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WSTĘP
Przedmiotem niniejszej pracy jest „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Ciepielów na lata
2014-2017 z perspektywą do 2021” będący podstawowym dokumentem koordynującym działania na
rzecz ochrony środowiska w gminie Ciepielów. Został on opracowany jako realizacja zapisów ustawy z
dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672).
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Ciepielów na lata 2014-2017 z perspektywą do
2021”opiera się oraz stanowi realizację ustaleń zawartych w najważniejszych dokumentach wyższego
szczebla dotyczących ochrony środowiska, tj.:
•
•

Polityki ekologicznej państwa w latach 2009 – 2012 z perspektywą do 2016,
Programu ochrony środowiska województwa mazowieckiego na lata 2011-2014 z
uwzględnieniem perspektywy do 2018 r.

Przedmiotowy dokument wspomaga dążenie do uzyskania w gminie sukcesywnego
ograniczenia degradacji środowiska, ochronę i rozwój jego walorów oraz racjonalne gospodarowanie
zasobami środowiska z uwzględnieniem konieczności jego ochrony.

STRESZCZENIE
Cel opracowania
Program Ochrony Środowiska dla gminy dla Gminy Ciepielów na lata 2014-2017 z
perspektywą do roku 2021 jest podstawowym narzędziem prowadzenia polityki ekologicznej na
terenie gminy. Według założeń, przedstawionych w niniejszym opracowaniu, programu doprowadzi
do poprawy stanu środowiska naturalnego, efektywnego zarządzania środowiskiem, zapewni
skuteczne mechanizmy chroniące środowisko przed degradacją, a także stworzy warunki dla
wdrożenia wymagań obowiązującego w tym zakresie prawa.
Opracowanie jakim jest Program Ochrony Środowiska określa politykę środowiskową, a także
wyznacza cele i zadania środowiskowe oraz szczegółowe programy zarządzania środowiskowego,
które odnoszą się do aspektów środowiskowych, usystematyzowanych według priorytetów.
Zakres opracowania
Sporządzony Program zawiera między innymi rozpoznanie aktualnego stanu środowiska w
gminie, przedstawia propozycje oraz opis zadań, które niezbędne są do kompleksowego rozwiązania
problemów związanych z ochroną środowiska. Program wspomaga dążenie do uzyskania w gminie
sukcesywnego ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko źródeł zanieczyszczeń, ochronę i
rozwój walorów środowiska oraz racjonalne gospodarowanie z uwzględnieniem konieczności
ochrony środowiska. Stan docelowy w tym zakresie nakreśla Program Ochrony Środowiska, a
dowodów jego osiągania dostarcza ocena efektów działalności środowiskowej, dokonywana
okresowo (co 2 lata).
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Struktura opracowania obejmuje omówienie kierunków ochrony środowiska w gminie w
odniesieniu m.in. do gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami, ochrony powierzchni ziemi
i gleb, ochrony powietrza, ochrony przed hałasem, ochrony przed promieniowaniem
elektromagnetycznym, ochrony przyrody, edukacji ekologicznej, z podaniem ich charakterystyki,
oceną stanu aktualnego i stanu docelowego umożliwiając tym samym identyfikację potrzeb w tym
zakresie. Identyfikacja potrzeb gminy w zakresie ochrony środowiska, w odniesieniu do
obowiązujących w kraju przepisów prawnych i regulacji prawnych Unii Europejskiej, polega na
sformułowaniu celów krótkookresowych (2014-2017) i długookresowych (do 2021) oraz strategii ich
realizacji. Na tej podstawie opracowywany jest plan zadań, przedstawiający listę przedsięwzięć jakie
zostaną zrealizowane na terenie gminy Ciepielów do roku 2021.
Charakterystyka gminy
Gmina Ciepielów położona jest w południowo - wschodniej części województwa
mazowieckiego, w powiecie lipskim. Powierzchnia gminy wynosi 13 477 ha. W gminie zamieszkuje
5724 mieszkańców. Wiodącą funkcją gminy Ciepielów jest produkcja rolna.
Ochrona zasobów naturalnych i aktualny stan środowiska
W niniejszym opracowaniu opisano zasoby naturalne i stan środowiska na terenie gminy Ciepielów.
Wyznaczono w tym zakresie następujące kategorie:
- Powietrze atmosferyczne,
- Hałas,
- Zasoby wodne i gospodarka wodno – ściekowa,
- Odpady,
- Gleby,
- Surowce mineralne,
- Pola elektromagnetyczne,
- Przyroda i dziedzictwo kulturowe,
- Nadzwyczajne zagrożenia środowiska,
Cele i strategia ich realizacji
W niniejszym Programie zestawiono cele wynikające z dokumentów wyższego szczebla. Na
ich podstawie wyznaczono cele i strategię ich realizacji na poziomie gminnym.
Jako cel strategiczny dokumentu przyjęto:
Ochronę i promocję środowiska naturalnego oraz poprawę jakości życia mieszkańców gminy
Ciepielów z zachowaniem zrównoważonego rozwoju
Narzędziem pomocniczym w realizacji założonego celu są zadania przedstawione w rozdziale
V. Zestawienie celów i zadań w zakresie ochrony środowiska na lata 2014-2021 w podziale na cele
długookresowe i krótkookresowe. Wyznaczone cele są spójne z planowanymi inwestycjami gminnymi
oraz obowiązującym prawem lokalnym.
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Analiza uwarunkowań finansowych gminy
Realizacja zadań inwestycyjnych w zakresie ochrony środowiska wymaga nakładów
finansowych znacznie przewyższających możliwości budżetowe jednostek samorządu terytorialnego.
Istnieje zatem potrzeba pozyskania zewnętrznych źródeł finansowego wsparcia przedsięwzięć
inwestycyjnych. W tym celu w rozdziale VI. Wdrażanie programu przedstawiono potencjalne źródła
finansowania wyznaczonych zadań.
Monitoring programu
Wprowadzenie zasad monitoringu umożliwi sprawną realizację działań, jak również pozwoli
na bieżącą aktualizację celów programu. Z tego powodu w rozdziale VII. Monitoring sformułowano
zasady zarządzania środowiskiem, które stanowią podstawę sprawnej realizacji i kontroli działań
programowych.

I. CHARAKTERYSTYKA GMINY CIEPIELÓW
1.1. Położenie geograficzne
Gmina Ciepielów położona jest w południowo - wschodniej części województwa
mazowieckiego, w powiecie lipskim.
Zgodnie z podziałem fizyczno - geograficznym Polski J. Kondrackiego gmina znajduje się w
obrębie Równiny Radomskiej, zbudowanej z czwartorzędowych utworów fluwioglacjalnych i
glacjalnych, pokrywających formy denudacyjne zbudowane ze skał górnokredowych. W rzeźbie
terenu wyróżnia się plejstoceńską wysoczyznę polodowcową, rozciętą przez dolinę Iłżanki
z wyraźnie zaznaczonym tarasem zalewowym oraz fragmentami tarasów wyższych występujących w
postaci listew przylegających do zboczy wysoczyzny. W rejonie Borowca, Kawęczyna, Świesielic i
Drezna występują pokrywy piasków eolicznych oraz wydmy paraboliczne i podłużne.
Gmina graniczy:
od zachodu z gminami: Iłża (powiat radomski) i Kazanów (powiat zwoleński),
od północy z gminą Zwoleń (powiat zwoleński),
od wschodu z gminą Chotcza (powiat lipski),
od południa z gminami Lipsko, Sienno i Rzeczniów (powiat lipski).
Gminną sieć osadniczą tworzy 29 sołectw:
Antoniów,
Anusin,
Bąkowa,
Bielany,
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Borowiec,
Ciepielów Osada,
Ciepielów Kolonia,
Ciepielów Stary,
Chotyze,
Czerwona,
Dąbrowa,
Drezno,
Gardzienice Stare,
Gardzienice Kolonia,
Kałków,
Kawęczyn,
Kochanów,
Kunegundów,
Łaziska,
Marianki,
Pasieki,
Pcin,
Podgórze,
Podolany,
Ranachów B,
Rekówka,
Świesielice,
Wielgie,
Wólka Dąbrowska.

1.2.Geomorfologia i rzeźba terenu
Obszar Gminy Ciepielów położony jest w obrębie wysoczyzny plejstoceńskiej, której główne
rysy rzeźby zostały wykształcone w okresie zlodowacenia środkowopolskiego, a następnie uległy
przemodelowaniu i złagodzeniu w warunkach klimatu peryglacjalnego. Powierzchnia wysoczyzny jest
płaska, lekko pochylona ku północy i wschodowi. Kulminacje w jej obrębie stanowią wały i pagórki
wydmowe o wysokościach względnych w granicach 10 m, miejscami dochodzące do 15 m.
Wysoczyznę przecina równoleżnikowo dolina rzeki Iłżanki, charakteryzująca się płaskim, rozległym
dnem o szerokości od 0,5 do 1,5 km. Do doliny rzeki nawiązują denudacyjne i fluwialne dolinki
boczne.
Nachylenia terenu na obszarze gminy na ogół nie przekraczają 5 %, jedynie na zboczach dolin i wydm
dochodzą do 10-15 %.
Najwyższe wzniesienie znajduje się w rejonie miejscowości Łaziska i osiąga wysokość 185 m n.p.m.
Natomiast najniższe wartości rzędnych terenu występują w dolinie rzeki Iłżanki na granicy z gminą
Chotcza i wynoszą 132 m n.p.m.
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1.3. Warunki klimatyczne
Obszar gminy Ciepielów leży w radomskiej dzielnicy klimatycznej (zgodnie
z podziałem R. Gumińskiego). Indywidualność tego obszaru zaznacza się wyraźnie w rozkładzie
elementów termicznych. Jest to rejon wyraźnie cieplejszy w stosunku do terenów położonych na
północ i na wschód.
Jego cechy charakterystyczne to:
Średnia roczna suma opadu - 580 mm,
Długość okresu wegetacyjnego – 210 dni,
Średnia roczna temperatura - 7,5o C,
Średnia roczna wilgotność względna – 78%,
Dominujące wiatry z kierunku zachodniego
i południowo – zachodniego.

oraz

północno

–

zachodniego

1.4. Hydrografia
Teren gminy Ciepielów leży w obrębie zlewni Iłżanki, będącej lewym dopływem Wisły. Sieć
rzeczna na terenie gminy jest słabo rozwinięta. Rzeka Iłżanka przepływająca przez środkową część
gminy przyjmuje kilka niewielkich prawobrzeżnych i lewobrzeżnych dopływów, z których największy
to Kosówka, zasilająca stawy w Wielgiem. Iłżanka płynie silnie meandrując, w rozległej dolinie
częściowo zatorfionej.
Wody stojące stanowią znikomy procent powierzchni gminy. Zbiorniki sztuczne to głównie
stawy hodowlane. Największe z nich znajdują się na Iłżance w Ciepielowie oraz jej dopływie w
miejscowości Wielgie.

1.5. Obszary chronione
Na obszarze gminy występują formy ochrony przyrody wymienione w ustawie o ochronie
przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651). Są to użytki ekologiczne i pomniki
przyrody:
użytki ekologiczne zlokalizowane są na terenie leśnym o łącznej powierzchni 1,4 ha:
1. halizna porośnięta tarniną i głogiem o powierzchni 1,03 ha – nadleśnictwo Zwoleń,
2. halizna-bagno okresowo zalewane wodą o powierzchni 0,37 ha - nadleśnictwo Zwoleń.
pomniki przyrody ożywionej objęte ochroną prawną:
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1. dąb szypułkowy w wieku 250 lat, obwód pnia 420 cm, wysokość 21 m, zlokalizowany w
nadleśnictwie Zwoleń, obręb Małomierzyce, kompleks „Bąkowa”,
2. dąb szypułkowy w wieku 250 lat, obwód pnia 390 cm, wysokość 21 m, zlokalizowany w
nadleśnictwie Zwoleń, obręb Małomierzyce, kompleks „Bąkowa”,
3. dąb szypułkowy w wieku 200 lat, obwód pnia 320 cm, wysokość 26 m, zlokalizowany w
nadleśnictwie Zwoleń, obręb Lipsko,
4. dąb szypułkowy w wieku 600 lat, obwód 630 cm, wysokość 27 m, zlokalizowany w parku
wiejskim we wsi Wielgie,
5. lipa drobnolistna w wieku 100 lat, obwód 450 cm, wysokość 21 m, zlokalizowana w
zabytkowym parku wiejskim we wsi Bąkowa.
Do innych cennych elementów przyrodniczych na terenie gminy należą parki wiejski i lasy.

1.6. Ogólna charakterystyka Gminy Ciepielów
Powierzchnia gminy Ciepielów wynosi 13 477 ha. W skład gminy wchodzi 29 sołectw i 34
miejscowości.
Wysoki odsetek użytków rolnych (ok.75%) sprawia, że głównym źródłem utrzymania mieszkańców
gminy jest rolnictwo. Infrastrukturę techniczną gminy stanowi: sieć wodociągowa, kanalizacyjna,
mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków. Gmina jest w pełni zelektryfikowana. Ponadto
posiada atrakcyjną ofertę w postaci wolnych budynków pod działalność gospodarczą, gruntów
przeznaczonych pod ewentualną zabudowę przemysłową oraz obszarów pod inwestycje w postaci
terenów rekreacyjnych w dolinie Iłżanki.
W przeszłości gmina była prężnym ośrodkiem handlowym. Uzyskane w 1584 roku prawa
miejskie utraciła w 1870 roku.
Na terenie gminy przeważającą część stanowią gospodarstwa średniej powierzchni
wynoszącej 8,60 ha. Duże znaczenie posiada uprawa roślin przemysłowych (tytoń) oraz warzyw
(pomidory, fasola, ogórki). W okolicach Ciepielowa rozwinęła się upraw krzewów jagodowych i
truskawek. Na terenie gminy znajdują się także ośrodki hodowlane. Mimo, że na rynku lokalnym
funkcjonuje kilka mniejszych zakładów przetwórstwa rolno spożywczego, to wyniki uzyskiwane przez
miejscowych rolników stwarzają możliwości budowy kolejnych zakładów tej branży. W gminie
działalność prowadzą również producenci nie związani z rolnictwem, min. firma ROL - MOT
specjalizująca się w budowie specjalistycznych, przesuwowych regałów do archiwów.

1.6.1. Demografia i mieszkalnictwo
Gmina Ciepielów liczy 5724 mieszkańców (wg stanu na 31.12.2014 r.). Średnia gęstość
zaludnienia w gminie wynosi 42 osób/km2.
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Tab. 1 Liczba ludności w gminie Ciepielów w latach 2010-2014
Rok

2010

2011

2012

2013

2014

Liczba mieszkańców ogółem

5 864

5 812

5 747

5 723

5 724

Mężczyźni

2 946

2 922

2 894

2 876

2 872

Kobiety

2 918

2 890

2 853

2 847

2 852

*wg danych GUS

Liczbę mieszkańców gminy w latach 2010-2014 obrazuje poniższy wykres:
Liczba mieszkańców ogółem

5 900
5 850
5 800
5 750
5 700
5 650
2010

2011

2012

2013

2014

Korzystnymi cechami demograficznymi są:
struktura wiekowa ludności: wysoki udział ludności w wieku produkcyjnym (61,7% ogółu),
18,6% osób w wieku przedprodukcyjnym i 19,6% w wieku poprodukcyjnym (wg GUS – stan
na 31.12.2014 r.)
wyrównany współczynnik feminizacji (kobiety stanowią 49,8% całej populacji).
Niekorzystne trendy w procesach demograficznych to:
ujemne saldo migracji,
ujemny wskaźnik przyrostu naturalnego,
spadek liczby osób w wieku przedprodukcyjnym, co świadczy o starzeniu się społeczeństwa,
prognozowany spadek liczby mieszkańców powiatu lipskiego do ok. 30739 osób w roku
2030.
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Jakość i komfort mieszkań na terenie gminy systematycznie się poprawia, wzrasta liczba mieszkań i
ich standard.
Tab. 2 Budynki mieszkalne i liczba mieszkań w gminie Ciepielów
Budynki
mieszkalne
2009
1837
2010
1846
2011
1849
2012
1861
2013
1869
2014
1869
* wg danych GUS
Rok

Liczba mieszkań
1769
1924
1934
1950
1958
1965

Tab. 3 Wskaźniki dotyczące zasobów mieszkaniowych w gminie w stosunku do powiatu i
województwa
Gmina
Powiat Lipski

Województwo
Mazowieckie

Mieszkania na 1000 mieszkańców 343,3

371,8

406,2

Powierzchnia użytkowa
mieszkania (m2)

81,9

80,1

71,7

Powierzchnia użytkowa na 1
osobę (m2)

28,1

29,8

29,1

Ciepielów

*wg danych GUS 2014

1.6.2. Infrastruktura techniczna gminy Ciepielów
System komunikacyjny
Głównym szlakiem komunikacyjnym gminy jest droga krajowa nr 79 Warszawa – Góra Kalwaria –
Kozienice – Zwoleń – Lipsko - Sandomierz – Tarnobrzeg. Pozostałą sieć tworzy 11 odcinków dróg
powiatowych oraz 47 odcinków dróg gminnych.
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Tab. 4 Długość i stan nawierzchni dróg w gminie w zależności od właściciela
Długość

Nawierzchnia

(km)

ulepszona

Krajowe

11,09

11,09

Wojewódzkie

-

-

-

Powiatowe

ok. 54,4

ok.54,4

-

Gminne

150,494

80,69

69,804

Ogółem:

215,984

146,18

69,804

Drogi
nieulepszona

*wg danych Urzędu Gminy w Ciepielowie
Drogi powiatowe relacji:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1906 W
1909 W
1913 W
1914 W
1908 W
1907 W
4519 W
4520 W
1910 W
3536 W
3547 W

Czerwona - Ciepielów
Ciepielów – Łaziska - Wierzchowiska
Ciepielów – Tymienica – Chotcza
Ciepielów – Świesielice - Tymienica
Wielgie – Łaziska - Gołębiów
Bąkowa - Łaziska
Kazanów - Wielgie
Kroczów Mniejszy - Pcin
Bąkowa – do drogi woj. nr 747
Odechów–Kowalków–Sienno-Sarnówek
Iłża – Antoniów

Dostępność komunikacyjna jest niezbędnym i bardzo ważnym elementem przyczyniającym się do
rozwoju lokalnego gminy Ciepielów. Układ komunikacyjny, o który opiera się gmina, gwarantuje
bardzo dobre relacje z otoczeniem zewnętrznym i wewnętrznym. Układ ten tworzy droga krajowa
oraz drogi powiatowe i gminne.
Przez teren gminy Ciepielów nie przebiega żadna linia kolejowa.
Sieć energetyczna
Przez obszar gminy Ciepielów przebiega linia energetyczna o napięciu 110 kV relacji ZwoleńLipsko.
Gmina zasilana jest w energię elektryczną liniami napowietrznymi 15 kV, wychodzącymi z głównych
punktów zasilania w Zwoleniu i Lipsku. Następnie prąd, kierowany jest do stacji transformatorowych
15/04 kV, z których wychodzą linie niskiego napięcia doprowadzające energie elektryczną do
odbiorców (mieszkańców) gminy.
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Telekomunikacja
Gmina Ciepielów ma dostęp do infrastruktury telekomunikacyjnej. Na jej terenie działają także
operatorzy sieci komórkowej.
Przez obszar gminy przebiegają 2 linie światłowodowe relacji:
•
•

Zwoleń-Ciepielów,
Ciepielów -Lipsko.

Sieć gazowa
Obszar gminy nie jest uzbrojony w sieć gazową. Rozwój sieci uzależniony jest przede wszystkim od
budowy magistralnych linii przesyłowych. Gospodarstwa domowe korzystają z gazu
bezprzewodowego tj. butli gazowych, których dystrybucją zajmują się indywidualne podmioty. Gaz
propan-butan sprzedawany jest w punktach sprzedaży gazu.

Gospodarka wodno - ściekowa
Sieć wodociągowa
W Ciepielowie znajduje się stacja uzdatniania wody o wydajności 71,91 m³/h, która zaopatruje
w wodę całą gminę. Gmina jest w 100% zwodociągowana. Długość sieci wodociągowej wynosi 172,7
km, liczba przyłączy do sieci to 1531 szt. Na terenie gminy także ujęcie wody przy Lecznicy
Weterynaryjnej o wydajności 50 m³/h.
Sieć wodociągowa na terenie gminy jest ogólnie w dobrym stanie technicznym i jest prawidłowo
eksploatowana.
Tab. 5 Ujęcia wody
Rodzaj
uzdatniania

Wydajność w
m³/h

Długość sieci

SUW Ciepielów ul. Bat.
Chłopskich

odżelaźnianie

71,91

172,7

1531

Lecznica Wet. ul.
Sandomierska

odżelaźnianie

50,00

-

-

172,7

1531

Nazwa ujęcia

RAZEM:
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Sieć kanalizacyjna
W Ciepielowie znajduje się mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków o przepustowości 150
m³/dobę przewidziana do rozbudowy. Długość sieci kanalizacyjnej, która zlokalizowana jest tylko
w miejscowości Ciepielów, wynosi 3,9 km, a ilość przyłączy to 181 szt.

1.7. Działalność Samorządu Gminy w latach 2010 - 2013
Poniżej w tabeli przedstawiono strukturę dochodów budżetu gminy (kwoty w zł).
Tab. 6 Dochody budżetu gminy w latach 2010-2013
2010

2011

2012

2013

Dochody
własne

3 590 857,37

3 292 736,82

3 965 618,47

4 143 669,85

Subwencja

8 621 285,00

Dotacje

4 335 010,52

5 474 350,52

4 149 925,86

4 706 245,01

RAZEM

16 547 153

17 527 955

17 386 350

18 402 154

8 760 868,00

9 270 806,00

9 552 239,00

*wg danych GUS
Najistotniejszą grupę dochodów gminy stanowią dotacje i subwencje. Otrzymywane od państwa
kwoty subwencji rosną i dzięki nim gmina może pozwolić sobie na inwestycje.
WYDATKI
Wykonanie wydatków gminy w latach 2010 – 2013 przedstawia poniższe zestawienie:
Tab. 7 Wydatki gminy w latach 2010-2013
2010
Wydatki ogółem

20 241 651,00

Wydatki
inwestycyjne

6 111 780,39

2011

2012

2013

15 867 102,28

17 230 138,03

16 973 365,40

1 518 546,45

*wg danych GUS
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1.8. Dotychczasowe działania z zakresu ochrony środowiska
Główne działania inwestycyjne zrealizowane w ostatnich latach przez gminę, mające wpływ
na stan środowiska naturalnego:
budowa sieci wodociągowej z przyłączami Podgórze-Czerwona-Antoniów- Bielany-Pasieki,
budowa sieci wodociągowej z przyłączami Bąkowa- Kochanów- Sajdy- Czarnolas- etap II,
budowa sieci wodociągowej z przyłączami Borowiec-Podolany, Ciepielów ul. Sandomierska
budowa sieci wodociągowej z przyłączami Ciepielów ul. Witosa, Stare Gardzienice, Łaziska
„Zamoście”,
dobudowa nowych punktów oświetlenia ulicznego w miejscowości Dąbrowa pod lasem i
miejscowości Wielgie,
termomodernizacja budynku urzędu gminy,
przebudowa drogi powiatowej Nr 1909W na odcinku Ciepielów-Rafalów,
budowa/przebudowa dróg gminnych: w Starym Ciepielowie „Górki” i Stary Ciepielów –
Rekówka, Ciepielów Kolonii, w Łaziskach, w Świesielicach, w Kałkowie, w Ranachowie „B”, w
Sajdach, w Wielgiem,w Dąbrowie, w Pasiekach, Wólce Dąbrowskiej,
budowa oświetlenia ulicznego przy drodze Ciepielów - Wielgie w Ciepielowie,
dokończenie budowy sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach KawęczynŚwiesielice,
realizacja punktu zlewnego wraz z otuliną filtracyjną przy oczyszczalni ścieków w Ciepielowie,
konkursy z wiedzy pożarniczej,
budowa przydomowych oczyszczalni ścieków,
opracowanie dokumentacji projektowej pod rozbudowę oczyszczalni ścieków w Ciepielowie.

II. DIAGNOZA AKTUALNEGO STANU ŚRODOWISKA
2.1 Powietrze atmosferyczne
Na stan czystości powietrza w gminie Ciepielów wpływa emisja niska, pochodząca głównie z
lokalnych kotłowni, palenisk domowych, procesów technologicznych i transportu samochodowego.
W wielu gospodarstwach spala się w nich także różnego rodzaju materiały odpadowe, w tym odpady
komunalne, które mogą być źródłem emisji dioksyn, ponieważ proces spalania jest niepełny i
zachodzi w niższych temperaturach. Głównym paliwem jest węgiel o różnej jakości i różnym stopniu
zasiarczenia. Lokalne systemy grzewcze i piece domowe praktycznie nie posiadają jakichkolwiek
urządzeń ochrony powietrza. Wielkość emisji z tych źródeł jest trudna do oszacowania i wykazuje
zmienność sezonową (związaną z okresem grzewczym).
Na jakość powietrza wpływa również emisja, której źródło stanowią środki transportu. Emisja
komunikacyjna stwarza zagrożenie zwłaszcza w pobliżu dróg o dużym natężeniu ruchu kołowego i ma
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niekorzystny wpływ na uprawy polowe. Zanieczyszczenia komunikacyjne (tlenek i dwutlenek węgla,
tlenki azotu, węglowodory, pyły z metalami ciężkimi) pogarszają jakość powietrza atmosferycznego, a
także wpływają na wzrost poziomu stężenia ozonu w troposferze.
Oprócz źródeł lokalnych znaczący wpływ na jakość powietrza atmosferycznego w gminie mają także
ponadregionalne zanieczyszczenia gazowe i pyłowe pochodzące z dużych ośrodków przemysłowych
(głównie z aglomeracji łódzkiej i warszawskiej).
Ze względu na istniejącą sieć monitoringu jakości powietrza nie ma szczegółowych danych
z terenu gminy Ciepielów. Jednak w raporcie „Roczna ocena jakości powietrza w województwie
mazowieckim za rok 2015”, wykonanego przez WIOŚ w Warszawie, na podstawie wyników badań
(analizowane były imisje następujących substancji: dwutlenku siarki, tlenków azotu, pyłu PM 10
i PM2.5, ołowiu, arsenu, kadmu, niklu, benzo(a)pirenu, ozonu, tlenku węgla i benzenu) z istniejących
w województwie punktów pomiarowych i metod modelowania, zaliczył obszar powiatu lipskiego
(strefa mazowiecka) do strefy:
− A, czyli obszaru, gdzie poziom stężeń nie przekracza poziomu dopuszczalnego, poziomu
docelowego, poziomu celu długoterminowego zarówno ze względu na kryterium ochrony
zdrowia, jak i ochrony roślin dla następujących substancji: dwutlenek siarki, tlenki azotu,
ołów, arsen, kadm, nikiel oraz benzen,
− C, czyli obszaru, gdzie poziom stężeń przekracza poziom dopuszczalny dla pyłu zawieszonego
PM10, pyłu zawieszonego PM2.5 (fazaI) oraz dla benzo(a)pirenu,
− C1, czyli obszaru, gdzie poziom stężeń przekracza poziom dopuszczalny dla pyłu
zawieszonego PM2.5 (faza II) ,
− D2, czyli obszaru stężenia substancji przekraczają poziom celu długoterminowego dla ozonu
(zarówno dla kryterium ochrony zdrowia jak i ochrony roślin).
Poniżej w tabeli przedstawiono wyniki modelowania matematycznego imisji w gminie
Ciepielów (WIOŚ,2015).
Tab. 8 Statystyki wyników modelowania matematycznego imisji dla wybranych zanieczyszczeń
powietrza- średnie, średnioroczne wartości dla gminy Ciepielów
Lp.

Powiat

Gmina

1.

lipski

Ciepielów

Uśrednione wartości dla obszaru gminy
PM10

Liczba dni z PM2,5
przekroczeniem rok
średniego
dobowego
stężenia PM10
50 µg/m3

B(a)P rok

NO2 rok

10,5

0

0,7

4,9
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W związku z zanotowanymi przekroczeniami pyłu PM2.5, PM10, benzo(a)pirenu także we
wcześniejszych latach w strefie mazowieckiej, w 2013 r. zostały opracowane Programy Ochrony
Powietrza dla stref województwa mazowieckiego:
•

•

Program ochrony powietrza dla strefy mazowieckiej, w której zostały przekroczone poziomy
dopuszczalne pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2.5 w powietrzu (Uchwała Nr
164/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28 października 2013 r.
Program ochrony powietrza dla stref województwa mazowieckiego, w których został
przekroczony poziom docelowy benzo(a)pirenu w powietrzu (Uchwała nr 184/13 Sejmiku
Województwa Mazowieckiego z dnia 25 listopada 2013 r.)

W programach, powiat lipski, w tym gmina Ciepielów jest wskazywana do działań:
1. Zmiana sposobu ogrzewania na proekologiczny:
− Podłączenie do sieci ciepłowniczej podmiotów ogrzewanych indywidualnie
− Wymiana nieekologicznych pieców na ogrzewane paliwami niskoemisyjnymi (gazu
lub ekogroszek)
2. Edukacja ekologiczna
− Prowadzenie kampanii edukacyjnych uświadamiających społeczeństwo o za
zagrożeniach dla zdrowia związanych z emisją pyłu zawieszonego PM 10 podczas
spalania paliw stałych (w tym odpadów) w paleniskach domowych o niskiej
sprawności, o zagrożeniach dla zdrowia

2.2. Hałas
W zależności od źródła wystąpienia hałas można podzielić na dwa rodzaje:
• komunikacyjny (drogowy, lotniczy, kolejowy).
• przemysłowy
Hałas komunikacyjny
Źródłem hałasu na terenie gminy Ciepielów jest przede wszystkim transport drogowy. Przez
teren gminy przebiega droga krajowa nr 79 (ok. 11km na terenie gminy).
Na
poziom
hałasu
drogowego
ma
wpływ
szereg
czynników
związanych
z ruchem pojazdów i parametrami drogi. Do najważniejszych z nich należą:
- natężenie ruchu związane bezpośrednio ze znaczeniem drogi w układzie komunikacyjnym,
- struktura ruchu (udział pojazdów ciężkich i hałaśliwych),
- średnia prędkość pojazdów i ich stan techniczny,
- płynność ruchu,
- rodzaj i stan nawierzchni.
Hałas przemysłowy
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Hałas przemysłowy obejmuje zarówno dźwięki emitowane przez różnego rodzaju maszyny i
urządzenia, a także części procesów technologicznych oraz instalacje i wyposażenie małych zakładów
rzemieślniczych i usługowych. Do tego rodzaju hałasu zalicza się także dźwięki emitowane przez
urządzenia obiektów handlowych (wentylatory, urządzenia klimatyzacyjne).Taki hałas ma charakter
lokalny.
Źródłem hałasu są także linie przesyłowe wysokiego napięcia. Hałas powstaje również na
terenie stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć w związku ze stosowaniem sprężarek do
napędu łączników i transformatorów.
Ze względu na niewielkie rozmiary źródeł hałasu przemysłowego nie stwarza on większych
problemów mieszkańcom gminy.
Ocena stanu akustycznego środowiska prowadzona jest w ramach Państwowego
Monitoringu Środowiska. Ochrona przed hałasem polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu
akustycznego środowiska, a realizowana jest przez instrumenty planowania przestrzennego oraz
instrumenty ochrony środowiska, takie jak pozwolenia, programy ochrony środowiska, w tym
programy ochrony przed hałasem. Dokonywane pomiary i oceny mają umożliwiać wyznaczanie
obszarów o ponad normatywnym poziomie hałasu, na których należy skoncentrować działania
naprawcze.
W ostatnich latach nie były prowadzone pomiary hałasu obejmujące punkty pomiarowe na terenie
gminy Ciepielów. W 2012 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie wykonał
pomiary hałasu komunikacyjnego, które obejmowały punkt pomiarowy w powiecie lipskim
(Przedmieście Bliższe, droga wojewódzka 627). W wyniku pomiaru nie stwierdzono przekroczenia
dopuszczalnych poziomów.

2.3. Zasoby wodne i gospodarka wodno - ściekowa
Wody powierzchniowe
Teren gminy Ciepielów leży w obrębie zlewni Iłżanki, będącej lewym dopływem Wisły. Sieć
rzeczna na terenie gminy jest słabo rozwinięta. Rzeka Iłżanka przepływająca przez środkową część
gminy przyjmuje kilka niewielkich prawobrzeżnych i lewobrzeżnych dopływów, z których największy
to Kosówka, zasilająca stawy w Wielgiem. Iłżanka płynie silnie meandrując, w rozległej dolinie
częściowo zatorfionej.
Wody stojące stanowią znikomy procent powierzchni gminy. Zbiorniki sztuczne to głównie
stawy hodowlane. Największe z nich znajdują się na Iłżance w Ciepielowie oraz jej dopływie w
miejscowości Wielgie.
Punkt pomiarowy na Iłżance znajduje się w Chotczy (przy ujściu do Wisły), który jest poza granicami
gminy Ciepielów.
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Tab. 9 Ocena jakości wód rzeki Iłżanki objętej monitoringiem diagnostycznym w latach 2010-2014.
Rzeka

Punkt
pomiarowokontrolny

Km biegu rzeki

Gmina

Stan/potencjał
ekologiczny

Stan ogólny
wód

Iłżanka

Chotcza-ujście
do Wisły

2,2

Chotcza

umiarkowany

zły

*wg WIOŚ Warszawa
Wody podziemne
Na obszarze gminy występują dwa poziomy wodonośne: czwartorzędowy i górnokredowy – z
nich eksploatowane są wody. Ponadto stwierdzono wody podziemne w otworach dewonu i jury.
W utworach kredowych występują wody podziemne, szczelinowe o zwierciadle napiętym
i swobodnym, lokalnie są połączone z wodami czwartorzędowymi.
Wody poziomu kredowego są słodkie, średniotwarde i twarde, ujmowane są przez wszystkie studnie
wiercone oraz przez część kopanych.
Kolektorem wód podziemnych czwartorzędowego poziomu wodonośnego są piaski i żwiry
wodnolodowcowe i rzeczne. Zwierciadło jest przeważnie swobodne.
Dla celu zaopatrzenia w wodę ujmowane są wody podziemne poziomu czwartorzędowego, przy czym
największe znaczenie dla zaopatrzenia gminy w wodę mają zasoby występujące w utworach
kredowych – ze względu na dość znaczne wydajności oraz odpowiednie własności fizyko-chemiczne.
Obszar gminy znajduje się w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 405 „Niecka
Radomska”.
W 2014r. Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie, na zlecenie Głównego Inspektoratu
Ochrony Środowiska, wykonał badania wód podziemnych w 21 punktach województwa
mazowieckiego, należących do sieci krajowej. Badano wody w punktach zlokalizowanych w granicach
9 jednolitych części wód podziemnych (JCWPd). Jednym z badanych punktów był Aleksandrów
(powiat lipski) położony w granicach JCWPd 102. Wyniki pomiarów wskazały, iż są to wody o dobrym
stanie chemicznym. Większość parametrów odpowiadała I klasie jakości wód.

Gospodarka wodno – ściekowa
Do głównych źródeł zanieczyszczeń istniejących na terenie gminy Ciepielów należą:
-

-

nieszczelne szamba,
stosowanie nawozów chemicznych na terenach dolinnych w miejscach gdzie wody gruntowe
zalegają płytko pod powierzchnią terenu oraz gruntach o większych spadkach w kierunku
cieków wodnych,
niekorzystny wpływ ładunku zanieczyszczeń pochodzących ze pływów powierzchniowych,
odprowadzanie do wód i do ziemi ścieków z obiektów prowadzących działalność
produkcyjną, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego.
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Ponadto istotny problem stanowi duża dysproporcja pomiędzy długością sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej na terenie gminy. W ostatnich latach gmina podjęła działania w celu zmniejszenia tej
dysproporcji poprzez program realizacji przydomowych oczyszczalni w miejscach pozbawionych
kanalizacji, dzięki czemu niezbyt dobry stan sanitarny zasobów wodnych w gminie będzie ulegał
stopniowej poprawie.
Gmina Ciepielów jest w 100% zwodociągowana. Wg danych GUS z 2014r. na terenie gminy
było 658 zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe i 5 przydomowych oczyszczalni.
Skanalizowana jest wyłącznie miejscowość gminna Ciepielów. Istotnym celem w walce o dobry stan
środowiska jest ochrona wód powierzchniowych oraz ochrona ilościowa i jakościowa wód
podziemnych.

2.4. Odpady
Gospodarka odpadami w Gminie Ciepielów prowadzona jest zgodnie z Wojewódzkim Planem
Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012 - 2017 z uwzględnieniem lat 2018 - 2023 oraz
Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ciepielów przyjętego uchwałą Rady
Gminy w Ciepielowie nr XXXII/188/2013 z dnia 7 czerwca 2013r.
Zgodnie z podziałem na regiony gospodarki odpadami gmina Ciepielów należy do regionu
radomskiego. W regionie tym wyznaczono instalacje pełniącą funkcje RIPOK (PPUH „RADKOM” Sp. z
o.o. w Radomiu, składowisko odpadów w Radomiu) oraz instalacje zastępcze.
Poniższa tabela przedstawia ilość odpadów odebranych z terenu gminy na podstawie sprawozdania
Wójta Gminy z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami za 2014 r.:
Tab. 10 Gospodarka odpadami w gminie, 2014r.
Kod odebranych
odpadów
komunalnych

Masa odebranych odpadów
komunalnych

Odpady komunalne

20 03 01

279,9

Inne odpady /w tym zmieszane
substancje i przedmioty/ z mech.
obróbki odpadów

19 12 12

63,60

Tworzywa sztuczne

20 01 39

67,5

Metale

20 01 40

2,6

Opakowania ze szkła

15 01 07

136,7

Rodzaj odebranych odpadów
komunalnych
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Kod odebranych
odpadów
komunalnych

Masa odebranych odpadów
komunalnych

Zużyte opony

16 01 03

3,20

Zużyte urządzenia elektryczne
i elektroniczne inne niż wymienione
w 20 01 21,* 20 01 23* zawierające
niebezpieczne składniki

20 01 35

1,30

Rodzaj odebranych odpadów
komunalnych

[Mg]

Z terenu gminy łącznie zostało odebranych 279,9 ton odpadów komunalnych, które zostały
przekazane do następujących instalacji:
−
−
−
−
−

Sortownia Usługi Ekologiczne EKO - JAS w Garnie,
ZUOK PPUH „RADKOM” w Radomiu,
Zakład Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego
Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami MB Recykling SP. Z o.o. w Piekoszowie,
Zakład Segregacji i Odzysku Odpadów Tonsmeier Wschód Sp. Z o.o. w SkarżyskuKamiennej,
P.H.U DOM-GUM w Korytnicy.

Na terenie gminy funkcjonuje PSZOK. Poniżej w tabeli przedstawiono rodzaj i ilość odpadów
komunalnych zebranych przez PSZOK w 2014 r.:
Tab. 11 Rodzaj i ilość odpadów komunalnych zebranych przez PSZOK w 2014 r.
Punkt

Kod zebranych
odpadów

Rodzaj zebranych odpadów
komunalnych

PSZOK

20 01 35*

Zużyte urządzenia elektryczne i
elektroniczne inne niż wymienione w 20
01 21*
i 20 01 23* zawierające niebezpieczne
składniki (1)
Żużle, popioły paleniskowe i pyly z
kotłów (z wyłączniem pyłow z kotłów
wymienionych w 10 01 04)

10 01 01

Masa zebranych
odpadów
komunalnych [Mg]
0,20

6,90

Natomiast łączna masa selektywnie odebranych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
wynosiła 19,10 Mg.
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Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych
do składowania – 21,9.
Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów
komunalnych, papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła- 33,13%.
Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami
innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych- 100%.
Odpady komunalne gromadzone są na składowiskach zlokalizowanych poza granicami gminy, co nie
stwarza zagrożenia dla środowiska w gminie.

2.5. Gleby
Na stan gleb ma wpływ wiele czynników zewnętrznych, m.in.: procesy erozyjne, emisja gazów
i pyłów, oraz prowadzona gospodarka rolna (nawożenie, stosowanie środków ochrony roślin).
Niebagatelne znaczenie ma również świadomość ekologiczna użytkowników gruntów.
Na terenie gminy Ciepielów dominują gleby bielicowe i brunatne – głównie na obszarze
wysoczyzny . W dolinach cieków występują gleby torfowe, mułowo-torfowe oraz murszowe
(pochodzenia organicznego). Produkcja rolna oparta jest na glebach należących do III i IV klasy.
Na obszarze gminy Ciepielów jak i na terenie całego województwa mazowieckiego dominują
gleby o odczynie bardzo kwaśnym i kwaśnym (ok.60%). Zakwaszenie gleb wpływa na zmniejszenie
plonów, jak również sprzyja przyswajaniu przez rośliny metali ciężkich. Wymagane jest więc
wapnowanie gleb.
Badania właściwości agrochemicznych gleb w Polsce prowadzi Krajowa Stacja ChemicznoRolnicza w Warszawie. Wraz z 17 Okręgowymi Stacjami obejmuje swoim zasięgiem obszar całego
kraju. Powiatem lipskim zajmuje się Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Kielcach.
Gmina Ciepielów posiada gleby dobre, nie zanieczyszczone substancjami chemicznymi. Są to gleby
mało zdewastowane i mało zdegradowane. Ponieważ na terenie gminy jest mała ilość lasów, należy
wszelkie nieużytki poddać zalesianiu i zakrzewianiu. Ze względu na kwaśny odczyn gleb, konieczne
jest ich nawożenie, wapnowanie i stosowanie odpowiednich zabiegów agrotechnicznych.

2.6. Surowce mineralne
Głównymi kopalinami gminy Ciepielów są złoża skał wapiennych (opoka, kreda pisząca),
kruszywo naturalne (piaski), surowce ilaste (gliny zwałowe) i torfy.
Opoka i kreda
Opoki górnokredowe z przewarstwieniami margli, wapieni występują na prawie całym terenie gminy
pod kilkumetrową pokrywą osadów czwartorzędowych, lokalnie w środkowej części gminy odsłaniają
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się na powierzchni terenu. W przeszłości były eksploatowane przez miejscową ludność w rejonie
Antoniowa. Surowiec wykorzystywano jako kamień łamany w budownictwie gospodarczym.
Kreda pisząca górnokredowa z przewarstwieniami margli, wapieni, opok występuje na wschodnim
krańcu gminy pod kilkumetrową pokrywą osadów czwartorzędowych.
Badania wykazały przydatność opok jako dodatków aktywnych do produkcji klinkieru cementowego
oraz ograniczona przydatność w budownictwie, gdzie mogą być wykorzystywane jako kształtki
budowlane V klasy.
Kreda pisząca nadaje się do produkcji klinkieru cementowego oraz kredy nawozowej. Na terenie
gminy wytypowano cztery złoża opok – Marianów V, Kowalków IVb, Kazanów VI, Ciepielów VIId,
jedno złoże kredy piszącej Ciepielów VIIf o zasobach prognostycznych D2.
Kruszywo naturalne
Na terenie gminy występuje kruszywo naturalne pochodzenia fluwioglacjalnego, rzecznego i
eolicznego. Utwory fluwioglacjalne i rzeczne wyższych tarasów, wykształcone w postaci piasków
drobno, średnio i gruboziarnistych, warstwowych równolegle i skośnie, lokalnie z wkładkami
pospółek i żwirów, stanowią główną masę utworów czwartorzędowych i występują na prawie całym
terenie gminy. Miąższość tych osadów wynosi przeważnie kilka metrów.
Piaski budujące trasy zalewowe Iłżanki i innych cieków nie mają większego znaczenia gospodarczego,
ze względu na występowanie w nakładzie parometrowej serii osadów organicznych oraz
zawodnienie.
Surowce ilaste
Na analizowanym obszarze występują gliny zwałowe w postaci rozległych płatów o miąższości do 4m
pod parumetrową pokrywą osadów fluwioglacjalnych i eolicznych oraz odsłaniają się na powierzchni
terenu w rejonie Łazisk, Kunegundowa, Marianek, Wielgiego i Dąbrowy.
Torfy
Torfowiska niskie, trzcinowo-turzycowe występują w dolinie Iłżanki oraz dolinach małych cieków. W
przeszłości były eksploatowane na większa skalę przez miejscową ludność do celów opałowych. torfy
złóż o zasobach bilansowych mogą być wykorzystywane na opał i do celów rolniczych, natomiast ze
złóż pozabilansowych tylko do celów rolniczych.
Poniżej w tabeli przedstawiono, udokumentowane złoża kopalin w gminie Ciepielów stan na 2014r.
Tab. 12 Udokumentowane złoża kopalin w gminie Ciepielów
Kopalina
ID
główna/ podtyp
złoża
kopaliny
Kruszywa

3785

Nazwa
złoża
Ciepielów

Opis położenia

bd
24

Powierzchnia
udokumentow
anego
złoża
2,4 ha

Stan
zagospodarowania
złoża
Eksploatacja złoża
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naturalne/piasek
Kruszywa
naturalne
Kruszywa
naturalne/piasek

4253

Ciepielów

bd

bd

8255

Świesielice

Świesielice

3,332 ha

16715

Świesielice
I

Świesielice dz. nr
ewid. 322 i 324

1,997 ha

Kruszywa
17237 Świesielice
naturalne/piasek
II
Kruszywa
17441 Świesielice
naturalne/piasek
III
Kruszywa
17636 Świesielice
naturalne/piasek
IV
Kruszywa
17718 Świesielice
naturalne/piasek
V
Surowce ilaste
3180
Wielgie
ceramiki
budowlanej/glina
*wg danych geoportalu Midas

Świesielice, dz. nr
ewid. 373/1
Świesielice dz. nr:
323
Świesielice dz. nr
1886/1-4
Świesielice dz. nr
373/2
Wielgie

0,282 ha

Kruszywa
naturalne/piasek

0,866 ha
1,467 ha
1,223 ha
5,1 ha

zaniechana
bd
Złoże
eksploatowane
okresowo
Złoże
eksploatowane
okresowo
złoże rozpoznane
szczegółowo - R
złoże rozpoznane
szczegółowo - R
złoże rozpoznane
szczegółowo - R
złoże rozpoznane
szczegółowo - R
złoże rozpoznane
szczegółowo - R

2.7. Pola elektromagnetyczne
Promieniowanie elektromagnetyczne (tzw. niejonizujące) uważa się obecnie za jedno z
poważniejszych zanieczyszczeń środowiska. Promieniowanie to powstaje w wyniku działania
zespołów sieci i urządzeń elektrycznych w pracy, w domu, urządzeń elektromedycznych do badań
diagnostycznych i zabiegów fizykochemicznych, stacji nadawczych, urządzeń energetycznych,
telekomunikacyjnych, radiolokacyjnych i radionawigacyjnych.
Obiektami, które mogą wywołać promieniowanie elektromagnetyczne niejonizujące w środowisku
są:

-

elektroenergetyczne linie napowietrzne wysokiego napięcia,
stacje radiowe i telewizyjne,
łączność radiowa, w tym CB radio, radiotelefony i telefonia komórkowa,
stacje radiolokacji i radionawigacji,
stacje transformatorowe,
sprzęt gospodarstwa domowego i powszechnego u żytku zasilany prądem zmiennym 50Hz
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Przez teren gminy Ciepielów przebiega linia energetyczna o napięciu 110 kV relacji Zwoleń – Lipsko.
Gmina zasilana jest w energię elektryczną liniami napowietrznymi 15 kV, wychodzącymi z istniejących
głównych punktów zasilania (GPZ) w Zwoleniu i Lipsku. Linie 15 kV zasilają szereg stacji
transformatorowych 15/04 kV, z których wychodzą linie niskiego napięcia doprowadzające energię
elektryczną do wszystkich odbiorców gminy.
W Ciepielowie istnieje automatyczna miejscowa centrala telefoniczna z doprowadzonymi kablami
światłowodowymi relacji:
•
•

Zwoleń-Ciepielów,
Ciepielów-Lipsko.

2.8. Przyroda i dziedzictwo kulturowe
Na obszarze gminy występują formy ochrony przyrody w postaci dwóch użytków ekologicznych w
nadleśnictwie Zwoleń:
•
•

halizna porośnięta tarniną i głogiem o powierzchni 1,03 ha – nadleśnictwo Zwoleń,
halizna-bagno okresowo zalewane wodą o powierzchni 0,37 ha - nadleśnictwo Zwoleń.

a także pomniki przyrody ożywionej:
•
•
•
•
•

dąb szypułkowy w wieku 250 lat, obwód pnia 420 cm, wysokość 21 m, zlokalizowany w
nadleśnictwie Zwoleń, obręb Małomierzyce, kompleks „Bąkowa”,
dąb szypułkowy w wieku 250 lat, obwód pnia 390 cm, wysokość 21 m, zlokalizowany w
nadleśnictwie Zwoleń, obręb Małomierzyce, kompleks „Bąkowa”,
dąb szypułkowy w wieku 200 lat, obwód pnia 320 cm, wysokość 26 m, zlokalizowany w
nadleśnictwie Zwoleń, obręb Lipsko,
dąb szypułkowy w wieku 600 lat, obwód 630 cm, wysokość 27 m, zlokalizowany w parku
wiejskim we wsi Wielgie,
lipa drobnolistna w wieku 100 lat, obwód 450 cm, wysokość 21 m, zlokalizowana w
zabytkowym parku wiejskim we wsi Bąkowa.

Lasy i zadrzewienia w gminie Ciepielów zajmują około 24,3 % powierzchni ogólnej – 3279,06 ha, w
tym lasy publiczne 1131,06 ha (GUS,2014).
Lasy umiejscowione są głównie w południowej części gminy, występując tu w formie kilku dość
rozległych kompleksów. Lasy te przedstawiają znaczne walory biocenotyczne.
Na terenie gminy utworzono lasy ochronne o powierzchni 37,9 ha, które występują tu w formie
dwóch oddzielnych kompleksów, usytuowanych w południowo-zachodniej (kompleks „Bąkowa” na
północny-wschód od Podolan) oraz północno-wschodniej (na północ od Kawęczyna Dolnego) części
gminy. Są to lasy wodochronne, chroniące istniejące tu siedliska wilgotne i podmokłe z naturalnymi
zasobami wód gruntowych. Lasy te korzystnie oddziaływają na całe środowisko przyrodnicze, w tym
zapewniają ochronę miejsc lęgowych ptaków.
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Najbliżej położone obszary Natura 2000:
• PLH140006 Dolina Zwolenki (ok. 3,5 km od gminy Ciepielów)
• PLB140013 Ostoja Kozienicka (ok. 7,5 km od gminy Ciepielów
• PLH 140035 Puszcza Kozienicka (ok. 7,5 km od gminy Ciepielów)
Poniżej na mapie przedstawiono położenie gminy względem obszarów chronionych.
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Rys. 1 Położenie gminy względem obszarów chronionych
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Powierzchnia lasów w gminie Ciepielów systematycznie wzrasta (z 17,9% w 2009r. do 24,3%
powierzchni ogólnej gminy w 2014r.)
Większość lasów kwalifikuje się bez ograniczeń dostępności dla wszelkich form wypoczynku i
turystyki.
W odniesieniu di dziedzictwa kulturowego - na terenie gminy Ciepielów znajdują się liczne zabytki
kultury materialnej. Należą do nich cenne zabytki architektoniczne wpisane do Centralnego Rejestru
Decyzji Konserwatora Zabytków:
Bąkowa:
- budynek dworu wraz z parkiem,
Ciepielów:
- kościół parafialny p.w. Podwyższenia Krzyża, 1923-3,
synagoga, XIX w.
Łaziska:
- park dworski, poł. XIX w.
Stary Ciepielów:
- park, XVIII w.,
Wielgie:
-

kościół cmentarny p.w. św. Wojciecha,
park, XVIII.

2.9. Nadzwyczajne zagrożenia środowiska
Zagrożenia dla środowiska naturalnego mogą stanowić awarie lub katastrofy, które są niebezpieczne
także dla zdrowia i życia ludzi. Nadzwyczajne zagrożenie środowiska w obszarze gminy Ciepielów
stwarzają:
•
•

transport materiałów i substancji niebezpiecznych (droga krajowa nr 79 oraz pozostałe drogi
lokalne),
firmy zajmujące się przerobem, magazynowaniem i dystrybucją paliw.

Najbardziej realne zagrożenie dla środowiska stanowi transport drogowy. Możliwość wycieku
substancji niebezpiecznych i toksycznych tj.: amoniak, kwasy, chlor, dwutlenek siarki, gazy płynne,
etylina, oleje opałowe i napędowe stale przewożonych przez teren gminy. Poza stacjami paliw na
terenie gminy nie ma innych obiektów mogących stwarzać nadzwyczajne zagrożenie dla środowiska.
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III. CELE I ZADANIA W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA
W GMINIE CIEPIELÓW
3.1. Cele polityki ekologicznej
Cele ekologiczne dla gminy Ciepielów wynikają bezpośrednio z dokumentów strategicznych wyższego
szczebla m.in. z Polityki ekologicznej Państwa oraz Programu Ochrony Środowiska Województwa
Mazowieckiego a także Strategii Rozwoju Powiatu Lipskiego.
Cele polityki ekologicznej państwa

Celami realizacyjnymi „Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2009-2012 z perspektywą do roku
2016” są:
• uwzględnienie zasad ochrony środowiska w strategiach sektorowych, uwzględnienie
aspektu ekologicznego w planowaniu przestrzennym,
• aktywizacja rynku na rzecz ochrony środowiska (proekologiczna produkcja towarów),
• udział społeczeństwa w działaniach na rzecz ochrony środowiska (proekologiczne
zachowanie konsumenckie),
• rozwój badań,
• odpowiedzialność za szkody w środowisku,
• ochrona zasobów naturalnych,
• poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego.
W „Strategii rozwoju kraju 2020” jednym z celów strategicznych jest Bezpieczeństwo
energetyczne i środowisko.
W ramach, którego priorytetowymi kierunkami są:
• racjonalne gospodarowanie zasobami,
• poprawa efektywności energetycznej,
• zwiększenie dywersyfikacji dostaw paliw i energii,
• poprawa stanu środowiska,
• adaptacja do zmian klimatu.
"Krajowy Program Zwiększania Lesistości" za główny cel stawia zwiększanie powierzchni terenów
zalesionych do 30% w 2020r., a w dalszej perspektywie - do roku 2050 - lesistość kraju powinna
zwiększyć się do 33%. Celem programu jest też: ustalenie priorytetów ekologicznych i
gospodarczych oraz wykorzystanie ich do optymalnego rozmieszczenia zalesień, a także
opracowanie odpowiednich instrumentów realizacyjnych.
"Strategia Rozwoju Energetyki Odnawialnej" zakłada zwiększenie udziału energii ze źródeł
odnawialnych w bilansie paliwowo-energetycznym kraju do 14% w roku 2020.
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Cele wojewódzkiej polityki ekologicznej
Zgodnie z Programem Ochrony Środowiska Województwa Mazowieckiego na lata 2011-2014 z
uwzględnieniem perspektywy do 2018 r. celem nadrzędnym polityki ekologicznej województwa
mazowieckiego jest:
„Ochrona środowiska naturalnego na Mazowszu z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju,
jako podstawa poprawy jakości życia mieszkańców regionu”.

Program wyznacza następujące obszary priorytetowe wraz z celami średniookresowymi do 2018r.
I Poprawa jakości środowiska
• I.1. Poprawa jakości powietrza, w tym dążenie do osiągnięcia poziomu celu
długoterminowego dla ozonu do 2020 r.
• I.2. Poprawa jakości wód
• I.3. Racjonalna gospodarka odpadami
• I.4. Ochrona powierzchni ziemi
• I.5. Ochrona przed hałasem i promieniowaniem elektromagnetycznym
II Racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych
• II.1. Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi
• II.2. Efektywne wykorzystanie energii
• II.3. Racjonalne gospodarowanie zasobami geologicznymi
III Ochrona przyrody
• III.1. Ochrona walorów przyrodniczych
• III.2. Zwiększenie lesistości
• III.3. Ochrona lasów, ze szczególnym uwzględnieniem różnorodności biologicznej
IV poprawa bezpieczeństwa ekologicznego
• IV.1. Przeciwdziałanie poważnym awariom
• IV.2. Zwiększenie bezpieczeństwa transportu substancji niebezpiecznych
• IV.3. Ochrona przed powodzią i suszą
• IV.4. Ochrona przed osuwiskami
• IV.5. Ochrona przeciwpożarowa
V Edukacja ekologiczna społeczeństwa
• V.1. Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców Mazowsza
• V.2. Udział społeczeństwa w postępowaniach na rzecz ochrony środowiska
VI. Zagadnienia systemowe
• VI.1. Upowszechnienie znaczenia zarządzania środowiskowego
• VI.2. Zwiększenie roli placówek naukowo-badawczych Mazowsza we wdrażaniu ekoinnowacji
• VI.3. Egzekwowanie odpowiedzialności za szkody w środowisku
Cele polityki ekologicznej powiatu
Zgodnie ze Strategią rozwoju powiatu lipskiego na lata 2008-2020 misją powiatu lipskiego jest:
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Powiat lipski zapewnia swoim mieszkańcom wysoki poziom bezpieczeństwa, jakości życia i edukacji
poprzez poprawę infrastruktury technicznej i społecznej, przyjazny dla rozwoju rolnictwa i
przedsiębiorczości dbający o środowisko przyrodnicze.
Cele strategiczne Powiatu Lipskiego:
Infrastruktura i komunikacja:
Cel Strategiczny I: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej i komunikacyjnej służącej
mieszkańcom powiatu i wzmacniającej jego konkurencyjność
Strefa społeczna:
Cel strategiczny II: Usprawnienie infrastruktury społecznej gwarantującej wysoki standard życia
mieszkańców
Cel strategiczny III: Poprawa dostępności i jakości usług świadczonych przez starostwo powiatowe w
Lipsku
Środowisko przyrodnicze i kulturowe:
Cel strategiczny IV: Powiat lipski przyjazny środowisku
Cel strategiczny V: Ochrona dziedzictwa kulturowego oraz wspomaganie rozwoju kultury, sportu,
turystyki i rekreacji
Strefa gospodarcza:
Cel Strategiczny VI: Wsparcie procesów rozwoju terenów wiejskich oraz modernizacja rolnictwa
Cel strategiczny VII: Wspieranie działań służących rozwojowi małych i średnich firm poprzez
aktywizację lokalnych przedsiębiorców oraz przyciąganie nowych inwestorów

3.2. Analiza SWOT dla środowiska w gminie Ciepielów
W ramach opracowania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ciepielów sporządzono analizę
SWOT sfery ekologicznej dla gminy:
Tab. 13 Analiza SWOT strefy ekologicznej gminy Ciepielów
Mocne strony
•

•

Słabe strony
•
•
•
•
•

Istniejąca
infrastruktura
(100%
zwodociągowania gminy, skanalizowana
miejscowość gminna, oczyszczalnia),
Stopniowa poprawa jakości nawierzchni
dróg,
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Bardzo niski poziom skanalizowania,
Brak sieci gazowej,
Brak zbiorników retencyjnych,
Zły stan ogólny wód powierzchniowych
Niewysoki wskaźnik lesistości
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•
•

Selektywna zbiórka odpadów,
Czyste środowisko,

•

Polityka władz gminy ukierunkowana na
rozwój i inwestycje z uwzględnieniem
aspektów środowiskowych

Szanse
•
•
•
•
•

Zagrożenia
•

Fundusze europejskie
Ekologiczne rolnictwo i przetwórstwo
Rozwój agroturystyki
Edukacja ekologiczna
Rozwój OZE

•
•
•

•

Przekroczeniami pyłu PM2.5, PM10,
benzo(a)pirenu w strefie mazowieckiej,
Niska świadomość ekologiczna i
niedostateczna edukacja w tym zakresie
Niewystarczające środki finansowe
przeznaczone na ochronę środowiska
Występowanie przestępstw i wykroczeń
przeciwko
przepisom
ochrony
środowiska
Uciążliwości związane z przebiegiem
drogi krajowej, linii wysokiego napięcia

3.3. Cele strategiczne, cele operacyjne w zakresie ochrony środowiska dla
gminy Ciepielów
Jako cel strategiczny dokumentu przyjęto:
Ochronę i promocję środowiska naturalnego oraz poprawę jakości życia mieszkańców gminy
Ciepielów z zachowaniem zrównoważonego rozwoju
Po dokonaniu diagnozy stanu środowiska w gminie Ciepielów oraz przeprowadzeniu analizy SWOT,
dokonano wyboru obszarów priorytetowych wraz z zadaniami, których realizacja przyczyni się w
najbliższej przyszłości (lata 2014-2017) i w perspektywie (do 2021r.) do poprawy stanu środowiska na
terenie gminy i rozwiązania najistotniejszych kwestii związanych z tą dziedziną.
Założenia planu działań na lata 2014-2017 i
priorytetowych:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

do roku 2021 przeprowadzono dla obszarów

Gospodarka wodno - ściekowa, ochrona wód podziemnych i powierzchniowych,
Ochrona powietrza atmosferycznego
Ochrona przed hałasem
Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym
Ochrona gleb i powierzchni ziemi
Ochrona środowiska przyrodniczego
Minimalizacja zagrożeń dla środowiska
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8. Usprawnienie gospodarki odpadami

Dla obszarów priorytetowych wyznaczono cele operacyjne krótkookresowe i długookresowe.

IV. PLAN ZADAŃ DLA GMINY CIEPIELÓW
4.1. Założenia planu zadań na lata 2014-2017
Zadania wyznaczone w Programie Ochrony Środowiska zostały zdefiniowane po przeprowadzeniu:
- analizy stanu obecnego środowiska naturalnego w gminie,
- analizy stanu infrastruktury technicznej wpływającej na środowisko,
- konsultacji z przedstawicielami Urzędu Gminy.
Gminny plan inwestycyjny obejmuje szereg działań mających na celu poprawę gospodarki wodnościekowej, gospodarki odpadami, poprawę infrastruktury, a w szczególności dróg powiatowych
i gminnych oraz modernizację i remonty obiektów mienia komunalnego. Skalę działań inwestycyjnych
warunkują możliwości finansowe gminy, dlatego konieczne jest podjęcie intensywnych starań
o pozyskanie środków zewnętrznych na te zadania. Ważnym zadaniem będzie kontynuowanie działań
zwiększających świadomość ekologiczną mieszkańców – działania te powinny być prowadzone na
bieżąco, w sposób ciągły.
Zadania Programu Ochrony Środowiska pod względem kryteriów o charakterze ekologicznym
i prawno-ekonomicznym są zgodne z celami przyjętymi w programie wojewódzkim i powiatowym
oraz określonymi dla polityki ekologicznej państwa.

4.2. Perspektywiczny plan zadań do 2021 roku
Plan zadań do roku 2021 zakłada kontynuację realizacji działań dla celów krótkookresowych.
Dla poprawy stanu środowiska na terenie gminy Ciepielów będą kontynuowane działania z zakresu:
ochrony powietrza, ochrony wód podziemnych i powierzchniowych, zmniejszenia oddziaływania
hałasu, ochrony gleb i kopalin, ochrony przed polami elektromagnetycznymi oraz ochrony zasobów
przyrody.
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4.3. Założenia planu zadań – charakterystyka
Działania poprawiające stan środowiska naturalnego na terenie gminy będą prowadzone jako:
-

działania inwestycyjne, własne i koordynowane
działania nieinwestycyjne własne i koordynowane

Zadania własne są to przedsięwzięcia, które będą finansowane w całości lub przynajmniej częściowo
ze środków własnych Gminy Ciepielów. Zadania koordynowane są to natomiast zadania związane z
ochroną środowiska i racjonalnym wykorzystaniem zasobów naturalnych, finansowane ze środków
przedsiębiorstw oraz ze środków zewnętrznych, będących w dyspozycji organów i instytucji szczebla
powiatowego, wojewódzkiego i centralnego.

4.3.1. Gospodarka wodno - ściekowa, ochrona wód podziemnych i
powierzchniowych,
Działania poprawiające stan wód powierzchniowych, które powinny być realizowane w gminie w
latach 2014-2017 oraz w latach kolejnych obejmują:
-

racjonalizację gospodarki wodnej w gminie poprzez kontynuację modernizacji sieci
wodociągowej,
zastąpienie szamb przydomowymi oczyszczalniami ścieków,
kontynuację budowy sieci kanalizacyjnej,
propagowanie optymalizacji zużycia wody,
prowadzenie monitoringu stanu i jakości wód powierzchniowych i podziemnych.

Stan czystości wód uzależniony jest w znacznym stopniu od istniejącego systemu i stanu gospodarki
wodno-ściekowej.
Zbiorcza sieć kanalizacyjna będzie rozbudowana na obszarach spełniających kryteria techniczne i
ekonomiczne (gęstość zaludnienia, ukształtowanie terenu itp.), natomiast na pozostałych terenach
wybudowane zostaną przydomowe oczyszczalnie ścieków.

4.3.2. Ochrona powietrza
Działania z zakresu ochrony powietrza, jakie powinny być prowadzone w latach 2014-2017 i w latach
kolejnych do 2021 dotyczą przede wszystkim przeciwdziałania niskiej emisji:
-

zmniejszenie zapotrzebowania na energię – termomodernizacja budynków, modernizacja
źródeł ciepła,
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-

montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii,
modernizacja systemu komunikacyjnego w celu zmniejszenia emisji spalin,
edukacji mieszkańców w zakresie niskiej emisji.

Popularyzacja termomodernizacji budynków może zwiększyć „atrakcyjność” biogazu i innych paliw
ekologicznych, a tym samym przyczynić się pośrednio do podniesienia czystości powietrza
(ograniczenie „niskiej emisji” z kotłowni węglowych).
Ponadto w zakresie ochrony powietrza należy zwrócić uwagę na ekologiczne źródła energii, np. na
wykorzystanie energii słonecznej (kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne), wykorzystanie
biomasy.

4.3.3. Ochrona przed hałasem
Podstawowym źródłem hałasu na terenie gminy Ciepielów jest transport drogowy. Działania
inwestycyjne podejmowane w celu zmniejszenia uciążliwości hałasu dotyczą modernizacji dróg
(poprawa stanu nawierzchni). Działania te będą prowadzone przez zarządców dróg gminnych i
powiatowych.
Modernizacja nawierzchni i odpowiednie zagospodarowanie pasów drogowych przy drogach
zmniejszają zagrożenie wypadkami drogowymi, minimalizują uciążliwość ruchu drogowego dla
mieszkańców, mają wpływ na poprawę klimatu akustycznego.
Sporządzenie harmonogramu zadań do wykonania, obejmującego poszczególne odcinki dróg oraz
pozyskanie środków zewnętrznych na inwestycje, ułatwi przeprowadzenie działań umożliwiających
osiągnięcie założonego celu.
Inne rodzaje hałasu – np. przemysłowy – mają charter lokalny i nie są uciążliwe dla mieszkańców.
Działaniami nie inwestycyjnymi wpływającymi na ograniczenie negatywnego wpływu hałasu będą
odpowiednie regulacje w dokumentach planistycznych.

4.3.4. Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym
Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym będzie polegać na niedopuszczeniu do
możliwości negatywnego oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego na ludzi i
środowisko poprzez:
•
•

utrzymanie poziomów pól elektromagnetycznych poniżej dopuszczalnych lub co najmniej na
tych poziomach.
uwzględnianie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego zagadnień
dotyczących znaczącego oddziaływania pól elektromagnetycznych na ludzi i środowisko.
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•
•

przestrzeganie procedury oceny oddziaływania na środowisko na etapie udzielenia decyzji
środowiskowej.
lokalizowanie linii elektromagnetycznych w miejscach niskokonfliktowych z zachowaniem
odpowiednich odległości od siedzib ludzkich.

4.3.5. Ochrona gleb i powierzchni ziemi
Ochrona gleb i powierzchni ziemi na terenie gminy Ciepielów powinna polegać na:
- racjonalnym gospodarowaniu: zachowaniu powierzchni trwałych użytków zielonych,
- prowadzeniu zalesień i zadrzewień,
- ograniczeniu zmian naturalnego ukształtowania, zachowaniu tradycyjnego krajobrazu
rolniczego,
- zapobieganiu erozji gleb,
- właściwemu prowadzeniu gospodarki rolnej i użytkowaniu rolniczemu gleb,
- likwidacji dzikich wysypisk poprzez ich dokładną lokalizację oraz zapobieganiu ich
powtórnego tworzenia.

4.3.6. Ochrona środowiska przyrodniczego
Działania podjęte w tym kierunku sprowadzać się będą do zwiększania lesistości i ochrony obszarów
chronionych przed degradacją oraz do możliwości korzystania z walorów przyrodniczych poprzez
zrównoważony rozwój turystyki.
Celem ochrony środowiska przyrodniczego jest także zachowanie walorów krajobrazowych
i przyrodniczych gminy poprzez:
-

prowadzenie wszelkich działań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury technicznej
przyjaznej środowisku,
konserwacja i ochrona prawnie objętych ochroną form przyrody,
zwiększenie skuteczności planowania przestrzennego,
przeprowadzanie inwestycji, jak najmniej naruszając zasoby środowiska,
zachowanie terenów leśnych,
ochronę jakości powietrza, wód i gleby,
monitoring zagrożeń środowiska,
edukację ekologiczną.

4.3.7. Minimalizacja zagrożeń dla środowiska
Skuteczne przeciwdziałanie zagrożeniom dla środowiska wymaga intensyfikacji współpracy
międzygminnej i koordynacji działań z zakresu minimalizacji zagrożeń oraz likwidacji skutków
zaistniałych zdarzeń. Największe prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia kryzysowego wiąże się
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z możliwością wystąpienia pożaru, podtopień lub sytuacji awaryjnej związanej z transportem
niebezpiecznych materiałów.

4.3.8. Usprawnienie gospodarki odpadami
Działania podjęte w kierunku usprawnienia gospodarki odpadami będą polegały na:
-

realizacji zapisów Planu Gospodarki odpadami dla Gminy Ciepielów w tym m.in.:
wyeliminowaniu praktyki nielegalnego składowania odpadów,
usuwaniu odpadów z tzw. „dzikich wysypisk”,
utrzymaniu na obecnym poziome lub poprawa zakładanych limitów odzysku i recyklingu
odpadów opakowaniowych, wielkogabarytowych i niebezpiecznych
zmniejszeniu ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na
składowiska odpadów,
monitoringu systemu gospodarki odpadami,
realizacji programu eliminowania wyrobów zawierających azbest,
edukacji mieszkańców, działań informacyjnych w zakresie gospodarki odpadami.

4.3.9. Edukacja ekologiczna
Dla wyżej omówionych obszarów priorytetowych istotne znaczenie będzie miała edukacja
ekologiczna.
Podniesienie poziomu świadomości ekologicznej mieszkańców jest warunkiem niezbędnym dla
poprawy obecnego stanu środowiska i zmniejszenia zagrożeń dla środowiska w przyszłości, ponieważ
skuteczność realizacji programu ochrony środowiska zależna będzie od „klimatu społecznego”
i nastawienia mieszkańców do proponowanych zadań.
Edukacja proekologiczna musi być prowadzona we wszystkich środowiskach i grupach wiekowych.
Edukacja ekologiczna dla dzieci i młodzieży prowadzona jest podczas zajęć szkolnych w szkołach
podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych oraz w ramach dodatkowych zajęć
pozalekcyjnych. Natomiast edukacja dla dorosłych możliwa jest do prowadzenia w ramach
działalności informacyjnej samorządu oraz innych instytucji. Programy edukacyjne opracowywane
przez placówki oświatowe we współpracy z jednostkami samorządowymi lub inne programy
informacyjno-kształcące mają szansę uzyskania wsparcia finansowego ze strony fundacji i funduszy
ochrony środowiska oraz ze środków pomocowych.
Lokalne inicjatywy proekologiczne, dotyczące m.in. budowy sieci infrastruktury technicznej, ochrony
obszarów o walorach przyrodniczych, pomników przyrody, popularyzacji ekologicznych systemów
grzewczych i termomodernizacji m.in. powinny być wspierane przez samorządy lokalne.
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V.

ZESTAWIENIE CELÓW I ZADAŃ W ZAKRESIE OCHRONY
ŚRODOWISKA NA LATA 2014-2021 W PODZIALE NA CELE
DŁUGOOKRESOWE I KRÓTKOOKRESOWE

W wyniku przeprowadzonych we wcześniejszych rozdziałach analiz ustalono przedstawiony
poniżej harmonogram realizacji wyznaczonych zadań, realizujących zakreślone cele krótkookresowe
(określone w perspektywie lat 2014-2017) oraz perspektywiczne - długookresowe (określone w
perspektywie lat 2014-2021) i mających na celu poprawę stanu środowiska na obszarze Gminy
Ciepielów. W szczególności przedstawiono planowane terminy, wielkość nakładów finansowych
niezbędnych do realizacji programu i źródła finansowania, a także jednostki odpowiedzialne za
wykonanie poszczególnych zadań.
Działania poprawiające stan środowiska naturalnego na terenie gminy będą prowadzone jako:
-

działania inwestycyjne, własne i koordynowane
działania nieinwestycyjne własne i koordynowane

Zadania własne są to przedsięwzięcia, które będą finansowane w całości lub przynajmniej częściowo
ze środków własnych Gminy Ciepielów. Zadania koordynowane są to natomiast zadania związane z
ochroną środowiska i racjonalnym wykorzystaniem zasobów naturalnych, finansowane ze środków
przedsiębiorstw oraz ze środków zewnętrznych, będących w dyspozycji organów i instytucji szczebla
powiatowego, wojewódzkiego i centralnego.
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Tab. 14 Cele i zadania inwestycyjne własne i koordynowane
Cel długookresowy
Obszar priorytetowy
(2014-2021)
Zastąpienie zbiorników
bezodpływowych
przydomowymi
Gospodarka wodnooczyszczalniami
ściekowa
ścieków
Wody
powierzchniowe
i podziemne

Rozbudowa i
modernizacja sieci
przesyłowych
Poprawa stanu
i jakości wód

Cel krótkookresowy
(2014-2017)

Zwiększenie liczby
przydomowych
oczyszczalni ścieków
w miejsce szamb

Modernizacja sieci
wodociągowej

Zadania

Okres
realizacji

Budowa przydomowych
oczyszczalni ścieków dla
2014200 gospodarstw
2017
domowych na terenie
gminy Ciepielów

Budowa przyłączy
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20142017

Szacowany
Jednostka
Źródła
koszt
odpowiedzialna finansowania
realizacji

1 000 000
zł

Urząd Gminy,
mieszkańcy

zależnie od
zakresu
Urząd Gminy
realizacji
zadania

środki
gminne,
fundusze
unijne i
celowe

środki
gminne,
fundusze
unijne
i celowe
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Cel długookresowy
Obszar priorytetowy
(2014-2021)

Cel krótkookresowy
(2014-2017)

Zadania

Modernizacja lub
wymiana istniejących
źródeł ciepła opalanych
paliwem stałym na
nowoczesne źródła
wykorzystujące (m.in.

Powietrze
atmosferyczne

Spełnianie wymagań
prawnych
w zakresie norm
emisyjnych

Redukcja emisji
zanieczyszczeń
powietrza
Wzrost wykorzystania
niekonwencjonalnych
źródeł energii

wymiana kotłów
węglowych na olejowe w
budynkach PSP Bąkowa,
OSP Ciepielów, Dom
Ludowy w Wielgiem, PSP
Ciepielów, kotłownia
osiedlowa w Ciepielowie)

Okres
realizacji

20142018

zależnie od
Urząd Gminy,
zakresu
właściciele
realizacji
nieruchomości
zadania

20162018

zależnie od
zakresu
Urząd Gminy
realizacji
zadania

Instalacja kolektorów
słonecznych na
budynkach użyteczności
publicznej (UG w
Ciepielowie, Dom Ludowy
w Wielgiem, PSP Bąkowa,
PSP Ciepielów, bloki
komunalne przy ul
Batalionów Chłopskich w
Ciepielowie)
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Szacowany
Jednostka
Źródła
koszt
odpowiedzialna finansowania
realizacji

środki
gminne,
środki
prywatne,
fundusze
unijne
i celowe

WFOŚiGW,
środki
gminne,
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Cel długookresowy
Obszar priorytetowy
(2014-2021)

Cel krótkookresowy
(2014-2017)

Zadania

Okres
realizacji

Szacowany
Jednostka
Źródła
koszt
odpowiedzialna finansowania
realizacji

20142018

zależnie od
zakresu
Urząd Gminy
realizacji
zadania

Termomodernizacja
budynków użyteczności
publicznej (PSP Bąkowa,
PSP Ciepielów, OSP
Ciepielów, SUW w
Ciepielowie, Dom Ludowy
w Wielgiem, kotłownia
osiedlowa w Ciepielowie)

Budowa systemu
2014kolektorów słonecznych
2018
na terenie Gminy

Hałas
Ochrona przed
i promieniowanie
hałasem
elektromagnetyczne

Ograniczenie
uciążliwości hałasu
emitowanego przez
środki transportu
drogowego

Modernizacja
infrastruktury drogowej,
2014budowa i przebudowa
2017
dróg gminnych (ok. 45
km)
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środki
gminne,
WFOŚiGW

środki
gminne,
zależnie od
inwestorzy
środki
zakresu
prywatni, Urząd inwestorów,
realizacji
fundusze
Gminy
zadania
celowe
i unijne
zależnie od
zakresu
Urząd Gminy
realizacji
zadania

środki
gminne,
fundusze
unijne
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Cel długookresowy
Obszar priorytetowy
(2014-2021)

Zagrożenia dla
środowiska

Gospodarka
odpadami

Cel krótkookresowy
(2014-2017)

Zadania

Okres
realizacji

Szacowany
Jednostka
Źródła
koszt
odpowiedzialna finansowania
realizacji

Ochrona przed polem
elektromagnetycznym

Ograniczanie
uciążliwości pola
elektromagnetycznego

Modernizacja sieci
energetycznych
i GPZ na terenie gminy

20142021

zależnie od Rejonowy
zakresu
Zakład
realizacji
Energetyczny
zadania

Rejonowy
Zakład
Energetyczny

Wzmocnienie ochrony
przed skutkami klęsk
żywiołowych

Zwiększenie
skuteczności działania
służb odpowiedzialnych
za ochronę przed
klęskami żywiołowymi

Modernizacja
osprzętowania
Ochotniczych Straży
Pożarnej

20142017

zależnie od Urząd Gminy
zakresu
realizacji
zadania

Środki
gminne,
fundusze
unijne

Ograniczenie
Sukcesywne usuwanie
szkodliwego wpływu
azbestu ze wszystkich
azbestu na środowisko budynków

Zmiana pokrycia
2014dachowego z azbestu na
2021
wyroby bezazbestowe
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środki gminne
3 850 000
zł

Urząd Gminy

PROW,
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Tab. 15 Cele i zadania nieinwestycyjne własne i koordynowane
Obszar
priorytetowy

Cel długookresowy
(2014-2021)

Okres
realizacji

Szacowany
Jednostka
koszt
odpowiedzialna
realizacji

zadanie
ciągłe

w ramach
zadań
własnych

Urząd Gminy

środki gminne

Naprawy i konserwacje
sieci wod-kan

20142021

zależnie od
zakresu
Urząd Gminy
realizacji
zadania

środki gminne

Propagowanie
optymalizacji zużycia
wody

zadanie
ciągłe

w ramach
zadań
własnych

środki gminne

Monitoring stanu
i jakości wód

Monitoring stanu
i jakości wód
powierzchniowych
i podziemnych

20142021

WIOŚ,
zależnie od
Urząd Gminy,
zakresu
Państwowy
realizacji
Instytut
zadania
Geologiczny

Ograniczanie "niskiej
emisji"

Opracowanie Planu
Gospodarki
Niskoemisyjnej dla
Gminy Ciepielów

2016

9 000 zł

Cel krótkookresowy
(2014-2017)

Zadania

Zapobieganie awariom
sieci wod-kan
Okresowe badanie
stanu sieci
przesyłowych

Monitoring stanu sieci
Gospodarka wodno- przesyłowych i innych
elementów gospodarki
ściekowa
wodno-ściekowej
Wody
Zmniejszanie zużycia
powierzchniowe
wody
Poprawa stanu i
i podziemne
jakości wód

Powietrze
atmosferyczne

Ochrona powietrza
atmosferycznego
Przeciwdziałanie
zmianom
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Urząd Gminy

Źródła
finansowania

środki gminne,
środki własne
jednostek,
fundusze unijne
i celowe
WFOŚiGW,

Urząd Gminy
środki gminne
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Obszar
priorytetowy

Cel długookresowy
(2014-2021)
klimatycznym

Hałas
Ochrona przed
i promieniowanie
hałasem
elektromagnetyczne

Cel krótkookresowy
(2014-2017)

Zadania

Okres
realizacji

Szacowany
Jednostka
koszt
odpowiedzialna
realizacji

Źródła
finansowania

Ochrona
przeciwpożarowa

Promowanie zasad
przeciwdziałania
zagrożeniu
przeciwpożarowemu
np. poprzez konkursy

zadanie
ciągłe

zależnie od Urząd Gminy,
zakresu
OSP
realizacji
zadania

środki gminne,
fundusze unijne
i celowe

Ograniczenie emisji
gazów cieplarnianych

Edukacja ekologiczna
mieszkańców na temat
niskiej emisji,

20162020

5 000 zł

Urząd Gminy,
NGO

środki gminne,
środki fundacji
pozarządowych,
fundusze unijne
i celowe

Urząd Gminy

środki gminne

Ograniczenie
uciążliwości hałasu
emitowanego przez
środki transportu
drogowego

Zapisy w dokumentach
planistycznych,
tworzenie barier
pomiędzy
potencjalnymi źródłami
hałasu
a terenami
planowanymi pod
zabudowę
mieszkaniową
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20142021

w ramach
zadań
własnych
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Obszar
priorytetowy

Cel długookresowy
(2014-2021)

Cel krótkookresowy
(2014-2017)

Zadania

Okres
realizacji

Uwzględnianie
w miejscowych planach
zagospodarowania
Utrzymanie
przestrzennego
2014Ochrona przed polami dopuszczalnych norm zagadnienia pól
elektromagnetycznych, 2021
elektromagnetycznymi dla pól
elektromagnetycznych preferowanie
niskokonfliktowych
lokalizacji źródeł pól
elektromagnetycznych
Powierzchnia ziemi

Poprawa stanu gleb

Zmniejszenie
zanieczyszczenia gleb

Zmniejszenie
zakwaszenia gleb
poprzez wapnowanie
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20142021

Szacowany
Jednostka
koszt
odpowiedzialna
realizacji

w ramach
zadań
własnych

Urząd Gminy

zależnie od właściciele
zakresu
gruntów
realizacji
zadania

Źródła
finansowania

środki gminne

środki własne
właścicieli,
fundusze unijne
i celowe

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Ciepielów na lata
2014-2017 z perspektywą do roku 2021

Obszar
priorytetowy

Cel długookresowy
(2014-2021)

Cel krótkookresowy
(2014-2017)

Zadania

Wzmacnianie systemu Osiągnięcie
Kampanie edukacyjne
selektywnej zbiórki
pożądanego poziomu skierowane do
recyklingu
odpadów
mieszkańców
i przygotowania do
ponownego użycia,
w szczególności frakcji
odpadów
komunalnych: papieru,
metali, tworzyw
sztucznych i szkła (co
najmniej 50% wagowo)
Gospodarka
odpadami

Osiągnięcie
odpowiedniego
poziomu recyklingu,
przygotowania do
ponownego użycia
i odzysku innymi
metodami odpadów
innych niż
niebezpieczne,
budowlanych
i rozbiórkowych (min
70% wagowo)
47

Okres
realizacji
20142021

Szacowany
Jednostka
koszt
odpowiedzialna
realizacji
zależnie od Urząd Gminy
zakresu
realizacji
zadania

Źródła
finansowania
środki gminne
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Obszar
priorytetowy

Cel długookresowy
(2014-2021)

Cel krótkookresowy
(2014-2017)

Zadania

Propagowanie
Zmniejszenie udziału
indywidualnego
odpadów organicznych kompostowania
w masie odpadów
odpadów organicznych
trafiających na
powstających
wysypiska poprzez
w gospodarstwach
domowych i rolniczych
edukację
(ulotki, plakaty)
Bieżąca likwidacja
Likwidacja
Ograniczenie
miejsc nielegalnego
nielegalnych miejsc
składowania odpadów
składowania odpadów
składowania odpadów
na terenie Gminy

Walory
przyrodnicze

Wspieranie i budowa
Zrównoważony rozwój proekologicznej bazy
turystycznoturystyki
wypoczynkowej

Wspieranie budowy
gospodarstw
agroturystycznych
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Okres
realizacji

Szacowany
Jednostka
koszt
odpowiedzialna
realizacji

20142021

5 000 zł

Urząd Gminy

środki gminne

20142021

zależnie od
zakresu
Urząd Gminy
realizacji
zadania

środki gminne

20142021

Urząd Gminy,
zależnie od
inwestorzy
zakresu
Ośrodek
realizacji
Doradztwa
zadania
Rolniczego,

środki własne
inwestorów,
środki gminne,
ODR,
fundusze unijne
i celowe

Źródła
finansowania
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Obszar
priorytetowy

Cel długookresowy
(2014-2021)

Zwiększanie lesistości

Ochrona obszarów
szczególnie cennych
przyrodniczo

Okres
realizacji

Szacowany
Jednostka
koszt
odpowiedzialna
realizacji

Zalesianie

20142021

zależnie od Nadleśnictwo
zakresu
Zwoleń,
realizacji
ARiMR,
zadania

PROW

Uwzględnienie w
dokumentach
planistycznych
i strategiach rozwoju
zasad dotyczących
lokalizacji inwestycji na
terenach objętych
ochroną

20142021

w ramach
środków
własnych

Urząd Gminy

środki gminne

20142021

zależnie od
zakresu
Urząd Gminy
realizacji
zadania

środki gminne,
środki
zewnętrzne

Cel krótkookresowy
(2014-2017)

Wspieranie zalesiania

Ochrona obszarów
chronionych przed
degradacją

Zadania

Pielęgnacja
i konserwacja
pomników przyrody
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Źródła
finansowania
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VI. WDRAŻANIE PROGRAMU
6.1. Środki finansowe na realizację programu
Na wdrażanie programu ochrony środowiska mogą być przeznaczone:
•
•
•
•
•

środki własne,
kredyty i pożyczki udzielane w bankach komercyjnych,
kredyty i pożyczki o oprocentowaniu preferencyjnym udzielane przez instytucje
wspierające rozwój gmin i powiatów,
obligacje,
dotacje z funduszy krajowych i zagranicznych.

Podstawowymi źródłami środków zewnętrznych, z których mogą korzystać samorządy dla realizacji
programów ochrony środowiska to:
•
•
•
•

Budżet Państwa,
Fundusze celowe: Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Narodowy,
Wojewódzki, Powiatowy, Gminny),
Fundusze UE,
Fundacje i fundusze wspierające ochronę środowiska (Ekofundusz, Fundacja Poszanowania
Energii, Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i inne).

Własne środki samorządu terytorialnego
Własne środki są niezbędne do uzyskania niektórych dotacji. Fundusze samorządu terytorialnego
pochodzą ze środków, takich jak: podatki i opłaty lokalne, udziały w podatkach stanowiących dochód
budżetu państwa.

Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Fundusze takie wspierają realizację inwestycji ekologicznych. Przeznaczone są także na: edukację
ekologiczną, opracowania naukowo-badawcze i ekspertyzy dotyczące zagadnień związanych z
ochroną środowiska.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej finansuje przedsięwzięcia, które są
podejmowane w związku z koniecznością wypełnienia zobowiązań Polski wobec Unii Europejskiej.
Fundusz stosuje trzy formy dofinansowania: finansowanie pożyczkowe, dotacyjne i kapitałowe.
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Dystrybucja środków finansowych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej odbywa się w ramach następujących dziedzin:
Ochrona powietrza;
Ochrona wód i gospodarka wodna ;
Ochrona powierzchni ziemi;
Ochrona przyrody i krajobrazu oraz leśnictwo;
Geologia i górnictwo;
Edukacja ekologiczna;
Państwowy Monitoring Środowiska;
Programy międzydziedzinowe;
Nadzwyczajne zagrożenia środowiska;
Ekspertyzy i prace badawcze.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowuje pożyczki z opcją
częściowego umorzenia i dotacje na realizację zadań dotyczących:
−
−
−
−
−
−
−
−

ochrony wód
gospodarki wodna
ochrony powietrza
ochrony ziemi
edukacji ekologiczna
ochrony przyrody
monitoringu środowiska
zagrożeń nadzwyczajnych

Fundusze UE
Fundusze UE pochodzą z budżetu UE i są przeznaczone na pomoc w restrukturyzacji i modernizacji
gospodarstw najbiedniejszych państw członkowskich. Zasadą współfinansowania jest to, iż część
środków finansowych musi pochodzić z budżetu krajowego.
Programowanie 2014-2020
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020) to krajowy program
wspierający gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska, przeciwdziałanie i adaptację do zmian
klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne. Środki unijne z programu przeznaczone zostaną
również w ograniczonym stopniu na inwestycje w obszary ochrony zdrowia i dziedzictwa
kulturowego.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020
W ramach RPO WM 2014-2020 możliwe będzie uzyskanie dofinansowania tzw. projektów twardych
wspieranych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz tzw. projektów miękkich,
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przeznaczonych na inwestycje w zasoby ludzkie, wspieranych z Europejskiego Funduszu Społecznego
(EFS). Wśród priorytetów programu znajdują się m.in.: przejście na gospodarkę niskoemisyjną i
gospodarka przyjazna środowisku,
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Celem głównym PROW 2014 – 2020 jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone
zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój
terytorialny obszarów wiejskich. Program będzie realizował wszystkie sześć priorytetów
wyznaczonych dla unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014 – 2020, a mianowicie:
1. Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich.
2. Poprawa konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarki rolnej i zwiększenie rentowności
gospodarstw rolnych.
3. Poprawa organizacji łańcucha żywnościowego i promowanie zarządzania ryzykiem w
rolnictwie.
4. Odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa.
5. Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę
niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach: rolnym, spożywczym i leśnym.
6. Zwiększanie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju
gospodarczego na obszarach wiejskich.
Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy EOG
W ramach funduszy norweskich i EOG wydzielono kilkanaście programów (obszarów wsparcia)..
Przede wszystkim należy wymienić: ochronę środowiska (w tym energię odnawialną), dziedzictwo
kulturowe, zdrowie, badania naukowe i stypendia.

VII. MONITORING
Ocena realizacji celów i zadań zawartych w niniejszym Programie powinna być
przeprowadzana w cyklu dwuletnim. Właściwy organ wykonawczy Gminy Ciepielów co 2 lata winien
opracowywać raport z realizacji Programu, przedkładany następnie Radzie Gminy.
Instrumentem służącym do określenia stopnia realizacji Programu są wskaźniki monitoringu
(wskaźniki realizacji Programu). Dzięki ich zastosowaniu, Gmina może w prosty sposób ocenić, czy
wdrażanie Programu odbywa się w stopniu wystarczającym i czy cele oraz zadania postawione w
Programie spełniają swoją rolę, czy też może istnieje potrzeba ich zmian, a co za tym idzie –
konieczna jest aktualizacja Programu.
Wskaźniki monitoringu powinny być proste do wyliczenia na podstawie dostępnych danych i
możliwie jednoznaczne - nie pozostawiać pola do różnorodnej interpretacji. Należy pamiętać, że tylko
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odniesienie wskaźników do konkretnych danych może dać efekt w postaci rzetelnej oceny, co będzie
pozwalało na efektywny monitoring realizacji Programu.
Wskaźniki szczegółowe
Poniżej przedstawiono szczegółowe wskaźniki proponowane dla oceny wdrażania niniejszego
Programu. W nawiasach kwadratowych każdemu wskaźnikowi przyporządkowano jednostkę, w
której proponuje się wyrażenie jego wartości. Dla ułatwienia ich interpretacji, wskaźniki te
pogrupowane zostały zgodnie z komponentami środowiska, do których się odnoszą. Analiza tych
wskaźników umożliwia wyodrębnienie zagadnień najbardziej problematycznych i zwrócenie
szczególnej uwagi na poprawę sytuacji z tymi obszarami związanej.
Wskaźniki są dogodne dla interpretacji, ponieważ wyraźnie wskazują na pozytywne zmiany
stanu poszczególnych elementów środowiska albo też brak takich zmian. W przypadku braku,
niekompletności czy też wątpliwej jakości posiadanych danych, należy zrezygnować z wykorzystania i
analizy tych spośród proponowanych wskaźników, których wiarygodność byłaby w związku z tym
niewystarczająca.
Należy również zwrócić uwagę, iż niektóre wskaźniki odnoszą się bezpośrednio do sytuacji na
terenie Gminy Ciepielów, inne zaś uwzględniają sytuację uogólnioną dla szerszego obszaru, np. dla
powiatu – w przypadkach, gdy wiadome jest, iż Gmina nie będzie miała dostępu do rzetelnych
informacji odnoszących się do danego zagadnienia w skali lokalnej. W takich wypadkach
w trakcie analizy problemy występujące w skali szerszej należy traktować jako ostrzeżenie
i zwrócenie uwagi na możliwość pojawienia się problemu na terenie Gminy, nie zaś jako bezwzględny
dowód niezrealizowania założonych celów.
SZCZEGÓŁOWE WSKAŹNIKI REALIZACJI PROGRAMU
•
•

Wielkość nakładów finansowych poniesionych ogółem na ochronę środowiska [zł/rok]
Stosunek nakładów finansowych poniesionych ogółem na ochronę środowiska do całego
budżetu Gminy [%]

Zasoby wodne i gospodarka wodno-ściekowa:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Klasa jakości wód powierzchniowych w wybranych ppk w stosunku do stanu wyjściowego
[klasa]
Klasa jakości wód podziemnych w wybranych ppk w stosunku do stanu wyjściowego [klasa]
Liczba przyłączy wodociągowych [szt.]
Wydajność ujęć wody [m3/d]
Wielkość poboru z ujęć na terenie Gminy [m3]
Wielkość zużycia wody w przeliczeniu na mieszkańca [m3/M/rok]
Ilość ścieków oczyszczonych w oczyszczalni na terenie Gminy [m3/rok]
Liczba zbiorników bezodpływowych (szamb) [szt.]
Liczba przydomowych oczyszczalni ścieków [szt.]
Liczba komunalnych oczyszczalni ścieków [szt.]
Liczba przyłączy kanalizacyjnych sanitarnych [szt.]
Liczba mieszkańców korzystających z sieci kanalizacji sanitarnej [M]
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Powietrze atmosferyczne:
•
•
•
•
•
•
•
•

Wynikowe klasy jakości powietrza dla poszczególnych zanieczyszczeń w strefie mazowieckiej
wg rocznej oceny jakości powietrza [klasa]
Liczba podmiotów posiadających decyzje odnośnie wprowadzenia pyłów/gazów do
powietrza atmosferycznego [szt.]
Liczba alternatywnych źródeł energii wykorzystywanych na terenie Gminy [szt.]
Liczba obiektów poddanych termomodernizacji [szt./rok]
Wydatki na termomodernizację [zł/rok]
Liczba wymienionych lub zmodernizowanych tradycyjnych źródeł ciepła [szt./rok]
Wydatki na wymianę i modernizację tradycyjnych źródeł ciepła [zł/rok]
Łączna powierzchnia gruntów zadrzewionych i zakrzewionych [ha]

Gleby i powierzchnia ziemi:
•
•
•
•
•

Udział terenów rolniczych w powierzchni Gminy [%]
Udział terenów zabudowanych w powierzchni Gminy [%]
Powierzchnia zdegradowana [km2]
Powierzchnia poddana rekultywacji [km2/rok]
Poziom zużycia nawozów sztucznych i naturalnych na terenie Gminy [kg/ha/rok]

Przyroda:
•
•
•

Poziom lesistości Gminy [%]
Powierzchnia nowo zalesionych gruntów [ha/rok]
Udział wszystkich obszarów objętych ochroną prawną w całkowitej powierzchni Gminy [%]

Hałas:
•
•

Długość wyremontowanych odcinków dróg na obszarach zabudowanych [km/rok]
Liczba decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu [szt.]

Pole elektromagnetyczne:
•
•

Długość linii elektroenergetycznych wysokiego i najwyższego napięcia [km]
Liczba punktowych źródeł wytwarzających pole elektromagnetyczne [szt.]

Odpady:
•
•
•
•
•
•

Liczba wydawanych decyzji naliczających wysokość opłat [szt./rok]
Udział mieszkańców, którzy zadeklarowali selektywną zbiórkę odpadów [%]
Stosunek ilości odpadów składowanych do odpadów poddanych procesom odzysku [Mg/Mg]
Ilość usuniętych wyrobów zawierających azbest [Mg/rok]
Pozyskane na cel usuwania azbestu dotacje [zł/rok]
Liczba „dzikich wysypisk” [szt.]
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Edukacja ekologiczna w ramach wyżej wskazanych grup:
•
•
•

Liczba przeprowadzonych w ciągu roku kampanii edukacyjnych [szt.]
Liczba przeprowadzonych w ciągu roku kampanii informacyjnych [szt.]
Wydatki na edukację ekologiczną [zł/rok]

OGÓLNE
WSKAŹNIKI
I ZADAŃ WŁASNYCH
•

REALIZACJI

PROGRAMU

W

ODNIESIENIU

DO

CELÓW

Wskaźnik realizacji Programu:

Liczba wszystkich zadań przewidzianych do realizacji w danym okresie zgodnie
z harmonogramem realizacji zadań zestawionych w rozdziale 4 w stosunku do ilości
ww. zadań zrealizowanych lub realizowanych w rzeczywistości w danym okresie, a których realizacja
była przewidziana w Programie * 100%
Należy dążyć do osiągnięcia wartości 90-100%,

•

Wskaźnik efektywności realizacji Programu:

Czy poszczególne cele krótkookresowe przewidziane w Programie są osiągane?
W celu właściwej interpretacji wyników należy zestawić wszystkie cele przewidziane do osiągnięcia w
danym okresie i odpowiedzieć, czy są one realizowane ( TAK/NIE ).
•

Należy dążyć do osiągnięcia wyniku: 90-100% odpowiedzi TAK.

W raporcie z realizacji Programu należy poza interpretacją obu ww. wskaźników przedstawić
interpretację wspólną i w ten sposób odpowiedzieć na pytanie, czy realizacja Programu przekłada się
na realizację celów przewidzianych w Programie, czyli na rzeczywistą poprawę stanu środowiska.
•
•

•

Jeżeli wyniki obu wskaźników mieszczą się w granicach 90-100%, wówczas realizacja Programu
przebiega w sposób prawidłowy.
W przypadku, gdy wartość wskaźnika realizacji Programu jest mniejsza niż zakładana wartość do
osiągnięcia, wówczas wskaźnik efektywności realizacji Programu nie może być uznawany za
miarodajny i należy stwierdzić, że Program nie jest efektywny z uwagi na niewystarczającą
realizację zadań w nim przewidzianych.
W przypadku gdy wartość wskaźnika realizacji Programu mieści się w przewidzianych wartościach,
lecz wartość wskaźnika efektywności realizacji Programu jest mniejsza niż zakładana wartość do
osiągnięcia, wówczas należy stwierdzić, że zadania przewidziane w Programie nie są wystarczające
aby osiągnąć założone w Programie cele. W TAKIM PRZYPADKU NALEŻY ROZWAŻYĆ
AKTUALIZACJĘ PROGRAMU.
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OGÓLNE WSKAŹNIKI REALIZACJI PROGRAMU W ODNIESIENIU DO CELÓW KOORDYNOWANYCH
•

Wskaźnik efektywności realizacji Programu:

Czy poszczególne cele krótkookresowe przewidziane w Programie są osiągane?
W celu właściwej interpretacji wyników należy zestawić wszystkie cele przewidziane do osiągnięcia w
danym okresie i odpowiedzieć, czy są one realizowane ( TAK/NIE ).
Należy dążyć do osiągnięcia wyniku: 90-100% odpowiedzi TAK.
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