszarów o negatywnym oddziaływaniu akustycznym. 

Gmina Sieciechów położona jest w obrębie regionu wodnego Środkowej Wisły 

będącego pod zarządem RZGW w Warszawie, na terenie następujących Jednolitych Części 

Wód Powierzchniowych (JCWP): 

 JCWP Dopływ spod Woli Klasztornej; 

 JCWP Kanał Gniewoszowsko-Kozienicki; 

 JCWP Wisła od Wieprza do Pilicy; 

 JCWP Wisła od Kamiennej do Wieprza; 

 JCWP Dopływ z Leśnej Rzeki; 

 JCWP Zwolanka. 

Zgodnie z podziałem kraju na 172 Jednolite Części Wód Podziemnych (JCWPd), 

który obowiązuje od 2016 r., obszar Gminy Sieciechów położony jest w obrębie 

JCWPd nr 74. Powierzchnia JCWPd 74 wynosi 1 660 km2 i położona jest w obrębie 

następujących powiatów: rycki, puławski, garwoliński, kozienicki, białobrzeski, przysuski, 

radomski, zwoleński, konecki. 

Gmina Sieciechów położona jest w obrębie dwóch Głównych Zbiorników Wód 

Podziemnych (GZWP): GZWP nr 222 - Dolina środkowej Wisły (Warszawa–Puławy) oraz 

GZWP nr 405 Niecka Radomska. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 

w Warszawie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia wód powierzchniowych 

i podziemnych wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz 

obszaru szczególnie narażonego, z którego odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód 

należy ograniczyć w granicach regionów wodnych: Środkowej Wisły, Łyny i Węgorapy, 

Niemna, Świeżej oraz Jarft, określa się cały region wodny Środkowej Wisły, jako obszar 

szczególnie narażony na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych, z którego 

odpływ azotu ze źródeł rolniczych należy ograniczyć. Dodatkowo JCWP Wisła od Wieprza 

do Pilicy oraz JCWP Wisła od Kamiennej do Wieprza zaliczone zostały do jednolitych części 

wód powierzchniowych wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł 

rolniczych. 

Zgodnie z Planem zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły, 

Gminę Sieciechów (wraz z 50 innymi gminami w regionie wodnym Środkowej Wisły) 
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zaliczono do gmin o wysokim poziomie ryzyka powodziowego (liczba gmin o bardzo wysokim 

poziomie ryzyka powodziowego wynosi 19). 

Zgodnie z opracowanym przez dyrektora RZGW w Warszawie „Planem 

przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Środkowej Wisły” cały obszar Gminy 

Sieciechów zaliczony został do obszarów zagrożonych suszą rolniczą i hydrologiczną 

w stopniu znaczącym, natomiast 84,6 % obszaru gminy jest zagrożone suszą 

meteorologiczną w stopniu bardzo znaczącym. 

Monitoringiem jakości wód powierzchniowych na terenie Gminy Sieciechów w latach 

2010-2015 objęte zostały następujące JCWP: 

 Wisła od Kamiennej do Wieprza; 

 Wisła od Wieprza do Pilicy; 

 Kanał Gniewoszowsko-Kozienicki. 

Stan chemiczny JCWP Wisła od Kamiennej do Wieprza oraz JCWP Wisła od 

Wieprza do Pilicy określony został jako poniżej stanu dobrego, ze względu na przekroczenie 

wartości stężeń średniorocznych. Natomiast stan chemiczny JCWP Kanał Gniewoszowsko-

Kozienicki nie był badany. Stan/potencjał ekologiczny JCWP Wisła od Kamiennej do Wieprza 

oraz JCWP Wisła od Wieprza do Pilicy określony został jako słaby, natomiast JCWP Kanał 

Gniewoszowsko-Kozienicki jako umiarkowany. Ogólny stan wszystkich badanych JCWP 

określony został jako zły. 

Długość czynnej rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie Gminy Sieciechów 

wynosi 70,6 km, natomiast liczba przyłączy do sieci 1 179 szt. (wg danych GUS - stan na 

31.12.2016 r.). W 2016 r. gospodarstwom domowym na terenie gminy dostarczono 181 dam3 

wody, co w przeliczeniu na 1 mieszkańca daje 45,1 m3. W latach 2004-2016 na terenie 

gminy odnotowano przyrost długości sieci wodociągowej jedynie o 0,2 km. Natomiast 

znacznie zwiększyła się liczba budynków przyłączonych do sieci oraz zużycie wody – 

zarówno łączne jak i w przeliczeniu na 1 mieszkańca. 

W dniu 3 listopada 2014 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę 

nr 220/14 w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Sieciechów oraz wyznaczenia 

nowej aglomeracji Sieciechów. Aglomeracja kanalizacyjna Sieciechów o równoważnej liczbie 

mieszkańców 2 401, położona jest na terenie gminy Sieciechów, z oczyszczalnią ścieków 

komunalnych zlokalizowaną w miejscowości Zajezierze. W skład aglomeracji Sieciechów 

wchodzą następujące miejscowości: Zajezierze, Występ, Wólka Wojcieszkowska, 

Sieciechów, Kępice, Opactwo, Zbyczyn. 

Długość czynnej sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Sieciechów wynosi 19,8 km. 

Liczba przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 369 szt. (wg danych GUS - stan 

na 31.12.2016 r.). W 2016 r. siecią kanalizacyjną odprowadzono 24 000 m3 ścieków. Stopień 

skanalizowania analizowanej jednostki wynosi około 40 %. 

Zgodnie z rejestrem funkcjonujących oczyszczalni ścieków prowadzonym przez 

WIOŚ w Warszawie, na terenie Gminy Sieciechów funkcjonują 2 oczyszczalnie ścieków. 

Gminna mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia ścieków (MBP), pracuje metodą 

niskoobciążonego tlenowo stabilizowanego osadu czynnego. Utworzone podczas procesu 

oczyszczania osady są ustabilizowane tlenowo, grawitacyjnie zagęszczane i odwadniane 

na prasie komorowej. 

Zgodnie ze sprawozdaniem OS-5 z oczyszczalni ścieków miejskich i wiejskich 

opracowanego przez Urząd Gminy Sieciechów w 2016 r. w gminnej oczyszczalni ścieków 

osiągnięto następujące poziomy redukcji zanieczyszczeń: 
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 BZT5 – redukcja o 98,0 %; 

 ChZT – redukcja o 95,8 %; 

 Zawiesiny ogólne – redukcja o 95,9 %; 

w związku z czym osiągnięto wymagane Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 

18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków 

do wód lub do ziemi stopnie redukcji dla wszystkich zanieczyszczeń. 

Nieskanalizowane obszary gminy obsługiwane są przez indywidualne rozwiązania 

gospodarki ściekowej, tj. przydomowe oczyszczalnie ścieków oraz zbiorniki bezodpływowe. 

Gospodarka ściekowa oparta o gromadzenie ścieków w zbiornikach bezodpływowych 

(szambach) polega na okresowym ich opróżnianiu i wywożeniu do punktu zlewnego 

zlokalizowanego na terenie gminnej oczyszczalni ścieków. Zgodnie z danymi GUS (stan na 

31.12.2015 r.) na terenie Gminy Sieciechów funkcjonuje 470 zbiorników bezodpływowych 

oraz jedynie 4 przydomowe oczyszczalnie ścieków. 

Według danych Państwowego Instytutu Geologicznego na terenie Gminy Sieciechów 

nie ma zlokalizowanych złóż kopalin. 

Głównym typem gleb występującym w Gminie Sieciechów są mady rzeczne. Gleby te 

powstały w wyniku nagromadzenia się materiału niesionego przez wody i akumulowanego 

w wyniku wytracania energii wody. W południowo-zachodniej części gminy występują 

również gleby mułowo-bagienne oraz bielicowe i płowe. W związku z dominującym udziałem 

gleb żyznych, na terenie Gminy Sieciechów występują głównie najlepsze pszenne 

kompleksy przydatności rolniczej gleb (dobry i bardzo dobry). W centralnej części Gminy 

Sieciechów odczyn gleb jest lekko kwaśny (pH w graniach 5.5 – 6.5). W północno-

wschodniej oraz południowo-zachodniej dominują gleby o odczynie kwaśnym oraz bardzo 

kwaśnym. 

Zgodnie z mapą osuwisk i obszarów predysponowanych do występowania ruchów 

masowych w poszczególnych województwach opracowaną przez Państwowy Instytut 

Geologiczny w ramach realizacji projektu systemu ochrony przeciwosuwiskowej, na terenie 

Gminy Sieciechów nie występują istniejące osuwiska terenu oraz obszary predysponowane 

do występowania ruchów masowych. 

Na terenie Gminy Sieciechów funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych, do którego właściciele nieruchomości w ramach opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi mogą dostarczyć następujące frakcje odpadów komunalnych: 

przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny 

i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz 

odpady budowlano-remontowe (z remontu prowadzonego we własnym zakresie). PSZOK 

znajduje się w Sieciechowie. W 2016 r. z obszaru Gminy Sieciechów odebrano 484,8 Mg 

odpadów komunalnych, z czego zdecydowanie najwięcej 319,6 Mg zmieszanych odpadów 

komunalnych (co stanowi 65,9 %). 

W 2016 r. Gmina Sieciechów osiągnęła wymagane ustawą o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach poziomy dotyczące: 

 recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów 

komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 19,2 % (przy wymaganym 

poziomie 18 %), 

 ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych 

do ponownego składowania: 0,0 % (przy dopuszczalnym poziomie 45 %). 
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Na gruntach miejscowości Sieciechów zlokalizowane jest zamknięte składowisko 

odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Składowisko odpadów w Sieciechowie było 

przeznaczone dla potrzeb Gminy Sieciechów i było eksploatowane od roku 1986. Podjęcie 

eksploatacji składowiska nie było poprzedzone jego realizacją na podstawie projektu 

budowlanego. Obiekt zlokalizowano na terenie działki o numerze ewidencyjnym 428, 

o powierzchni 0,67 ha. 

Na terenie składowiska prowadzony jest monitoring wody podziemnej (w trzech 

piezometrach) oraz gazu składowiskowego. W 2016 r. próbki jakości wody podziemnej 

z piezometrów na terenie składowiska pobrano w dniu 13.07.2016 r. Wyniki analiz pobranych 

próbek wody wskazują na I klasę jakości wód podziemnych we wszystkich piezometrach. 

Wszystkie wskaźniki spełniają standardy dobrego stanu chemicznego wód podziemnych. 

Powierzchnia lasów na terenie Gminy Sieciechów wynosi 418,28 ha, natomiast 

(wg danych GUS stan na 31.12.2016 r.). Lesistość analizowanej jednostki wynosi 

jedynie 6,7 %. Administracyjnie lasy na terenie gminy należą do Nadleśnictwa Zwoleń. 

Przez obszar Gminy Sieciechów przebiegają trzy korytarze ekologiczne: Dolina 

Środkowej Wisły, Lasy Nadwiślańskie oraz Puszcza Kozienicka. (korytarz ekologiczny to 

obszar umożliwiający migrację zwierząt, roślin lub grzybów). 

Zgodnie z Centralnym Rejestrem Form Ochrony Przyrody (CRFOP) prowadzonym 

przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na terenie Gminy Sieciechów 

zlokalizowane są następujące formy ochrony przyrody: 

 obszar Natura 2000 Puszcza Kozienicka; 

 obszar Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły; 

 obszar Natura 2000 Ostoja Kozienicka. 

Zgodnie z rejestrem poważnych awarii prowadzonym przez WIOŚ w Warszawie na 

terenie Gminy Sieciechów w okresie 01.01.2010 – 31.12.2016 r. nie odnotowano zdarzenia 

o znamionach poważnej awarii. 

Dodatkowo na terenie analizowanej jednostki zgodnie z rejestrem WIOŚ nie znajdują 

się zakłady o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (ZDR) oraz zakłady 

o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii (ZZR), a także inne jednostki 

szczególnie uciążliwe. 

 
Tabela 31. Najważniejsze problemy Gminy Sieciechów z perspektywy zapisów 

niniejszego dokumentu 

Słabe strony (czynniki wewnętrzne) Zagrożenia (czynniki zewnętrzne) 

Ochrona klimatu i jakości powietrza 

 brak scentralizowanej sieci ciepłowniczej na 
terenie gminy (brak uzasadnienia 
ekonomicznego dla jej budowy), 

 niski stopień gazyfikacji gminy, 

 dominujący udział węgla kamiennego 
w produkcji ciepła na terenie gminy, 

 wyznaczenie na terenie gminy obszaru 
przekroczeń poziomu docelowego 
benzo(a)pirenu w pyle PM 10; 

 wyznaczenie na terenie gminy obszaru 
przekroczeń poziomu celu długoterminowego 
stężenia ozonu (ze względu na ochronę 
zdrowia i ochrony roślin); 

 wyznaczenie na terenie gminy obszaru 

 wysoki koszt inwestycji w OZE, 

 rosnąca liczba pojazdów na drogach, 

 niewystarczające regulacje prawne 
w zakresie kontrolowania osób fizycznych 
użytkujących urządzenia do spalania 
paliw stałych, przez służby gminne, 

 brak środków finansowych na działania 
naprawcze określone w programie 
ochrony powietrza oraz związane z tym 
zaległości w ich realizacji. 
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Słabe strony (czynniki wewnętrzne) Zagrożenia (czynniki zewnętrzne) 

przekroczeń wartości poziomu 
dopuszczalnego stężenia pyłu zawieszonego 
PM 2,5 (faza II – termin osiągnięcia 2020 r.). 

Zagrożenia hałasem 

 stan techniczny DK 48 na terenie Gminy 
Sieciechów w większości określany jako 
ostrzegawczy; 

 duża liczba zabudowań mieszkalnych 
(gospodarstw) zlokalizowanych bezpośrednio 
przy drodze krajowej; 

 brak naturalnych barier akustycznych na 
terenie gminy (płaskie ukształtowanie terenu, 
mała lesistość – głównie pola uprawne). 

 wzrost liczby zarejestrowanych pojazdów 
samochodowych, 

 znaczny wzrost natężenia ruchu pojazdów 
samochodowych, 

 brak funduszy na inwestycje zmierzające 
do poprawy stanu środowiska 
akustycznego. 

Pola elektromagnetyczne 

 brak badań natężenia promieniowania 
elektromagnetycznego na terenie gminy; 

 lokalizacja na terenie gminy linii 
elektroenergetycznych najwyższych napięć. 

 rozpowszechnienie i rozwój telefonii 
komórkowej oraz innych technologii 
emitujących promieniowanie 
elektromagnetyczne, 

 rozbudowa mieszkalnictwa wzdłuż linii 
energetycznych. 

Gospodarowanie wodami 

 zły stan ogólny wszystkich badanych JCWP na 
terenie gminy; 

 brak badań jakości wód podziemnych na 
terenie gminy; 

 położenie gminy w regionie wodnym Środkowej 
Wisły – który zaliczony został do obszaru 
szczególnie narażonego na zanieczyszczenie 
związkami azotu ze źródeł rolniczych; 

 położenie na terenie JCWP Wisła od Wieprza 
do Pilicy oraz JCWP Wisła od Kamiennej do 
Wieprza, które zaliczone zostały do jednolitych 
części wód powierzchniowych wrażliwych na 
zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł 
rolniczych; 

 zaliczenie Gminy Sieciechów do gmin 
o wysokim poziomie ryzyka powodziowego; 

 100 % powierzchni gminy zagrożone suszą 
rolniczą  i hydrologiczną w stopniu znaczącym; 

 84,6 % powierzchni gminy zagrożone suszą 
meteorologiczną w stopniu bardzo znaczącym. 

 dopływ zanieczyszczeń spoza gminy, 

 rosnące zagrożenie wystąpienia 
ekstremalnych zjawisk np. krótkich, 
nawalnych opadów, 

 wykorzystanie rekreacyjne wód. 

Gospodarka wodno-ściekowa 

 wzrost zużycia wody w przeliczeniu na 1 
mieszkańca; 

 mała liczba przydomowych oczyszczalni 
ścieków na terenie gminy. 

 brak świadomości poszczególnych 
właścicieli nieruchomości skutkujący 
niewłaściwym zagospodarowaniem 
powstałych nieczystości ciekłych, 

 brak uzasadnienia ekonomicznego do 
budowy sieci kanalizacyjnej na obszarach 
o małej gęstości zaludnienia, 

 brak środków finansowych na realizację 
zadań z zakresu budowy i modernizacji 
infrastruktury wod.-kan. 

Zasoby geologiczne 

 brak złóż kopalin na terenie gminy; 

 możliwość lokalnej - niekontrolowanej 
eksploatacji surowców. 

 presja ze strony działających podmiotów 
gospodarczych zajmujących się 
poszukiwaniem, wydobyciem i sprzedażą 
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Słabe strony (czynniki wewnętrzne) Zagrożenia (czynniki zewnętrzne) 

kopalin,  

 nieprzemyślana rekultywacja wyrobisk,  

 rosnące zapotrzebowanie na eksploatację 
kopalin. 

Gleby 

 brak badań gleb w ramach państwowego 
monitoringu środowiska, 

 presja rolnicza. 

 rosnące zagrożenie wystąpienia zjawiska 
suszy - w ostatnich latach obserwuje się 
nasilenie występowania zjawisk 
ekstremalnych, takich jak długotrwałe 
okresy suszy; 

 nieregularność opadów atmosferycznych, 

 niewłaściwe stosowanie nawozów, 

 nieprawidłowa rekultywacja wyrobisk 
poeksploatacyjnych. 

Gospodarka odpadami 

 dominujący udział zmieszanych odpadów 
komunalnych w łącznej masie odebranych 
odpadów w 2016 r.; 

 brak wpływu gmin na efektywność 
przetwarzania odpadów komunalnych 
w RIPOK, 

 skala i problemowość wprowadzonych 
zmian w nowych przepisach 
gospodarowania odpadami komunalnymi 
często prowadząca do nieprawidłowości 
w funkcjonowaniu nowego systemu, 

 powstawanie nowych podmiotów 
prowadzących zbieranie i odzysk 
odpadów. 

Zasoby przyrodnicze 

 niski stopień lesistości gminy, 

 mała liczba oraz powierzchnia obszarów 
chronionych na terenie gminy. 

 zanieczyszczenie powietrza 
atmosferycznego, wód, 

 eutrofizacja i fragmentacja siedlisk, 

 penetracja turystyczna wpływająca na 
częstotliwość występowania pożarów 
lasów oraz zakłócanie ciszy na terenach 
rezerwatów przyrody, 

 wypalanie traw, 

 nadmierna wycinka drzew przy terenach 
komunikacyjnych, 

 brak funduszy na inwestycje zmierzające 
do poprawy stanu fauny i flory, 

 występowanie chorób i szkodników lasów 
- wysokie zagrożenie lasów przez 
szkodniki owadzie. 

Zagrożenia poważnymi awariami 

 brak. 
 duże natężenie ruchu samochodowego na 

szlakach komunikacyjnych zwiększające 
zagrożenie wystąpienia awarii. 

Źródło: opracowanie własne 
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4.7. STRATEGIA OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY SIECIECHÓW 
 
 

W celu wytyczenia najważniejszych kwestii dotyczących działań programowych dla 

Gminy Sieciechów wynikających z analizy stanu i zagrożeń środowiska jest określenie 

obszarów interwencji dla jednostki, czyli obszarów nadal stwarzających problemy. 

W oparciu o przeprowadzoną analizę stanu środowiska i infrastruktury gminy, 

wskazano 10 obszarów interwencji, w ramach których wyznaczono cele do realizacji. Cele 

będą realizowane poprzez kierunki interwencji i konkretne zadania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSZAR INTERWENCJI 

CEL EKOLOGICZNY 

KIERUNEK INTERWENCJI 

ZADANIA 

ZADANIA 

ZADANIA 
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Tabela 32. Cele, kierunki interwencji i zadania przewidziane do realizacji w poszczególnych obszarach interwencji 

Lp. 
obszar 

interwencji 
cel kierunek interwencji zadania 

podmiot 
odpowiedzialny 

ryzyka realizacji 

1. 
ochrona klimatu 

i jakości 
powietrza 

poprawa 
standardów 

jakości powietrza 
poprzez stałą 

redukcję emisji 
pyłów, gazów 

zmniejszenie emisji 
zanieczyszczeń w zakresie 

emisji powierzchniowej 

termomodernizacja budynków 
mieszkalnych i użyteczności 

publicznej 

użytkownicy, 
właściciele i zarządcy 

nieruchomości 

brak środków finansowych, 
brak programów 

dotacyjnych, 
skomplikowane procedury 

dotacyjne 

wymiana indywidualnych źródeł 
ciepła na paliwa stałe w budynkach, 

modernizacja instalacji c.o., 
termomodernizacja 

użytkownicy, 
właściciele i zarządcy 

nieruchomości 

brak środków finansowych, 
brak programów 

dotacyjnych, 
skomplikowane procedury 

dotacyjne 

zwiększanie świadomości 
mieszkańców w zakresie ochrony 

powietrza, poprzez kontrole 
obowiązków mieszkańców 

w zakresie użytkowania 
indywidualnych źródeł ciepła 

gmina 

brak możliwości 
administracyjnych, brak 

podstaw do 
przeprowadzenia kontroli 

wsparcie osób fizycznych i prawnych 
w zakresie instalacji OZE 

i termomodernizacji 
gmina 

brak środków finansowych, 
brak chęci współpracy, brak 

programów dotacyjnych 

Przyłączanie nowych odbiorców 
i rozbudowa systemu gazowniczego 

w miejscach gdzie jest to 
ekonomicznie uzasadnione  

PSG 

brak możliwości 
przestrzennych, 

technicznych 
i ekonomicznych 

zmniejszenie emisji 
zanieczyszczeń w zakresie 

emisji punktowej 

kontrola podmiotów gospodarczych 
w zakresie dotrzymywania zapisów 

decyzji administracyjnych 

Starosta, Marszałek, 
WIOŚ 

brak możliwości 
administracyjnych, brak 

podstaw do 
przeprowadzenia kontroli 

monitorowanie zgłaszanych nowych 
instalacji technologicznych, z których 

emisja nie wymaga pozwolenia 
Starosta 

brak możliwości 
administracyjnych, brak 

wiedzy merytorycznej, brak 
prawdziwości danych 

wskazywanych 
w zgłoszeniu 
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Lp. 
obszar 

interwencji 
cel kierunek interwencji zadania 

podmiot 
odpowiedzialny 

ryzyka realizacji 

zmniejszenie emisji 
zanieczyszczeń w zakresie 

emisji liniowej 

modernizacja układu 
komunikacyjnego (remonty 
i odnowienia nawierzchni, 

utwardzanie dróg gruntowych, 
budowa chodników i ścieżek 
rowerowych, modernizacja 
oświetlenia ulicznego) oraz 

utrzymanie czystości na drogach 

zarządcy dróg 

brak środków finansowych, 
odległe w czasie terminy 

realizacji założonych 
inwestycji 

2. 
zagrożenia 

hałasem 

zminimalizowanie 
uciążliwego 

hałasu 
i utrzymanie jak 

najlepszej jakości 
stanu 

akustycznego 
środowiska 

zmniejszenie emisji hałasu 
komunikacyjnego 

wprowadzanie zabezpieczeń 
w miejscach gdzie jest to 

ekonomicznie i przestrzennie 
możliwe (nasadzenia zieleni 

izolacyjnej, zmiany w MPZP, ekrany 
akustyczne) 

gmina, zarządcy dróg 
brak dofinansowania ze 
środków zewnętrznych 

podejmowanie działań 
organizacyjnych i inwestycyjnych 
związanych z utrzymaniem ruchu  

zarządcy dróg 
brak egzekwowania 

przepisów przez 
użytkowników dróg 

modernizacja układu 
komunikacyjnego (remonty 
i odnowienia nawierzchni, 

utwardzanie dróg gruntowych, 
budowa chodników i ścieżek 
rowerowych, modernizacja 
oświetlenia ulicznego) oraz 

utrzymanie czystości na drogach 

zarządcy dróg 

brak środków finansowych, 
odległe w czasie terminy 

realizacji założonych 
inwestycji 

promocja transportu multimodalnego 
i komunikacji zbiorowej 

gmina, Starosta, 
zarządcy dróg, 
przewoźnicy 

brak środków finansowych, 
brak zainteresowania wśród 

mieszkańców 

zmniejszenie emisji hałasu 
przemysłowego 

kontrola w zakresie dopuszczalnych 
norm emisji hałasu 

Starosta, Marszałek, 
WIOŚ 

brak możliwości 
administracyjnych, brak 

środków, brak podstaw do 
przeprowadzenia kontroli 

3. 
pola elektro-
magnetyczne 

ochrona 
mieszkańców 
przed polami 

elektro-
magnetycznymi 

ograniczanie zagrożenia 
polami 

elektromagnetycznymi 

monitoring emisji pól 
elektromagnetycznych 

WIOŚ 
brak możliwości 

administracyjnych, brak 
środków 

kontrola zgłaszanych instalacji 
wytwarzających pola 
elektromagnetyczne 

Starosta 

brak możliwości 
administracyjnych, brak 

wskazywania prawdziwych 
danych w zgłoszeniach 
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Lp. 
obszar 

interwencji 
cel kierunek interwencji zadania 

podmiot 
odpowiedzialny 

ryzyka realizacji 

modernizacja infrastruktury 
elektroenergetycznej (linii 

energetycznych i stacji 
transformatorowych)  

PGE 

brak możliwości 
przestrzennych, 

technicznych 
i ekonomicznych 

4. 
gospodarowanie 

wodami 

zwiększenie 
bezpieczeństwa 
powodziowego 

ograniczenie zasięgu oraz 
skutków podtopień 

i powodzi 

wzrost długości i liczby 
zmodernizowanych (odbudowanych) 

urządzeń melioracji wodnych 
szczegółowych i podstawowych 

ZMiUW, właściciele 
gruntów, gmina, 

spółki wodne 
brak środków finansowych 

ograniczenie 
zagrożenia suszą 

zapobieganie i ograniczanie 
skutków suszy 

Realizacja działań określonych 
w „Planie przeciwdziałania skutkom 

suszy w regionie wodnym Środkowej 
Wisły”  

Organy gmin, 
Staroswo, ZMiUW, 

Spółki Wodne, 
mieszkańcy 

brak możliwości 
przestrzennych, prawnych, 

technicznych 
i ekonomicznych 

ograniczenie 
odpływu azotu ze 
źródeł rolniczych 

dla obszarów 
szczególnie 
narażonych  

podjęcie działań 
administracyjnych 

opracowanie programu działań 
mających na celu ograniczenie 

odpływu azotu ze źródeł rolniczych 
RZGW brak środków finansowych 

realizacja działań mających 
na celu ograniczenie 

odpływu azotu ze źródeł 
rolniczych 

 stosowanie odpowiednich zasad 
nawożenia; 

 właściwe postępowanie 
z odciekami; 

 prowadzenie edukacji w zakresie 
dobrej praktyki rolnej; 

rolnicy, gospodarstwa 
rolne 

brak środków finansowych 

ochrona zasobów 
wód 

powierzchniowych 
i podziemnych 

zmniejszenie dopływu 
zanieczyszczeń do wód 

kontrola podmiotów gospodarczych 
w zakresie dotrzymywania zapisów 

decyzji administracyjnych 

gmina, Starosta, 
WIOŚ 

brak środków finansowych, 
brak możliwości 

administracyjnych 

rozbudowa i modernizacja 
infrastruktury kanalizacyjnej 

gmina, 
przedsiębiorstwa 
i spółki wod-kan 

brak środków finansowych 

budowa przydomowych oczyszczalni 
ścieków 

Mieszkańcy (organy 
gmin, Starosta 

w zakresie udzielania 
dotacji) 

brak środków finansowych 

prowadzenie ewidencji zbiorników 
bezodpływowych w tym ich stanu 
technicznego oraz częstotliwości 

opróżniania 

gmina brak środków finansowych 

5. 
gospodarka 

wodno-ściekowa 

zmniejszenie 
dopływu 

zanieczyszczeń 
komunalnych do 

wód 

rozbudowa i modernizacja 
infrastruktury wodno - 

kanalizacyjnej 

rozbudowa i modernizacja 
infrastruktury wodociągowej (sieci, 
stacji uzdatniania wody, hydroforni, 

itp.) 

zarządcy 
infrastruktury 

niewystarczająca ilość 
środków finansowych, brak 

uzasadnienia 
ekonomicznego 
i technicznego 
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Lp. 
obszar 

interwencji 
cel kierunek interwencji zadania 

podmiot 
odpowiedzialny 

ryzyka realizacji 

rozbudowa i modernizacja 
infrastruktury kanalizacyjnej (sieci, 
oczyszczalni, przepompowni, itp.) 

zarządcy 
infrastruktury 

niewystarczająca ilość 
środków finansowych, brak 

uzasadnienia 
ekonomicznego 
i technicznego 

budowa przydomowych oczyszczalni 
ścieków 

Mieszkańcy (organy 
gmin, Starosta 

w zakresie udzielania 
dotacji) 

brak środków finansowych 

działania administracyjne 

prowadzenie ewidencji zbiorników 
bezodpływowych w tym ich stanu 
technicznego oraz częstotliwości 

opróżniania 

gmina brak środków finansowych 

wydawanie oraz kontrola 
przestrzegania wydanych pozwoleń 

wodno-prawnych 

Starostwo, Urząd 
Marszałkowski 

brak środków finansowych 

6. 
zasoby 

geologiczne 

racjonalne 
gospodarowanie 

zasobami 
geologicznymi 

ograniczanie presji na 
wykorzystanie zasobów 

powierzchni ziemi 

rekultywacja obszarów 
zdegradowanych oraz kontrola 

podmiotów gospodarczych 
w zakresie dotrzymywania zapisów 

decyzji administracyjnych czy 
nielegalnej eksploatacji kopalin 

Starosta, Marszałek, 
Dyrektor Okręgowego 

Urzędu Górniczego 

brak możliwości 
administracyjnych, brak 

podstaw do 
przeprowadzenia kontroli 

7. gleby ochrona gleb 
ochrona zasobów gleb 

przed degradacją 

monitoring składowiska odpadów 
zarządzający 

składowiskami 
odpadów 

brak 

prowadzenie monitoringu gleb  OSChR, WIOŚ brak środków finansowych 

8. 

gospodarka 
odpadami 

i zapobieganie 
powstawaniu 

odpadów 

rozwój systemu 
gospodarki 
odpadami 

poprawa świadomości 
ekologicznej wśród 

mieszkańców 

kontynuacja działań w zakresie 
potrzeb segregacji odpadów 

komunalnych, w tym edukacja 
ekologiczna 

organy gmin 
brak środków finansowych, 

brak świadomości 
mieszkańców 

działania kontrolno-
administracyjne 

kontynuacja działań 
administracyjnych i kontroli 
w zakresie prawidłowego 

gospodarowania odpadami 

organy gmin 

brak możliwości 
administracyjnych, brak 
możliwości dotarcia do 

nieruchomości 
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Lp. 
obszar 

interwencji 
cel kierunek interwencji zadania 

podmiot 
odpowiedzialny 

ryzyka realizacji 

intensyfikacja działań 
związanych z prawidłowym 
postępowaniem z odpadami 

innymi niż komunalne 

kontynuacja działań związanych 
z unieszkodliwianiem wyrobów 

zawierających azbest 

organy gmin, 
Starostwo, właściciele 

nieruchomości 

brak środków finansowych, 
brak świadomości 

mieszkańców 
o szkodliwości azbestu, 

brak pewności uzyskania 
dotacji na działania 

związane z usuwaniem 
wyrobów, brak możliwości 
uzyskania dotacji na nowe 

pokrycie dachowe 

kontrola podmiotów gospodarczych 
w zakresie dotrzymywania zapisów 

decyzji administracyjnych 

Starosta, Marszałek, 
WIOŚ 

brak możliwości 
administracyjnych, brak 

podstaw do 
przeprowadzenia kontroli, 

niekontrolowane 
zwiększanie ilości odpadów 

9. 
zasoby 

przyrodnicze 
ochrona zasobów 

przyrodniczych 

ochrona obszarów 
i gatunków cennych pod 
względem przyrodniczym 
ograniczenie do minimum 

wycinki drzew 

rozbudowa terenów czynnych 
biologicznie oraz utrzymanie 

właściwego stanu siedlisk 

organy gmin, organy 
powołujące formy 
ochrony przyrody 

brak środków finansowych, 
brak chęci rozbudowy 

obszarów, brak możliwości 
realizacji działań ze względu 

na własność gruntów 

pielęgnacja terenów zieleni 
urządzonej oraz ograniczenie do 

minimum wycinki drzew 
Starosta, organy gmin 

brak możliwości 
administracyjnych, brak 

podstaw do wydania 
negatywnej decyzji 

ochrona zasobów leśnych 
przed ich nadmiernym 

użytkowaniem i szkodnikami 

aktualizacja inwentaryzacji stanu 
lasów niestanowiących własności 

Skarbu Państwa 
Starosta brak środków finansowych 

zmniejszenie liczby notowanych 
pożarów (wypalania traw) 

straż pożarna 
brak możliwości 

ograniczenia pożarów 

realizowanie zadań gospodarczych 
wynikających z Planu Urządzenia 

Lasu Starosta, RDLP, 
nadleśnictwa, 

właściciele lasów 

brak środków finansowych, 
wieloczynnikowe zagrożenia 

ze strony zagrożeń 
biotycznych i abiotycznych, 
narażenie zasobów leśnych 
na czynniki meteorologiczne 

(susze, opady nawalne, 
silne wiatry) i biologiczne 

(choroby, szkodniki) 

bieżące utrzymanie, ochrona 
i pielęgnacja lasów 
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Lp. 
obszar 

interwencji 
cel kierunek interwencji zadania 

podmiot 
odpowiedzialny 

ryzyka realizacji 

10. 
zagrożenia 
poważnymi 
awariami 

przeciwdziałanie 
występowaniu 

poważnych awarii 

zminimalizowanie 
możliwości wystąpienia 

poważnych awarii 

kontrole zakładów mogących mieć 
negatywny wpływ na stan 

środowiska i bezpieczeństwa 
mieszkańców 

Starosta, Marszałek, 
straż pożarna WIOŚ, 
zakłady przemysłowe 

brak możliwości 
administracyjnych, brak 

podstaw do 
przeprowadzenia kontroli 

zwiększenie wsparcia dla 
jednostek straży pożarnej 

kontynuacja dofinansowania Straży 
Pożarnej 

organy gmin, Starosta brak środków finansowych 

współdziałanie w zakresie 
doskonalenia systemu zarządzania 

kryzysowego i edukacji mieszkańców 
organy gmin, Starosta brak środków finansowych 

Źródło: opracowanie własne 
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Zadania własne samorządu gminnego to przedsięwzięcia, które będą finansowane 

w całości lub częściowo ze środków własnych będących w dyspozycji samorządu, 

wynikające z zadań własnych samorządu gminnego oraz podejmowanych działań z własnej 

inicjatywy. 

Natomiast zadania koordynowane to pozostałe zadania związane z ochroną 

środowiska i racjonalnym wykorzystaniem zasobów naturalnych, które są finansowane ze 

środków własnych przedsiębiorstw, instytucji oraz ze środków zewnętrznych, będących 

w dyspozycji organów i instytucji szczebla powiatowego, wojewódzkiego i centralnego, bądź 

instytucji działających na terenie regionu, a które gmina będzie kontrolować, bądź 

monitorować stopień przebiegu przedsięwzięcia. 

Władze jednostki 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 i kontrolne. 

Pożądane jest, aby organy gminy pełniły również funkcje wspierające dla podmiotów 

zaangażowanych w rozwój obszaru oraz funkcje kreujące działania ukierunkowane na 

poprawę środowiska przyrodniczego. 
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V. HARMONOGRAM REALIZACYJNY PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA 

 
Wyznaczone cele ekologiczne, a w ich ramach działania, jakie należy podjąć w zakresie ochrony środowiska na terenie Gminy 

Sieciechów, stanowią podstawę dla realizacji konkretnych inwestycji i przedsięwzięć na przestrzeni kilkunastu lat. Zadania zostały 

wyznaczone na podstawie analizy stanu środowiska przyrodniczego na tym terenie i podzielone na zadania własne i koordynowane. 

 

Tabela 33. Harmonogram realizacji zadań własnych i koordynowanych (monitorowanych) przewidzianych do realizacji wraz ze wskazaniem źródła 
finansowania 

lp. obszar interwencji zadania 
podmiot 

odpowiedzialny 
szacunkowe koszty 

realizacji 
lata realizacji 

źródła 
finansowania 

1. 
ochrona klimatu 

i jakości powietrza 

Remont świetlicy wiejskiej w m. Kępice. 
Zakres zadania „Remont świetlicy wiejskiej w m. Kępice, gm. Sieciechów” 

obejmuje wykonanie kapitalnego remontu wewnątrz budynku świetlicy, 
elewacji budynku, wymiana okien i drzwi. Inwestycja ma na celu 

zmodernizowanie obiektu w celu poprawienia warunków użytkowania 
świetlicy poprzez społeczność lokalną. Obiekt jest w stanie 

uniemożliwiającym użytkowanie, podłogi oraz ściany wymagają renowacji, 
stolarka okienna i drzwiowa wymaga wymiany na nową. Niezbędne jest 

także odnowienie elewacji. 

Gmina 114 248,66 2017-2018 
Środki własne + 

UE 

Termomodernizacja strażnicy OSP. 
Projekt przewiduje ocieplenie budynku i wymianę dachu na strażnicy 

Ochotniczej Straży Pożarnej 
Gmina 50 000 2019-2024 

Środki własne + 
UE 

Wymiana oświetlenia publicznego na lampy typu LED na terenie Gminy 
Sieciechów. 

Gmina 901 500 2017-2024 
Środki własne + 

UE 

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Sieciechów 
z udziałem odnawialnych źródeł energii. 

Gmina 1 700 000 2017-2024 
Środki własne + 

UE 

Wymiana urządzeń biurowych w budynkach użyteczności publicznej na 
sprzęt energooszczędny. 

Gmina 60 000 2017-2024 
Środki własne + 

UE  

Wymiana taboru gminnego. Gmina 150 000 2017-2024 
Środki własne + 

UE 

Promowanie wśród mieszkańców Gminy Sieciechów zachowań i nawyków 
proekologicznych. 

Gmina 500 000 2017-2024 
Środki własne + 

UE 

Termomodernizacja z udziałem odnawialnych źródeł energii budynków 
mieszkalnych, usługowych, biurowych, przemysłowych i innych 

indywidualnych właścicieli prowadzących działalność na terenie Gminy 
Sieciechów. 

Gmina 
70 000 / za jedną 

termomodernizację 
2017-2024 

Środki własne + 
UE  

Wdrażanie zielonych zamówień publicznych. Gmina koszty administracyjne 2017-2024 Środki własne 
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lp. obszar interwencji zadania 
podmiot 

odpowiedzialny 
szacunkowe koszty 

realizacji 
lata realizacji 

źródła 
finansowania 

Opracowywanie mpzp uwzględniających wykorzystywanie niskoemisyjnych 
nośników i źródeł ciepła. 

Gmina koszty administracyjne 2017-2024 Środki własne 

Rozbudowa, modernizacja i bieżące utrzymanie dróg gminnych. Gmina b.d. 2017-2024 
Środki własne + 

UE 

Rozbudowa, modernizacja i bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich 
i powiatowych. 

Zarządcy dróg b.d. 2017-2024 
Środki własne + 

UE 

Budowa dróg rowerowych, ciągów i tras pieszo-rowerowych. 
Gmina, zarządcy 

dróg 
b.d. 2017-2024 Środki gmin + UE 

Rozbudowa sieci gazowej i przyłączanie nowych odbiorców. PSG b.d. 2017-2024 
Środki inwestora + 

mieszkańców 
(koszt przyłącza) 

2. 
zagrożenia 

hałasem 

Przebudowa dróg gminnych ul. Rynek i ul. Paryż w Sieciechowie. 
Kompleksowa przebudowa dwóch ulic w miejscowości Sieciechów ul. Rynek 
i ul. Paryż obejmująca częściowe odwodnienie, nowa nawierzchnię asfaltową 

wraz z oznakowaniem poziomym i pionowym. 

Gmina b.d. 2017-2018 
Środki własne + 

UE 

Rozbudowa, modernizacja i bieżące utrzymanie dróg gminnych. Gmina b.d. 2017-2024 
Środki własne + 

UE 

Rozbudowa, modernizacja i bieżące utrzymanie dróg krajowych, 
wojewódzkich i powiatowych. 

Zarządcy dróg b.d. 2017-2024 
Środki własne + 

UE 

Budowa dróg rowerowych, ciągów i tras pieszo-rowerowych. 
Gmina, zarządcy 

dróg 
b.d. 2017-2024 Środki gminy + UE 

Opracowywanie MPZP uwzględniających negatywne oddziaływanie hałasu. Gmina koszty administracyjne 2017-2024 Środki własne 

Prowadzenie monitoringu hałasu na terenie gminy. 
WIOŚ, Zarządcy 

dróg 
b.d. 2017-2024 

Środki WIOŚ + 
Zarządców dróg 

3. 
pola elektro-
magnetyczne 

Modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej – m.in.: 

 automatyzacja sieci, 

 likwidacja zagrożeń zwarciowych, 

 modernizacja odtworzeniowa linii SN i nn, 

 wymiana kabli napowietrznym na gruntowe, 

 wymiana transformatorów na energooszczędne. 

PGE Dystrybucja b.d. 2017-2024 Środki PGE 

Opracowywanie MPZP uwzględniających oddziaływanie pól 
elektromagnetycznych. 

Gmina b.d. 2017-2024 Środki własne 

Prowadzenie monitoringu natężenia PEM na terenie gminy. WIOŚ b.d. 2017-2024 Środki WIOŚ 

4. 
gospodarowanie 

wodami 
Bieżąca konserwacja i utrzymanie urządzeń melioracji podstawowych (w tym 

m.in. wałów przeciwpowodziowych) 

RZGW ,WZMiUW, 
gmina, spółki 

wodne 
b.d. 2017-2024 Środki inwestora 
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lp. obszar interwencji zadania 
podmiot 

odpowiedzialny 
szacunkowe koszty 

realizacji 
lata realizacji 

źródła 
finansowania 

Bieżąca konserwacja i utrzymanie urządzeń melioracji szczegółowych. 
WZMiUW, gmina, 

spółki wodne 
b.d. 2017-2024 Środki inwestora 

Prowadzenie monitoringu jakości wód powierzchniowych i podziemnych. WIOŚ/GIOŚ b.d. 2017-2024 
Środki 

WIOŚ/GIOŚ 

5. 
gospodarka wodno-

ściekowa 

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej (sieci, stacji 
uzdatniania wody, hydroforni, itp.)  

Gmina, zarządcy 
infrastruktury 

b.d. 2017-2024 Środki gminy + UE 

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej (sieci, 
przepompowni, oczyszczalni, itp.). 

Gmina, zarządcy 
infrastruktury 

b.d. 2017-2024 Środki gminy + UE 

Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z rurociągiem przesyłowym 
tłocznym dla m. Sieciechów. 

a)Średniodobowa ilość ścieków przyjętych do oczyszczalni w wyniku 
realizacji zadania będącego przedmiotem wniosku na dzień osiągnięcia 
efektu ekologicznego - 20 [m3/d]; 
b)liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania 
ścieków na dzień osiągnięcia efektu ekologicznego – 150 RLM; 
c)długość kanalizacji będąca przedmiotem wniosku – 7182 mb; 
d)przepompownie – 1 szt.; 
e)odbiornik ścieków (oczyszczalnia do której będą odprowadzane ścieki) – 1; 
f)stworzenie możliwości wykonania przyłączy – 63 szt.; 
g)liczba zlikwidowanych bezodpływowych zbiorników na ścieki w wyniku 
realizacji zadania – 50szt.; 
h)liczba podłączonych budynków na dzień osiągnięcia efektu ekologicznego 
- 50 szt.; 

Gmina 3 674 702,72 2017-2018 Środki gminy + UE 

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków. 
Gmina, właściciele 

nieruchomości 
b.d. 2017-2024 

Środki gminy + 
właścicieli 

nieruchomości + 
WFOŚiGW 

Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych 
oczyszczalni ścieków. 

Gmina b.d. 2017-2024 Środki gminy 

6. gleby 

Prowadzenie monitoringu składowiska odpadów na terenie gminy. Gmina b.d. 2017-2024 
Środki Gminy + 

środki UE 

Prowadzenie badań odczynu i zawartości w składniki pokarmowe. OSChR, rolnicy b.d. 2017-2024 
Środki własne 

rolników 

Promocja agroturystyki i rolnictwa ekologicznego. Gmina, rolnicy b.d. 2017-2024 
Środki gminy, 

rolników 

Organizacja spotkań szkoleniowych i akcji informacyjnych dla rolników. ODR b.d. 2017-2024 Środki ODR 

Identyfikacja i likwidacja dzikich wysypisk odpadów. Gmina b.d. 2017-2024 
Środki Gminy + 

środki UE 
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lp. obszar interwencji zadania 
podmiot 

odpowiedzialny 
szacunkowe koszty 

realizacji 
lata realizacji 

źródła 
finansowania 

7. 

gospodarka 
odpadami 

i zapobieganie 
powstawaniu 

odpadów 

Likwidacja i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest. 
Gmina, właściciele 

nieruchomości 
b.d. 2017-2024 

Środki Gminy + 
właścicieli 

nieruchomości + 
Starostwa + 
WFOŚiGW 

Odbiór i prawidłowe zagospodarowanie odpadów komunalnych. Gmina b.d. 2017-2024 
gmina + 

mieszkańcy 

Utrzymanie czystości na terenach publicznych gminy. Gmina b.d. 2017-2024 Środki Gminy 

Prowadzenie akcji informacyjno-promocyjnych z zakresu prawidłowego 
postępowania z odpadami. 

Gmina b.d. 2017-2024 Środki Gminy 

8. 
zasoby 

przyrodnicze 

Prowadzenie monitoringu środowiska leśnego. Nadleśnictwo b.d. 2017-2024 
Środki 

Nadleśnictw 

Prowadzenie bieżącej pielęgnacji i utrzymania lasu – m.in.: 

 odnawianie zrębów; 

 pielęgnacja upraw i czyszczenie wczesne; 

 czyszczenie późne; 

 trzebieże. 

Nadleśnictwo b.d. 2017-2024 
Środki 

Nadleśnictw 

Bieżące utrzymanie terenów zielonych (pielęgnacja parków, zwiększenie 
ilości nasadzeń drzew i krzewów). 

Gmina b.d. Zadanie ciągłe Środki Gminy 

Zagospodarowanie terenu wokół Jeziora Czaple w Sieciechowie 
W ramach zagospodarowania terenu przy jeziorze projektuje się wykonanie 

następujących robót: 

 budowa wiaty konstrukcji drewnianej o wymiarach 6,0x4,06m, 

 wyposażenia wiaty- 2 komplety stołów z ławkami, 

 wykonanie ścieżki z kostki betonowej od miejsca wejścia na plażę do 
wiaty, 

 montaż ławek, koszy na śmieci, 

 wykonanie paleniska z kręgu betonowe obłożonego kamieniami polnymi, 

 wykonanie przebieralni konstrukcji drewnianej, 

 powiększenie plaży / w kierunku północno-zachodnim, 

 uporządkowanie zieleni, 

 oświetlenie terenu. 

Gmina 150 000 2017-2018 Środki Gminy 

Zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy. 
Projekt przewiduje budowę nowych miejsc parkingowych, zagospodarowanie 

terenu wokół budynku i odnowę elewacji na budynku Urzędu Gminy 
Gmina 80 000 2019-2024 Środki Gminy 
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lp. obszar interwencji zadania 
podmiot 

odpowiedzialny 
szacunkowe koszty 

realizacji 
lata realizacji 

źródła 
finansowania 

9. 
zagrożenia 
poważnymi 
awariami 

Dofinansowanie i doposażenie jednostek OSP, KPPSP Gmina b.d. 2017-2024 Środki Gminy 

Źródło: opracowanie własne 
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VI. EDUKACJA EKOLOGICZNA JAKO ZAGADNIENIE 
HORYZONTALNE 

 

 

Podstawowym celem edukacji ekologicznej jest upowszechnianie idei ekorozwoju we 

wszystkich sferach życia oraz wdrożenie edukacji ekologicznej jako edukacji 

interdyscyplinarnej, czyli korzystającej z różnych dziedzin nauki i poruszającej różne aspekty 

życia społecznego. Zagadnienie edukacji ekologicznej zostało wskazane jako jedno 

z zagadnień horyzontalnych programów ochrony środowiska, czyli założenia edukacji 

ekologicznej powinny zostać wpisane we wszystkie, bądź tylko najważniejsze obszary 

interwencji. 

Ważnym celem jest również kształtowanie pełnej świadomości i budzenie 

zainteresowania społeczeństwa sprawami środowiska, rozpatrując jego walory w ramach 

ekonomii, ekologii i wartości społecznych. Ponadto należy umożliwić każdemu człowiekowi 

zdobywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych dla poprawy stanu środowiska i zachęcać 

mieszkańców do angażowania się w sprawy ochrony środowiska i właściwego korzystania 

z jego zasobów. 

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. 

Zagadnienia szeroko pojętej ekologii, powinny docierać do wszystkich grup 

społecznych i wiekowych. W związku z tym ważne jest znalezienie odpowiednich środków 

przekazu tak, aby w jak najprostszy i najskuteczniejszy sposób przekazywać informację 

ekologiczną.  

Niewiele osób rozumie, jaki wpływ na stan i jakość środowiska mają zachowania 

poszczególnych osób, rodzin i grup społecznych, jak również ich przyzwyczajenia, styl życia, 

sposoby wypoczynku lub odżywiania. Dlatego też edukacja ekologiczna, wspomagająca 

zrozumienie zależności między człowiekiem, jego wytworami i przyrodą, obejmować musi 

wszystkich ludzi bez wyjątku, w pierwszej kolejności najmłodszych, którzy mogą skutecznie 

przekazywać osobom starszym wzorce zachowań proekologicznych. Jedynie wspólne 

działania, podejmowane codziennie, w każdym miejscu: w domu, w pracy, podczas 

wypoczynku, są w stanie zahamować degradację środowiska, wpłynąć na poprawę jakości 

życia i zdrowia oraz zapewnić perspektywy godziwego funkcjonowania przyszłym 

pokoleniom. 

Akcje ekologiczne powinny być prowadzone cyklicznie oraz angażować coraz więcej 

mieszkańców. Ważne jest także, aby Gmina działała wspólnie z innymi jednostkami 

w zakresie ochrony środowiska, gospodarki odpadami i infrastruktury komunalnej, w ramach 

związków, do których przynależy. Współpraca pozwala na osiągnięcie szerszych celów, 

pozyskanie większych środków finansowych na inwestycje. 
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VII. SYSTEM REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA 
 
 

7.1. SYSTEM FINANSOWANIA INWESTYCJI 
 

Po uzyskaniu przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej pojawiły się nowe 

możliwości i szanse na lepszy rozwój gospodarczy zgodny z ideą ekorozwoju. Uzyskanie 

funduszy pochodzących ze źródeł unijnych bądź innych organizacji międzynarodowych jest 

obecnie możliwe poprzez przystępowanie zainteresowanych stron do konkretnych 

programów i projektów. Bardzo ważnym jest, aby władze lokalne podejmowały próby 

uzyskania tych funduszy, a tym samym wykorzystały szansę na rozwój zrównoważony 

swojego regionu i polepszenie w nim warunków życia ludności. 

Aktualne programy tzn. na lata 2014 - 2020, dotyczące działań w zakresie ochrony 

oraz kształtowania środowiska przyrodniczego i kulturowego, dzięki którym możliwe jest 

uzyskanie środków na konkretne projekty rozwojowe, zostały już zatwierdzone przez 

Komisję Europejską. 

 
 

7.1.1. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 
 
 

Źródłem funduszy na ochronę środowiska jest przede wszystkim Program 

Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. To właśnie z niego będzie dotowanych najwięcej 

inwestycji z zakresu ochrony środowiska. Głównym celem programu jest wsparcie 

gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej 

spójności terytorialnej i społecznej. Cel ten zostanie oparty na równowadze oraz wzajemnym 

uzupełnianiu się działań w trzech podstawowych obszarach: 

1. czystej i efektywnej energii, w tym efektywności energetycznej, ograniczeniu 

emisji gazów cieplarnianych, rozwoju energii ze źródeł odnawialnych oraz 

integracji i poprawy funkcjonowania europejskiego rynku energii;  

2. adaptacji do zmian klimatu oraz efektywnego korzystania z zasobów, 

wzmocnieniu odporności systemów gospodarczych na zagrożenia związane 

z klimatem oraz zwiększeniu możliwości zapobiegania zagrożeniom (zwłaszcza 

zagrożeniom naturalnym) i reagowania na nie;  

3. konkurencyjności, w tym wnoszeniu istotnego wkładu w utrzymanie przez UE 

prowadzenia na światowym rynku technologii przyjaznych środowisku, 

zapewniając jednocześnie efektywne korzystanie z zasobów i usuwając 

przeszkody w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych. 

Do głównych priorytetów PO IiŚ zalicza się: 

I. Zmniejszenie emisyjności gospodarki. 

II. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu. 

III. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego. 

IV. Infrastruktura dla miast. 

V. Rozwój transportu kolejowego w Polsce.  

VI. Poprawa bezpieczeństwa energetycznego. 

VII. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. 

VIII. Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia. 

IX. Pomoc techniczna. 
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7.1.2. Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 
 

 

W zakresie ochrony środowiska ważny jest także Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Mazowieckiego. Jest to program, którego celem jest podjęcie wyzwań 

rozwojowych stojących przed województwem mazowieckim w sferze gospodarczej, edukacji, 

aktywności zawodowej i społecznej, wykorzystania specyficznych potencjałów 

poszczególnych obszarów, systemu transportowego, energii i środowiska. 

Poszczególne osie priorytetowe określone zostały następująco (rozwinięto tylko 

te osie, które powiązane są z inwestycjami w ochronę środowiska): 

1) Oś priorytetowa 1. Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce. 

2) Oś priorytetowa 2. Wzrost e-potencjału Mazowsza. 

3) Oś priorytetowa 3. Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości. 

4) Oś priorytetowa 4. Przejście na gospodarkę niskoemisyjną. 

- Działanie 4.1. Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji 

energii. 

- Działanie 4.2. Zwiększona efektywność energetyczna w sektorze publicznym 

i mieszkaniowym, 

- Działanie 4.3. Lepsza jakość powietrza. 

5) Oś priorytetowa 5. Gospodarka przyjazna środowisku. 

- Działanie 5.1. Efektywniejsze zapobieganie katastrofom naturalnym, w tym 

powodziom i minimalizowanie ich skutków. 

- Działanie 5.2. Zwiększony udział odpadów zebranych selektywnie w ogólnej masie 

odpadów na Mazowszu. 

- Działanie 5.3. Zwiększona dostępność oraz rozwój zasobów kulturowych regionu. 

- Działanie 5.4. Wzmocniona ochrona bioróżnorodności w regionie. 

6) Oś priorytetowa 6. Jakoś życia 

7) Oś priorytetowa 7. Rozwój regionalnego systemu transportowego. 

- Działanie 7.1. Poprawa spójności regionalnej sieci drogowej z siecią TEN-T oraz 

zwiększenie dostępności wewnętrznej i zewnętrznej. 

- Działanie 7.2. Zwiększenie udziału transportu szynowego w przewozie osób oraz 

popraw jakości świadczonych usług w regionalnym transporcie kolejowym. 

8) Oś priorytetowa 8. Rozwój rynku pracy.  

9) Oś priorytetowa 9. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem. 

10) Oś priorytetowa 10. Edukacja dla rozwoju regionu 

- Działanie 10.1. Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw 

i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do 

ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym. 

- Działanie 10.2. Wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolne. 

- Działanie 10.3. Wsparcie osób dorosłych w uczeniu się przez całe życie przez 

nabywanie i/lub podwyższanie kompetencji. 

- Działanie 10.4. Zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów szkół i placówek 

oświatowych kształcenia zawodowego. 

- Działanie 10.5. Zwiększenie szans osób dorosłych na rynku pracy przez uczestnictwo 

w kształceniu i szkoleniu zawodowym. 

11) Oś priorytetowa 11. Pomoc Techniczna. 
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Z nowymi programami można zapoznać się na stronach funduszy europejskich oraz 

poszczególnych jednostek odpowiadających za zarządzanie programami. 

 

 

7.1.4. Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
 
 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzki 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oferują możliwość 

dofinansowania szerokiej gamy projektów w ramach różnych programów priorytetowych 

ogłaszanych często jako konkursy. Są także podmiotami, które koordynują dofinansowanie 

z innych instrumentów finansowych. Działanie jednostek opiera się na Wspólnej Strategii 

Działania Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki 

wodnej na lata 2017 - 2020. Celem generalnym Funduszy jest poprawa stanu środowiska  

i zrównoważone gospodarowanie jego zasobami przez stabilne, skuteczne i efektywne 

wspieranie przedsięwzięć i inicjatyw służących środowisku przy pełnym oraz zgodnym 

z zasadami zrównoważonego rozwoju wykorzystaniu środków pochodzących z Unii 

Europejskiej na ochronę środowiska i gospodarkę wodną. Misją Funduszy jest natomiast 

następujące określenia - Skutecznie wspieramy działania na rzecz środowiska ze 

szczególnym uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju. Wspólna Strategia tworzy 

ogólne ramy dla indywidualnych strategii poszczególnych Funduszy wskazując na 

najistotniejsze z ich punktu widzenia cele merytorycznej działalności (dziedzinowe cele 

środowiskowe oraz horyzontalne cele środowiskowe), regulując i wskazując obszary 

niezbędnej współpracy (priorytety współpracy) dla zachowania spójności i ukierunkowania 

całego systemu Funduszy. 

Wspólna strategia identyfikuje w ramach celów środowiskowych następujące 

dziedzinowe i horyzontalne cele środowiskowe: 

1. DZIEDZINOWE: 

- Adaptacja do zmian klimatu i gospodarka wodna, 

- Ochrona powietrza, 

- Ochrona wód, 

- Gospodarka o obiegu zamkniętym, w tym gospodarowanie odpadami, 

- Różnorodność biologiczna. 

2. HORYZONTALNE: 

- Poprawa stanu środowiska poprzez wsparcie realizacji zobowiązań 

środowiskowych, 

- Pełna absorpcja bezzwrotnych środków pochodzących z UE, 

- Wdrażanie innowacyjnych technologii środowiskowych, 

- Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju, 

- Zrównoważone, efektywne korzystanie z zasobów, w tym z surowców 

pierwotnych. 

Dodatkowo, Fundusze co roku ogłaszają listę programów priorytetowych na rok 

kolejny, które pomagają im zrealizować zadania zgodnie z przyjętą Strategią. Strategie 

NFOŚiGW, jak i WFOŚiGW w Warszawie, a także listy priorytetowe zamieszczone są na ich 

stronach internetowych (www.nfosigw.gov.pl i www.wfosigw.pl). 
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7.1.5. Bank Ochrony Środowiska 
 
 

Jednostki samorządowe, a także osoby prawne i fizyczne mogą korzystać także 

z dotacji i preferencyjnych kredytów, oferowanych oraz finansowanych ze środków Banku 

Ochrony Środowiska. Udziela on następujących kredytów proekologicznych: 

 Kredyt Dom EnergoOszczędny. 

 Słoneczny EkoKredyt. 

 Kredyt z Dobrą Energią. 

 Kredyty z dopłatami NFOŚiGW. 

 Kredyty na urządzenia i wyroby służące ochronie środowiska. 

 Kredyt EkoMontaż. 

 Kredyty na zaopatrzenie wsi w wodę. 

 Kredyt EnergoOszczędny. 

 Kredyt EkoOszczędny. 

 Ekologiczne kredyty hipoteczne. 

 Kredyt z Klimatem. 

 Kredyty we współpracy z WFOSiGW. 

 Kredyt EKOodnowa dla firm (ze środków Banku KfW). 

 Kredyty z linii kredytowej NIB. 

Wśród wielu możliwych źródeł finansowania inwestycji, jednostki samorządowe, 

każdorazowo i indywidualnie powinny dopasowywać system możliwości finansowania do 

danej inwestycji i przedsięwzięcia. 

 
 

7.2. ZARZĄDZANIE PROGRAMEM OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ 
WSPÓŁPRACA Z INTERESARIUSZAMI 

 
 

Warunkiem realizacji Programu ochrony środowiska jest ustalenie systemu 

zarządzania tym Programem. Zarządzanie Programem odbywa się z uwzględnieniem zasad 

zrównoważonego rozwoju, w oparciu o instrumenty zarządzania zgodne z kompetencjami 

i obowiązkami podmiotów zarządzających. 

W odniesieniu do Programu ochrony środowiska jednostką, na której spoczywać 

będą główne zadania zarządzania będzie Gmina Sieciechów. Mimo to całościowe 

zarządzanie środowiskiem w jednostce będzie odbywać się na kilku szczeblach. Oprócz 

szczebla gminnego jest jeszcze poziom powiatowy, wojewódzki oraz jednostek 

organizacyjnych, obejmujących działania podejmowane przez podmioty gospodarcze 

korzystające ze środowiska. 

Instytucje działające w ramach administracji, a odpowiedzialne za wykonanie 

i egzekwowanie prawa mają głównie na celu zapobieganie zanieczyszczeniom poprzez: 

 racjonalne planowanie przestrzenne, 

 kontrolowanie gospodarczego korzystania ze środowiska, 

 porządkowanie działalności związanej z gospodarczym korzystaniem ze środowiska, 

 instalowanie urządzeń i instalacji ochrony środowiska. 

Na innych zasadach odbywa się natomiast zarządzanie w stosunku do podmiotów 

gospodarczych korzystających ze środowiska. Kierują się one głównie rachunkiem (efektami) 
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ekonomicznym i zasadami konkurencji rynkowej, choć powszechne staje się także 

uwzględnianie głosu opinii społecznej. Na tym szczeblu zarządzanie środowiskiem odbywa 

się przez: 

 dotrzymywanie wymagań stawianych przez przepisy prawa, 

 porządkowanie technologii i reżimów obsługi urządzeń, 

 modernizacje stosowanych technologii, 

 eliminowanie technologii uciążliwych dla środowiska, 

 instalowanie urządzeń ochrony środowiska, 

 stała kontrola zanieczyszczeń. 

Instrumenty służące do zarządzania Programem Ochrony Środowiska wynikają 

z obowiązujących aktów prawnych (np. Prawo ochrony środowiska, ustawa 

o zagospodarowaniu przestrzennym, o ochronie przyrody, o odpadach, o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach itp.) i można je podzielić na instrumenty prawne, finansowe, 

społeczne oraz strukturalne. 

Do instrumentów prawnych zalicza się: 

 pozwolenia na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii, w tym pozwolenia 

zintegrowane, 

 decyzje związane z gospodarką odpadami, 

 koncesje geologiczne, 

 raporty oddziaływania na środowisko planowanych czy istniejących inwestycji, 

 uchwały zatwierdzające plany zagospodarowania przestrzennego, 

 decyzje ustalające lokalizację inwestycji celu publicznego lub warunków zabudowy 

i zagospodarowania terenu, 

 decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, 

 strategiczne oceny oddziaływania inwestycji oraz opracowywanych planów 

i programów na środowiska. 

Szczególnym instrumentem prawnym jest 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, czynią je instrumentem o znaczeniu prawym. 

Do instrumentów finansowych mogących być źródłem realizacji przedsięwzięć 

proekologicznych zalicza się: 

 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 powierzchnię, z której odprowadzane są ścieki, 

 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 budżetu 

państwa i funduszy ekologicznych, zwolnień i ulg podatkowych. 

Uzgodnienia ze społeczeństwem poprzez udział społeczeństwa w podejmowaniu 

decyzji i uchwalaniu dokumentacji są ważnym elementem skutecznego zarządzania, 

opartego o zasady zrównoważonego rozwoju i uwzględnianie racji społecznych.  

Kolejnym, bardzo istotnym elementem instrumentów społecznych jest edukacja 

ekologiczna. Podstawą jest tu rzetelne i ciągłe przekazywanie wiedzy na temat ochrony 
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środowiska oraz komunikowanie się władz samorządów lokalnych ze społeczeństwem na 

drodze podejmowanych działań inwestycyjnych. 

Ważna dla ochrony środowiska jest również współpraca pomiędzy służbami ochrony 

środowiska, instytucjami naukowymi, organizacjami społecznymi oraz podmiotami 

gospodarczymi. Wzajemne relacje powinny opierać się na partnerstwie, które będą 

prowadziły do wspólnej realizacji poszczególnych przedsięwzięć. 

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.  

Edukacja i informacja z komunikacją są ze sobą ściśle powiązane, bowiem dobra 

i właściwa informacja potęguje proces edukacji. 

Do instrumentów strukturalnych należą wszelkie programy strategiczne np. 

strategie rozwoju, plany rozwoju lokalnego wraz z programami sektorowymi, a także program 

ochrony środowiska i to one wytyczają główne tendencje i kierunki działań w ramach rozwoju 

gospodarczego, społecznego, infrastrukturalnego i ochrony środowiska. Nadrzędnym 

dokumentem powinna być strategia rozwoju.  

W programach tych powinny być uwzględnione z jednej strony kierunki rozwoju 

poszczególnych dziedzin gospodarki i ich konsekwencje dla środowiska, a z drugiej 

wytyczone pewne ramy tego rozwoju, warunkowane troską o stan środowiska. Oznacza to, 

że ochrona środowiska na terenie Gminy Sieciechów wymaga podejmowania pewnych 

działań w określonych dziedzinach gospodarki, jak i codziennego życia jego mieszkańców. 

Każda jednostka decyduje o kształtowaniu swojej przestrzeni geograficznej, sposobie 

zarządzania środowiskiem i tworzeniem lepszego modelu życia swoich mieszkańców. 

Program ochrony środowiska jest jednym z elementów prowadzenia ekorozwoju jednostki, 

który powinien nawiązywać do: 

 programów ekologicznych wyższego szczebla, 

 lokalnych wartości zasobów i zagrożenia środowiskowego, 

 lokalnej świadomości, chęci i możliwości działania. 

Lokalny rozwój powinien następować bez degradacji zasobów przyrody i jej 

ekosystemów oraz uwzględniać warunki przyrodnicze i społeczne. 

Podsumowując, Program ochrony środowiska, jako narzędzie koordynacji działań 

podejmowanych na danym obszarze w zakresie ochrony środowiska, pełni istotną funkcję 

we wdrażaniu zasad zrównoważonego rozwoju. W realizacji programu uczestniczą grupy 

podmiotów: 

- biorące udział w organizacji i zarządzaniu Programem, 

- realizujące zadania Programu, w tym również podmioty gospodarcze korzystające ze 

środowiska, 

- nadzorujące przebieg realizacji i efekty Programu, 

- społeczność lokalna i organy pozarządowe (ekologiczne). 

Realizatorem zadań określonych w Programie w przeważającej części jest Gmina 

Sieciechów jako jednostka samorządu terytorialnego wraz z podległymi jej jednostkami 

organizacyjnymi, a także przedsiębiorcy, inspekcje, straż, organizacje społeczne oraz 

mieszkańcy. 

Wśród podmiotów nadzorujących przebieg realizacji i efekty wdrażania Programu jest 

przede wszystkim administracja samorządowa i rządowa, posiadające instrumenty kontroli 

i monitoringu. Podmioty kontrolują respektowanie prawa, prowadzą monitoring stanu 
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środowiska. Ostatecznymi odbiorcami przedsięwzięć podejmowanych w ramach Programu 

będą mieszkańcy gminy. 

Zespołem monitorującym proces wdrażania i realizacji programu ochrony środowiska 

będzie zespół składający się z podinspektorów techniczno-inwestycyjnych, ochrony 

środowiska i rolnictwa, w tym: ds. inwestycji i remontów, ds. planowania przestrzennego oraz 

ds. rolnictwa, ochrony przeciwpożarowej, dróg gminnych, a także ds. gospodarki wodno-

kanalizacyjnej. Wójt Gminy wraz z pozostałymi jednostkami organizacyjnymi Urzędu Gminy 

będzie współpracował w zakresie realizacji zadań własnych Gminy. Zespół ds. techniczno-

inwestycyjnych, ochrony środowiska i rolnictwa w ramach prowadzonych w odstępach 

dwuletnich raportów z realizacji programu ochrony środowiska będzie koordynował 

pozyskiwanie informacji oraz prace nad sporządzeniem podsumowania wdrażanego 

programu ochrony środowiska. 

 

 

7.3. MONITOROWANIE PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA 
 
 

7.3.1. Zasady monitoringu 
 
 

W procesie wdrażania Programu ważna jest kontrola przebiegu tego procesu oraz 

ocena stopnia realizacji zadań w nim wyznaczonych z punktu widzenia osiągnięcia 

założonych celów. Z tego względu ważne jest wyznaczenie systemu monitorowania, na 

podstawie, którego będzie możliwe dokonanie oceny procesu wdrażania oraz będą mogły 

być dokonane modyfikacje Programu. 

System kontroli środowiska, jest narzędziem wspomagającym prawne, finansowe 

i społeczne instrumenty zarządzania środowiskiem. Dostarcza informacji o efektach 

wszystkich działań na rzecz ochrony środowiska i może być traktowany jako podstawa do 

oceny całej polityki ochrony środowiska. Jest jednym z najważniejszych kryteriów, na 

podstawie których tworzona jest nowa polityka. 

Mierniki efektów ekologicznych są w znacznym stopniu dostępne jako wielkości 

mierzone w ramach istniejących systemów kontroli i monitoringu. 

Stały monitoring wdrażania zapisów Programu może opierać się na tzw. cyklu 

Deminga. Opiera się na ciągłym monitorowaniu zaplanowanych działań w myśl 

następującego ciągu przyczynowo – skutkowego: 

1. Zaplanuj - zaplanuj lepszy sposób działania, lepszą metodę. 

2. Wykonaj, zrób - zrealizuj plan na próbę. 

3. Sprawdź - zbadaj, czy rzeczywiście nowy sposób działania przynosi lepsze rezultaty. 

4. Zastosuj - jeśli nowy sposób działania przynosi lepsze rezultaty, uznaj go za normę 

(obowiązującą procedurę), zestandaryzuj i monitoruj jego stosowanie. 
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Ryc. 33. Cykl Deminga przeniesiony na poziom opracowywania POŚ 

Źródło: opracowanie własne 

 
 

7.3.2. Sprawozdawczość 
 

 
W ocenie postępu wdrażania Programu ochrony środowiska oraz jego faktycznego 

wpływu na środowisko pomocna jest analiza i monitorowanie założonych efektów 

ekologicznych. Powinno być ono realizowane przy pomocy wskaźników (mierników) stanu 

środowiska i zmian presji na środowisko, a także na wskaźnikach świadomości społecznej. 

Rada Gminy powinna oceniać co dwa lata stopień wdrożenia Programu. 

Raportowanie zapewnia ciągły nadzór nad wykonaniem Programu. W przypadku nie 

osiągnięcia zaplanowanych zamierzeń należy dokonać analizy sytuacji i poznać jej 

przyczyny. 

Poniżej zaproponowano najistotniejsze wskaźniki, przyjmując, że lista ta nie jest 

wyczerpująca i może być modyfikowana. 
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Tabela 34. Lista przykładowych wskaźników monitorowania stopnia realizacji wdrażania Programu ochrony środowiska 

Lp. Wskaźnik/zadanie Źródła danych 
Stan bazowy 
(2015/2016 r.) 

Oczekiwana 
tendencja 

Oczekiwany stan 

Obszar interwencji – ochrona klimatu i jakości powietrza 

1. 
Liczba wyznaczonych na terenie gminy obszarów 

przekroczeń dopuszczalnych wartości stężeń 
WIOŚ 4 Spadek 0 

2. Stopień gazyfikacji gminy 
Polska Sp. 

Gazownictwa 
1,53 % Wzrost >1,53% 

3. Długość rozdzielczej sieci gazowej na terenie gminy 
Polska Sp. 

Gazownictwa 
2,8 km Wzrost >2,8 km 

4. Liczba czynnych przyłączy do sieci gazowej 
Polska Sp. 

Gazownictwa 
25 szt. Wzrost >25 szt. 

5. Zużycie gazu ziemnego na terenie gminy 
Polska Sp. 

Gazownictwa 
15,6 tys. m

3
 Wzrost >15,6 tys. m

3
 

6. Roczne zużycie węgla kamiennego na terenie gminy PGN 2 000 Mg Spadek <2 000 Mg 

Obszar interwencji - zagrożenia hałasem 

7. 
Roczne natężenie ruchu pojazdów na odcinku DK nr 48 

przebiegającej przez teren gminy 
GPR 997 545 Spadek <997 545 

8. 
Udział samochodów ciężarowych w łącznym natężeniu 

ruchu pojazdów na odcinku DK nr 48 przebiegającej przez 
teren gminy 

GPR 24,9% Spadek <24,9% 

Obszar interwencji – gospodarowanie wodami 

9. 
Stan/potencjał ekologiczny JCWP Wisła od Kamiennej do 

Wieprza 
WIOŚ słaby 

Poprawa 
stanu 

b. dobry /dobry 

10. 
Stan/potencjał ekologiczny JCWP Wisła od Wieprza do 

Pilicy 
WIOŚ słaby 

Poprawa 
stanu 

b. dobry /dobry 

11. 
Stan/potencjał ekologiczny JCWP Kanał Gniewoszowsko-

Kozienicki 
WIOŚ umiarkowany 

Poprawa 
stanu 

b. dobry /dobry 

Obszar interwencji – gospodarka wodno - ściekowa 

12. Długość sieci wodociągowej GUS 70,6 km Wzrost >70,6 km 
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Lp. Wskaźnik/zadanie Źródła danych 
Stan bazowy 
(2015/2016 r.) 

Oczekiwana 
tendencja 

Oczekiwany stan 

13. Długość sieci kanalizacyjnej Urząd Gminy 19,8 km Wzrost >19,8 km 

14. Stopień redukcji ChZT w gminnej oczyszczalni ścieków 
Przedsiębiorstwo 

Komunalne 
95,8 % 

Utrzymanie 
poziomu 

>75 % 

15. Stopień redukcji zawiesin w gminnej oczyszczalni ścieków 
Przedsiębiorstwo 

Komunalne 
95,9 % 

Utrzymanie 
poziomu 

>90 % 

Obszar interwencji – zasoby geologiczne i gleby 

16. Liczba osuwisk na terenie gminy Starostwo 0 
Utrzymanie 

stanu 
0 

17. Liczba eksploatowanych złóż kopalin Starostwo 0 
Utrzymanie 

stanu 
0 

Obszar interwencji – gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów 

18. 
Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do 

ponownego użycia następujących frakcji odpadów 
komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła 

Urząd Gminy 19,2 % 
Osiągnięcie 
wymaganej 

wartości 

- 2017 r. – ≥20 % 
- 2018 r. – ≥30 % 
- 2019 r. – ≥40 % 
- 2020 r. – ≥50 % 

19. 
Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do 
ponownego składowania 

Urząd Gminy 0,0 % 
Osiągnięcie 
wymaganej 

wartości 

- 2017 r. – ≤45 % 
- 2018 r. – ≤40 % 
- 2019 r. – ≤40 % 
- 2020 r. – ≤35 % 

Obszar interwencji – zasoby przyrodnicze 

20. Lesistość gminy GUS 6,7 % 
Utrzymanie 

stanu/wzrost 
≥6,7 % 

Obszar interwencji – zagrożenia poważnymi awariami 

21. Liczba poważnych awarii na terenie gminy. WIOŚ 0 
Utrzymanie 

stanu 
0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie dostępnych danych jednostek i instytucji 
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Proces wdrażania programu wymaga kontroli, której najważniejszym elementem jest 

ocena realizacji zadań z punktu widzenia osiągania założonych celów. Rezultaty oceny będą  

z kolei podstawą korekt i aktualizacji programu. Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska 

będzie podlegało regularnej ocenie w zakresie: 

- określenia stopnia wykonania przedsięwzięć/ działań, 

- określenia stopnia realizacji przyjętych celów, 

- oceny rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami i działaniami, a ich wykonaniem, 

- analizy przyczyn tych rozbieżności. 

Co dwa lata należy sporządzać raport z realizacji programu ochrony środowiska 

i przedstawiać go Radzie Gminy. W cyklu czteroletnim będzie oceniany stopień realizacji 

celów ekologicznych (w niniejszym dokumencie obejmujących okres do 2025 r.). Ocena ta 

będzie bazą do ewentualnej korekty celów i strategii ich realizacji w kolejnych latach. Taka 

procedura pozwoli na spełnienie wymagań zapisanych w ustawie Prawo ochrony środowiska 

dotyczących okresu, na jaki jest przyjmowany program ochrony środowiska, a także systemu 

raportowania o stanie realizacji programu ochrony środowiska. 

 

Kolejnymi etapami wdrażania programu ochrony środowiska są. 

1. Ocena postępów we wdrażaniu programu ochrony środowiska, w tym przygotowanie 

raportu (co dwa lata). 

2. Opracowanie listy przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w kolejnych latach. 

3. Aktualizacja celów ekologicznych i kierunków interwencji (na kolejne lata 

w powiązaniu z innymi dokumentami strategicznymi). 

 
Tabela 35. Harmonogram wdrażania Programu ochrony środowiska 

Zadania 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Realizacja celów 
i działań na lata 
2017-2020 oraz 
w perspektywie 
do roku 2025 

X X X X X X X X X 

Aktualizacja 
celów i kierunków 

interwencji 
   

Cele 
i kierunki 
na lata 
2021-
2025 

    

Cele 
i kierunki 

na 
kolejne 

lata 

Aktualizacja listy 
przedsięwzięć  
w perspektywie 

czteroletniej 

   

Lista na 
lata 

2021-
2025 

    
Lista na 
kolejne 

lata 

Monitoring stanu 
środowiska 

X X X X X X X X X 

Ocena realizacji 
listy 

przedsięwzięć 
   X     X 

Raporty 
z realizacji 
programu 

  X  X  X  X 

Źródło: opracowanie własne 
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