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1 INFORMACJE
O
ZAWARTOŚCI,
GŁÓWNYCH
CELACH
PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU ORAZ JEGO POWIĄZANIACH
Z INNYMI DOKUMENTAMI
1.1 Podstawa prawna i zakres opracowania
Przedmiot opracowania stanowi prognoza oddziaływania na środowisko do projektu Programu
Ochrony Środowiska dla Gminy Ciepielów na lata 2014-2017 z perspektywą do roku 2021, wykonana
zgodnie z art. 51 ust. 2 ustawy z dania 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 353), w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
tj. procedury określonej w Dziale IV wyżej wymienionej ustawy.
Zakres i stopień szczegółowości „prognozy” został uzgodniony przez: Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Warszawie, pismem z dn.20.06.2016, znak WOOŚ-I.411.164.2016,
stanowiącym załącznik tekstowy nr 1 do „prognozy” oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora
Sanitarnego w Warszawie pismem z dnia 30.05.2016, znak: ZS.9022.983.2016PK, stanowiącym
załącznik tekstowy nr 2 do „prognozy”.
Zakres terytorialny opracowania obejmuje teren objęty Programem – teren gminy Ciepielów.
Ilekroć w przedmiotowym dokumencie jest mowa o „projekcie programu”, „projekcie
dokumentu”, „programie”, „POŚ” należy przez to rozumieć „projekt programu Ochrony
Środowiska dla Gminy Ciepielów na lata 2014-2017 z perspektywą do roku 2021”.

1.2 Cel opracowania prognozy
Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r.
poz. 672) wynika, że głównym celem opracowania jest prognostyczna ocena potencjalnego
oddziaływania skutków realizacji projektu programu ochrony środowiska na środowisko przyrodnicze
oraz warunki życia mieszkańców.
Na zakres analizy składają się następujące zagadnienia:
- analiza środowiska i identyfikacja zagrożeń oraz potencjalnych konfliktów,
- ocena projektu w kontekście przewidywanych zagrożeń oraz zaproponowanie
alternatywnych rozwiązań.
Celem opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do projektu Programu Ochrony
Środowiska dla Gminy Ciepielów na lata 2014-2017 z perspektywą do roku 2021 jest identyfikacja
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oraz prognozowanie oddziaływań ustaleń Programu na zdrowie ludzi oraz na środowisko
przyrodnicze.
Należy podkreślić, iż podlegający ocenie dokument pt.: „Programu Ochrony Środowiska dla
Gminy Ciepielów na lata 2014-2017 z perspektywą do roku 2021 ”, jest w swym założeniu
dokumentem ogólnym, a niniejsza ocena oddziaływania na środowisko może mieć jedynie charakter
jakościowy.

1.3 Powiązania projektowanego dokumentu z innymi dokumentami
Do najważniejszych dokumentów i programów nakreślających kierunki polityki ekologicznej
wpływających pośrednio lub bezpośrednio na projekt Programu, należą:
• z krajowych:
- Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016,
- Strategia rozwoju kraju 2020,
- Krajowy Program Zwiększania Lesistości,
- Strategia Rozwoju Energetyki Odnawialnej,
- Narodowa Strategia Gospodarowania Wodami 2030(z uwzględnieniem etapu 2016),
- Krajowy Plan Gospodarki Odpadami (aktualizacja 2015).
• z wojewódzkich:
- Program ochrony środowiska województwa mazowieckiego na lata 2011-2014
z uwzględnieniem perspektywy do 2018 r.,
- Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku. Innowacyjne Mazowsze
• z lokalnych:
- Strategią rozwoju powiatu lipskiego na lata 2008-2020
- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepielów
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:
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•
•
•
•
•

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.
Celem ”Narodowej Strategii Gospodarowania Wodami 2030” jest zapewnienie powszechnego
dostępu ludności do czystej i zdrowej wody oraz istotne ograniczenie zagrożeń wywoływanych przez
powodzie i susze. Ma to nastąpić w połączeniu z utrzymaniem dobrego stanu wód
i związanych z nimi ekosystemów, przy zaspokojeniu uzasadnionych potrzeb gospodarki, poprawie
spójności terytorialnej i dążeniu do wyrównania dysproporcji regionalnych.
Celem KPGO 2014 (aktualizacja 2015) jest wprowadzenie w Polsce efektywnego systemu gospodarki
odpadami zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. Cele nadrzędne to:
•
•

•
•
•

przerwanie powiązania pomiędzy rosnącą ilością odpadów a wzrostem gospodarczym oraz
kładzenie nacisku na zapobieganie powstawaniu odpadów i na ponowne ich użycie;
zwiększenie udziału odzysku, a w szczególności recyklingu w odniesieniu do szkła, metali,
tworzyw sztucznych, oraz papieru i tektury, jak również odzysku energii z odpadów zgodnego
z wymogami ochrony środowiska;
zmniejszenie ilości odpadów kierowanych na składowiska odpadów;
wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów;
utworzenie i uruchomienia bazy danych o produktach, opakowaniach i gospodarce
odpadami.

Program Ochrony Środowiska Województwa Mazowieckiego na lata 2011-2014 z uwzględnieniem
perspektywy do 2018 wyznacza 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
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• 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

Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku .Innowacyjne Mazowsze
W Strategii poza trzema celami strategicznymi jako ich uzupełnienie wyznaczono dodatkowe
dwa ramowe cele strategiczne, z których jeden dotyczy energii i środowiska - Zapewnienie
gospodarce zdywersyfikowanego zaopatrzenia w energię przy zrównoważonym gospodarowaniu
zasobami środowiska. Będzie on realizowany poprzez działania w następujących kierunkach:
• Dywersyfikacja źródeł energii i jej efektywne wykorzystanie,
• Wspieranie rozwoju przemysłu ekologicznego i eko - innowacji,
• Zapewnienie trwałego i zrównoważonego rozwoju oraz zachowanie wysokich walorów
środowiska,
• 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,
• Produkcja energii ze źródeł odnawialnych.
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Strategia rozwoju powiatu lipskiego na lata 2008-2020 wyznacza cele strategiczne w czterech
strefach, wśród nich w strefie Środowisko przyrodnicze i kulturowe, w ramach której wyznaczono cele
strategiczne, m.in:
•

Cel strategiczny IV: Powiat lipski przyjazny środowisku.

•
•

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepielów
zawiera listę celów ekologicznych, wśród których znajdują się:
Zachowanie ładu ekologicznego;
Spełnienie należnych potrzeb współczesnego człowieka;

Projekt Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ciepielów na
z perspektywą do roku 2021 wpisuje się w realizację założeń ww. dokumentów.

2 INFORMACJE
O
METODACH
SPORZĄDZANIUPROGNOZY

lata

2014-2017

ZASTOSOWANYCH

PRZY

Proces tworzenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ciepielów oparty jest na analizie
dokumentów wyższego rzędu oraz strategicznych dokumentów gminnych omówionych w rozdziale
1.3 Powiązania projektowanego dokumentu z innymi dokumentami.
W niniejszej Prognozie określono aktualny stan środowiska obszaru objętego programem oraz
wskazano główne problemy związane z gospodarowaniem środowiskiem. W ocenie potencjalnego
wpływu zapisów programu na środowisko zastosowano między innymi jedną z metod opisowych OOŚ
–analizę macierzową, w której zawarto:
•

cele i kierunki działań realizowane w ramach POŚ 2014-2017,

•

przewidywane oddziaływania wynikające z realizacji tych celów (bezpośrednie, pośrednie,
pozytywne, negatywne oraz obojętne) na poszczególne elementy środowiska: zdrowie ludzi,
przyrodę (w tym: rośliny, zwierzęta, różnorodność biologiczna i spójność obszarów Natura
2000), wodę, powietrze i klimat, powierzchnię ziemi i gleby, krajobraz i dziedzictwo
kulturowe.

Ze względu na stwierdzony na wstępnym etapie prognozy brak istotnych, negatywnych
oddziaływań na środowisko zapisów programu nie stosowano metod ilościowych i modelowania
potencjalnych skutków.

9

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ciepielów
na lata 2014-2017 z perspektywą do roku 2021

3 INFORMACJE O MOŻLIWYM TRANSGRANICZNYM ODZIAŁYWANIU
NA ŚRODOWISKO
Definicja oddziaływania transgranicznego została przedstawiona w art. 1 pkt VIII
Konwencji z Espoo z dnia 25 lutego 1991 r. o oddziaływaniu na środowisko w kontekście
transgranicznym. Zgodnie z definicją „oddziaływanie transgraniczne oznacza jakiekolwiek
oddziaływanie, niemające wyłącznie charakteru globalnego, na terenie podlegającym
jurysdykcji Strony, spowodowane planowaną działalnością, której fizyczna przyczyna jest
w całości lub częściowo położona na terenie podlegającym jurysdykcji innej Strony“.
Z uwagi na odległość obszaru gminy Ciepielów od granicy państwa z Ukrainą o ok. 155
km nie przewiduje się możliwości wystąpienia oddziaływania transgranicznego.

4 ISTNIEJACY STAN ŚRODOWISKA ORAZ POTENCJALNE ZMIANY
TEGO
STANU
W
PRZYPADKU
BRAKU
REALIZACJI
PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU
4.1 Położenie geograficzne i administracyjne obszaru
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).
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4.2 Środowisko abiotyczne
4.2.1 Rzeźba terenu
Obszar gminy Ciepielów zajmuje wysoczyznę plejstoceńską, której główne rysy rzeźby
wykształcone w okresie zlodowacenia śrdkowopolskiego (glacistadiał Radomki) uległy następnie
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 w kierunku równoleżnikowym dolina rzeki Iłżanki, charakteryzująca się płaskim,
rozległym dnem o szerokości od 0,5 do ponad 1,5 km, miejscami podbudowanym tarasami
plejstoceńskimi. Tarasy te wznoszą się na wysokość kilku metrów nad poziom dna doliny.
Do doliny Iłżanki nawiązują denudacyjne i fluwialne dolinki boczne.
Nachylenia terenu na obszarze gminy Ciepielów na ogół nie przekraczają 5 %, jedynie na zboczach
dolin i wydm dochodzą do 10 - 15 %.
Najwyżej położonym punktem jest wierzchołek wzgórza o rzędnej 185 m npm w rejonie miejscowości
Łaziska. Najniższe wartości rzędnych terenu występują w dolinie Iłżanki na granicy z gminą Chotcza i
wynoszą 132 m npm.

4.2.2 Gleby1
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.

4.2.3 Klimat
Według podziału Polski na dzielnice rolniczo-klimatyczne R. Gumińskiego gmina Ciepielów
położona jest w radomskiej dzielnicy klimatycznej. Dzielnica ta obejmuje stosunkowo wąski pas
wzdłuż Wisły od ujścia Pilicy po ujście Wisłoki. Indywidualność tej dzielnicy zaznacza się wyraźnie w
rozkładzie elementów termicznych. Jest to obszar wyraźnie cieplejszy w stosunku do terenów
położonych na północ i wschód. Dni mroźnych jest mniej niż 50, dni z przymrozkami 115-117.
Średnia suma opadów rocznych wynosi 550-650 mm, czas trwania pokrywy śnieżnej do 60 dni.
Okres wegetacyjny trwa 210 dni. Początek robót polnych przypada już w drugiej dekadzie marca.

4.2.4 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
1

Mapa glebowo-rolnicze w skali 1:25000, Instytut Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach.
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przez część kopanych. Kolektorem wód podziemnych czwartorzędowego poziomu wodonośnego są
piaski i żwiry wodnolodowcowe i rzeczne. Zwierciadło jest przeważnie swobodne.

4.2.5 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.

4.3 Środowisko biotyczne
4.3.1 Zasoby przyrodnicze i lasy
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.
Lasy gminy Ciepielów znajdują się w naturalnym zasięgu jodły, buka, świerka i modrzewia
polskiego. W ich obrębie dominują siedliska borowe (bór mieszany świeży, bór świeży) z panującą
sosną i dębem oraz lasowe (las mieszany) z panującą sosną i znacznym udziałem takich gatunków,
jak: dąb, brzoza, olsza, świerk, modrzew, domieszka osiki. W dolinach rzek - Iłżanki i jej dopływów
oraz w zagłębieniach terenu spotyka się gdzieniegdzie siedliska olsowe.
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.
Zespoły roślinności łąkowo-pastwiskowej tworzą rozległe połacie w północnej oraz zachodniej
części gminy, związane z dolinami Iłżanki i jej dopływu Kosówki, jak również przewijają się wąskim
pasmem w części południowo-wschodniej, wypełniając dolinę rzeki Stróżki (dopływu Iłżanki).
Zespoły roślinności szuwarowo-torfowiskowej zajmują żyzne siedliska łąk wilgotnych,
bagiennych oraz torfowisk. Roślinność ta tworzy rozległe, mozaikowe kompleksy ciągnące się wzdłuż
dolin rzecznych: Iłżanki (zwłaszcza na odcinku pomiędzy Pcinem a Starym Ciepielowem i
Swiesielicami a Starą Wsią i Zają- czkowem), Kosówki (pomiędzy Borowcem a Wielgiem) jak również
pokrywa miejsca wilgotne i zatorfione w obrębie utworzonych użytków ekologicznych w rejonie
Górek i Zamościa oraz w rejonie łąk użytkowych w rejonie Marianek i Chotyzów.
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4.4. Formy ochrony przyrody oraz obszary cenne przyrodniczo
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.

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).
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Rysunek 1 Położenie gminy Ciepielów względem obszarów chronionych i przyrodniczo cennych
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4.5. Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji
projektowanego dokumentu
Podstawowym założeniem Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ciepielów jest uzyskanie
stałej i zauważalnej poprawy jakości wszystkich komponentów środowiska przyrodniczego.
Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji zapisów zawartych w Programie:
-

-

pogorszenie jakości wód powierzchniowych i podziemnych w związku ze zwiększonym
wytwarzaniem ścieków,
zmniejszanie się zasobów wodnych,
postępująca degradacja gleb i utrata ich dla rolnictwa,
degradacja walorów krajobrazu,
pogorszenie jakości powietrza,
pogorszenie klimatu akustycznego,
pogorszenie jakości życia mieszkańców.

W przypadku gdy Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ciepielów nie zostanie wdrożony
negatywne trendy będą się pogłębiać, a zanieczyszczenie środowiska wzrastać.

5 WALORY KULTUROWE ORAZ OCHRONA ZABYTKÓW
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.
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6 STAN ŚRODOWISKA NA OBSZARACH OBJĘTYCH PRZEWIDYWANYM
ZNACZĄCYM ODDZIAŁYWANIEM
6.1. Jakość wód powierzchniowych i podziemnych
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.
Tab. 1 Ocena jakości wód rzeki Iłżanki objętej monitoringiem diagnostycznym w latach 2010-2014.
Punkt pomiarowokontrolny

Rzeka
Iłżanka

Chotcza-ujście do
Wisły

Km biegu
rzeki
2,2

Gmina

Stan/potencjał
ekologiczny

Stan ogólny wód

Chotcza

umiarkowany

zły

*wg WIOŚ Warszawa
Na obszarze gminy występują dwa poziomy wodonośne: czwartorzędowy i górnokredowy – z
nich eksploatowane są wody
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.

6.2 Stan powietrza atmosferycznego
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
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−
−
−

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. 2 Statystyki wyników modelowania matematycznego imisji dla wybranych zanieczyszczeń
powietrza- średnie, średnioroczne wartości dla gminy Ciepielów
Lp.

Powiat

Gmina

Uśrednione wartości dla obszaru gminy

1.

lipski

Ciepielów

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

9,9

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.)
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6.3 Stan gleb
Gmina Ciepielów posiada gleby dobre, nie zanieczyszczone substancjami chemicznymi. Są to
gleby mało zdewastowane i mało zdegradowane.
Na obszarze gminy Ciepielów jak i na terenie całego województwa mazowieckiego dominują
gleby o dominują gleby o odczynie bardzo kwaśnym i kwaśnym (ok.60%). Zakwaszenie gleb wpływa
na zmniejszenie plonów, jak również sprzyja przyswajaniu przez rośliny metali ciężkich.

6.5 Hałas i pole elektromagnetyczne
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.
Główne uciążliwości w zakresie klimatu akustycznego są w gminie związane z hałasem
komunikacyjnym , a w szczególności DK79, która przebiega przez gminę na odcinku 11 km.
Pomiary pola elektromagnetycznego prowadzone przez WIOŚ w ostatnich latach
nie obejmowały żadnego punktu pomiarowego na terenie powiatu lipskiego. Oddziaływania w tym
zakresie są związane z przebiegającą przez teren gminy linią energetyczną o napięciu 110 kV relacji
Zwoleń – Lipsko oraz liniami napowietrznymi 15 kV a także liniami niskiego napięcia doprowadzające
energię elektryczną do wszystkich odbiorców gminy.

7 ISTNIEJĄCE PROBLEMY OCHRONY ŚRODOWISKA ISTOTNE
Z PUNKTUWIDZENIA
REALIZACJI
PROJEKTOWANEGO
DOKUMENTU, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH OBSZARÓW
PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16
KWIETNIA 2004R. O OCHRONIEPRZYRODY
Główne problemy ochrony środowiska w gminie Ciepielów to:
1 .Niezadowalający stan wód:
- niski stopień skanalizowania gminy, głównie na terenach gdzie występuje zabudowa
rozproszona,
- niekontrolowane przedostawanie się zanieczyszczeń do wód powierzchniowych.
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2. Położenie w strefie przekroczeń zanieczyszczeń powietrza pyłu PM2.5, PM10, benzo(a)pirenu:
-

oddziaływanie emisji związanej z ruchem pojazdów (droga krajowa),
oddziaływanie emisji związanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków (niska emisja).

3. Degradacja gleb:
-

zakwaszenie gleb (duży udział gleb o odczynie kwaśnym )obniżające ich przydatność rolniczą

4. Gospodarka odpadami:
-

-

nieprawidłowe praktyki dotyczące gospodarowania odpadami przez mieszkańców (np.
spalanie odpadów komunalnych, pozbywanie się odpadów w sposób niezgodny z przepisami
prawa),
dzikie wysypiska śmieci,
występowanie wyrobów zawierających azbest.

5. Zasoby leśne
-

niewysoki wskaźnik lesistości gminy.

8 CELE OCHRONY ŚRODOWISKA USTANOWIONE NA SZCZEBLU
MIĘDZYNARODOWYM, WSPÓLNOTOWYM I KRAJOWYM, ISTOTNE Z
PUNKTU WIDZENIA PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU ORAZ
SPOSOBY, W JAKICH TE CELE I INNE PROBLEMY ŚRODOWISKA
ZOSTAŁY
UWZGLĘDNIONE
PODCZAS
OPRACOWYWANIA
DOKUMENTU
Dla ustalenia celów Programu Ochrony Środowiska dla gminy Ciepielów wykorzystano
wymienione już uprzednio dokumenty polityki krajowej (rozdział 1.3 Powiązania projektowanego
dokumentu z innymi dokumentami) w tym szczególnie Politykę Ekologiczną Państwa na lata 20092012 z perspektywą do roku 2016 a także cele zawarte w dokumentach poziomu regionalnego i
lokalnego tj: Program Ochrony Środowiska Województwa Mazowieckiego, Strategia Rozwoju
Powiatu Lipskiego.
Na ich podstawie sformułowano cel strategiczny Programu Ochrony Środowiska dla Gminy
Ciepielów i wyznaczono priorytetowe obszary działań, dla których wskazano cele krótko i
długoterminowe wraz z zadaniami. Cele i zadania omówiono w następnym rozdziale niniejszego
opracowania.
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9 PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO,
W TYM ODDZIAŁYWANIE BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WTÓRNE,
SKUMULOWANE, KRÓTKOTERMINOWE, ŚREDNIOTERMINOWE I
DŁUGOTERMINOWE, STAŁE I CHWILOWE ORAZ POZYTYWNE I
NEGATYWNE
9.1 Opis zadań ujętych w projekcie Programu Ochrony Środowiska dla
Gminy Ciepielów
Zadania ujęte w POŚ mają realizować cel strategiczny dokumentu, jakim jest:
Ochrona i promocja środowiska naturalnego oraz poprawa 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 do roku 2021 przeprowadzono dla obszarów
priorytetowych:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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
Usprawnienie gospodarki odpadami

Dla obszarów priorytetowych wyznaczono cele operacyjne krótkookresowe i długookresowe oraz
zadania dla osiągnięcia celów przedstawione w poniższej tabeli:
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Tab. 3 Obszary priorytetowe cele i zadania wyznaczone w POŚ dla gminy Ciepielów
Obszar
priorytetowy

Cel długookresowy

Cel krótkookresowy

(2014-2021)

(2014-2017)

Zadania

Zadania inwestycyjne
Gospodarka wodno- • Zastąpienie
zbiorników
ściekowa
bezodpływowych
przydomowymi
Wody
oczyszczalniami ścieków
powierzchniowe
• Rozbudowa i modernizacja
sieci przesyłowych
i podziemne
• Poprawa stanu i jakości wód
Powietrze
• Spełnianie
wymagań
atmosferyczne
prawnych
w zakresie norm emisyjnych

Hałas i

• Ochrona przed hałasem

• Zwiększenie liczby przydomowych • Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dla 200
oczyszczalni
ścieków
gospodarstw domowych na terenie gminy Ciepielów
w miejsce szamb
• Budowa przyłączy
• Modernizacja sieci wodociągowej

• Redukcja emisji zanieczyszczeń • Modernizacja lub wymiana istniejących źródeł ciepła
powietrza
opalanych paliwem stałym na nowoczesne źródła
wykorzystujące paliwo gazowe, ciekłe bądź biomasę,
• Wzrost
wykorzystania
zastosowanie kolektorów słonecznych i pomp ciepła,
niekonwencjonalnych
źródeł
a także instalacji fotowoltaicznych
energii
• Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach
użyteczności publicznej
• Termomodernizacja
budynków
użyteczności
publicznej
• Budowa systemu kolektorów słonecznych na terenie
Gminy
• Ograniczenie uciążliwości hałasu • Modernizacja infrastruktury drogowej, budowa i
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Obszar
priorytetowy

Cel długookresowy

Cel krótkookresowy

(2014-2021)

(2014-2017)

promieniowanie
elektromagnetyczne

• Ochrona
przed
polem
elektromagnetycznym

emitowanego
przez
środki
przebudowa dróg gminnych
transportu drogowego
• Modernizacja sieci
• Ograniczanie uciążliwości pola energetycznych
elektromagnetycznego
i GPZ na terenie gminy

Zadania

• Wzmocnienie ochrony przed • Zwiększenie skuteczności działania • Modernizacja
skutkami klęsk żywiołowych
służb odpowiedzialnych za ochronę osprzętowania
przed klęskami żywiołowymi
Ochotniczych Straży
Pożarnej
Gospodarka
• Ograniczenie
szkodliwego • Sukcesywne usuwanie azbestu ze • Zmiana pokrycia dachowego z azbestu na wyroby
odpadami
wpływu
azbestu
na
wszystkich budynków
bezazbestowe
środowisko
Zadania nieinwestycyjne
Zagrożenia dla
środowiska

Gospodarka wodnościekowa
Wody
powierzchniowe
i podziemne
Powietrze
atmosferyczne

• Monitoring
stanu
sieci • Okresowe badanie stanu sieci • Zapobieganie awariom sieci wod-kan
przesyłowych
i
innych
przesyłowych
• Naprawy i konserwacje sieci wod-kan
elementów
gospodarki • Zmniejszanie zużycia wody
• Propagowanie optymalizacji zużycia wody
wodno-ściekowej
• Monitoring
stanu • Monitoring
stanu
• Poprawa stanu i jakości wód
i jakości wód
i
jakości
wód
powierzchniowych
i podziemnych
• Ochrona
atmosferycznego
• Przeciwdziałanie

powietrza • Ograniczanie "niskiej emisji"
• Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla
Gminy Ciepielów
• Ochrona przeciwpożarowa
zmianom • Ograniczenie
emisji
gazów • Promowanie zasad przeciwdziałania zagrożeniu
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Obszar
priorytetowy

Cel długookresowy

Cel krótkookresowy

(2014-2021)

(2014-2017)

Zadania

klimatycznym

przeciwpożarowemu np. poprzez konkursy
• Edukacja ekologiczna mieszkańców na temat niskiej
emisji,

cieplarnianych

Hałas
i promieniowanie
elektromagnetyczne

• Ochrona przed hałasem
• Ograniczenie uciążliwości hałasu • Zapisy w dokumentach planistycznych, tworzenie
emitowanego
przez
środki
barier pomiędzy potencjalnymi źródłami hałasu
• Ochrona
przed
polami
transportu
drogowego
a
terenami
planowanymi
pod
zabudowę
elektromagnetycznymi
mieszkaniową
• Utrzymanie dopuszczalnych norm
• Uwzględnianie
dla pól elektromagnetycznych
w
miejscowych
planach
zagospodarowania
przestrzennego
zagadnienia
pól
elektromagnetycznych,
preferowanie
niskokonfliktowych
lokalizacji
źródeł
pól
elektromagnetycznych

Powierzchnia ziemi

• Poprawa stanu gleb

• Zmniejszenie zanieczyszczenia gleb
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Obszar
priorytetowy

Cel długookresowy

Cel krótkookresowy

(2014-2021)

(2014-2017)

Gospodarka
odpadami

• Wzmacnianie
systemu • Osiągnięcie pożądanego poziomu • Kampanie edukacyjne skierowane do mieszkańców
selektywnej zbiórki odpadów
recyklingu
• Propagowanie indywidualnego kompostowania
i przygotowania do ponownego
• Ograniczenie
składowania
odpadów
organicznych
powstających
użycia,
w gospodarstwach domowych i rolniczych (ulotki,
odpadów
w szczególności frakcji odpadów
plakaty)
komunalnych: papieru, metali,
tworzyw sztucznych i szkła (co • Bieżąca likwidacja miejsc nielegalnego składowania
odpadów na terenie Gminy
najmniej 50% wagowo)
• Osiągnięcie
odpowiedniego
poziomu recyklingu, przygotowania
do
ponownego
użycia
i odzysku innymi metodami
odpadów innych niż niebezpieczne,
budowlanych
i
rozbiórkowych
(min
70%
wagowo)
• Zmniejszenie udziału odpadów
organicznych w masie odpadów
trafiających na wysypiska poprzez
edukację

Zadania

• Likwidacja nielegalnych
składowania odpadów
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Obszar
priorytetowy

Cel długookresowy

Cel krótkookresowy

(2014-2021)

(2014-2017)

Walory
przyrodnicze

• Zrównoważony
rozwój • Wspieranie
i
budowa • Wspieranie budowy gospodarstw agroturystycznych
turystyki
proekologicznej bazy turystyczno- • Zalesianie
wypoczynkowej
• Zwiększanie lesistości
• Uwzględnienie w dokumentach planistycznych
i strategiach rozwoju zasad dotyczących lokalizacji
• Ochrona obszarów szczególnie • Wspieranie zalesiania
• Ochrona obszarów chronionych
inwestycji na terenach objętych ochroną
cennych przyrodniczo
przed degradacją
• Pielęgnacja
i konserwacja pomników przyrody

Zadania
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9.2 Określenie, analiza i ocena stanu środowiska na obszarach objętych
przewidywanym znaczącym oddziaływaniem zadań ujętych w projekcie
„Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ciepielów”

Ocenie możliwych oddziaływań na środowisko poddano zadania inwestycyjne jak i
nieinwestycyjne ujęte do realizacji w ramach poszczególnych celów w POŚ dla gminy Ciepielów.
Stopień i zakres oddziaływania zależeć będzie przede wszystkim od lokalizacji danego
przedsięwzięcia, czy będzie ono realizowane na terenach zurbanizowanych, przekształconych
antropogenicznie czy obszarach użytkowanych rolniczo. Określenie zmian stanu środowiska na
obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem w odniesieniu do zadań
inwestycyjnych zaplanowanych w POŚ przy braku informacji o sposobie i dokładnych miejscach
realizacji poszczególnych przedsięwzięć jest trudne. Niektóre zamierzenia inwestycyjne przewidziane
do realizacji w ramach POŚ mogą wymagać przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny
oddziaływania na środowisko- wówczas szczegółowa analiza oddziaływań zostanie przeprowadzona
na tym etapie.
Dla większości przedsięwzięć przewidywanych do realizacji w Programie bezpośrednie
oddziaływanie na środowisko będzie lokalne i krótkotrwałe. Oddziaływania te mogą być także
znacznie ograniczone poprzez wybór odpowiedniej lokalizacji, właściwą realizację oraz użytkowanie
inwestycji.
Poniżej dokonano oceny jak poszczególne zadania przewidziane w POŚ wpłyną na
poszczególne elementy środowiska.
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Tab. 4 Matryca wpływów zagadnień na poszczególne elementy środowiska- zadania inwestycyjne
Zasoby
naturalne
Klimat

Zabytki

Dobra
materialne

Krajobraz

Powierzchnia
ziemi
Powietrze

Wody

Rośliny

Gospodarka wodnościekowa

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dla 200
gospodarstw domowych na terenie gminy Ciepielów
Budowa przyłączy wodociągowych

*

+

+

+

+

+

+

*

*

*

+

*

+

*

+

+

+

+

+

+

*

*

*

+

*

+

Modernizacja lub wymiana istniejących źródeł ciepła
opalanych paliwem stałym na nowoczesne źródła
wykorzystujące paliwo gazowe, ciekłe bądź biomasę,
zastosowanie kolektorów słonecznych i pomp ciepła, a
także instalacji fotowoltaicznych (m.in. wymiana kotłów
węglowych na olejowe w budynkach PSP Bąkowa, OSP
Ciepielów, Dom Ludowy w Wielgiem, PSP Ciepielów,
kotłownia osiedlowa w Ciepielowie)
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)

*

+

+

+

+

*

+

*

*

+

+

*

+

*

+

+

+

+

*

+

*

*

+

+

*

+

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

*

+

+

+

+

*

+

*

+

+

+

*

+

Powietrze
atmosferyczne

Zwierzęta
Ludzie

Kierunek działań

Wody powierzchniowe
i podziemne

Różnorodność
biologiczna
Obszary Natura
2000

Zagadnienie
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Zasoby
naturalne
Klimat

Zabytki

+

*

+

*

*

+

+

*

+

Hałas i
promieniowanie
elektromagnetyczne

Modernizacja infrastruktury drogowej, budowa i
przebudowa dróg gminnych (ok. 45 km)
Modernizacja sieci energetycznych i GPZ na terenie gminy

*

+

+

+/-

+/-

*

+

+/-

+

+

*

*

+

*

+

+

+

+

+

+

+

+

*

*

*

+

Zagrożenia dla
środowiska

Modernizacja
Pożarnej

*

*

+

*

*

*

*

*

*

*

*

*

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

*

*

+

Zmiana pokrycia dachowego z azbestu na wyroby
*
bezazbestowe
+ wpływ pozytywny, - wpływ negatywny, * brak wpływu, +/- wpływ pozytywny i negatywny

Gospodarka odpadami
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Dobra
materialne

Krajobraz

+

Straży

Powierzchnia
ziemi
Powietrze

+

Ochotniczych

Wody

+

osprzętowania

Rośliny

*

Kierunek działań

Zwierzęta
Ludzie

Różnorodność
biologiczna
Obszary Natura
2000

Budowa systemu kolektorów słonecznych na terenie
Gminy

Zagadnienie
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Tab. 5 Matryca wpływów zagadnień na poszczególne elementy środowiska- zadania nieinwestycyjne
Zasoby
naturalne
Klimat

Zabytki

Dobra
materialne

Krajobraz

Powierzchnia
ziemi
Powietrze

+

+

+

+

+

+

+

*

*

+

*

+

Naprawy i konserwacje sieci wod-kan

*

+

+

+

+

+

+

+

*

*

+

*

+

Propagowanie optymalizacji zużycia wody

*

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

*

*

Monitoring stanu i jakości wód powierzchniowych
i podziemnych

*

+

+

+

+

+

*

*

*

*

+

*

*

Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy
Ciepielów
Promowanie
zasad
przeciwdziałania
zagrożeniu
przeciwpożarowemu np. poprzez konkursy
Edukacja ekologiczna mieszkańców na temat niskiej emisji,

*

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

*

+

*

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

*

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

*

+

*

+

+

+

+

+

+

+

+

+

*

*

+

i promieniowanie

Wody

*

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

Rośliny

Zapobieganie awariom sieci wod-kan

Hałas

Zwierzęta

Gospodarka wodnościekowa

Powietrze
atmosferyczne

Ludzie

Kierunek działań

Wody
powierzchniowe i
podziemne

Różnorodność
biologiczna
Obszary Natura
2000

Zagadnienie
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Zasoby
naturalne
Klimat

Zabytki

Dobra
materialne

Krajobraz

Powierzchnia
ziemi
Powietrze

+

+

+

+

+

+

+

+

+

*

*

+

*

+

+

+

+

+

*

+

+

*

+

*

*

Kampanie edukacyjne skierowane do mieszkańców dotyczące
recyklingu odpadów, selektywnej zbiórki odpadów
Propagowanie indywidualnego kompostowania odpadów
organicznych
powstających
w gospodarstwach domowych i rolniczych (ulotki, plakaty)
Bieżąca likwidacja miejsc nielegalnego składowania odpadów
na terenie Gminy
Wspieranie budowy gospodarstw agroturystycznych

*

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

*

+

*

+

+

+

+

+

+

+

+

*

+

*

*

*

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

*

*

*

+

+

+

+

+

+

*

+

+

*

*

+

Zalesianie

*

+/-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

*

*

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

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

*

Pielęgnacja
i konserwacja pomników przyrody

*

+

+

+

+

+

+

*

+

+

*

*

*
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Wody

*

+ wpływ pozytywny, - wpływ negatywny, * brak wpływu, +/- wpływ pozytywny i negatywny

Rośliny

Uwzględnianie
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
zagadnienia pól elektromagnetycznych, preferowanie
niskokonfliktowych
lokalizacji
źródeł
pól
elektromagnetycznych
Zmniejszenie zakwaszenia gleb poprzez wapnowanie

Walory przyrodnicze

Zwierzęta

elektromagnetyczne

Gospodarka
odpadami

Ludzie

Kierunek działań

Powierzchnia ziemi

Różnorodność
biologiczna
Obszary Natura
2000

Zagadnienie
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W ramach podsumowania należy zaznaczyć, że wpływ realizacji celów Programu, poprzez
konkretne zadania, ma charakter pozytywny. Poszczególne kierunki działań mogą w różnym stopniu
oddziaływać na środowisko, jednak pomijając siłę tych wpływów prognozuje się poprawę jakości
środowiska i jego funkcjonowania.
Jedną z ważniejszych inwestycji przeprowadzanych na terenie gminy Ciepielów jest poprawa
jakości środowiska przede wszystkim w zakresie gospodarki wodnej i ściekowej. Dotyczą one głównie
budowy przyłączy wodociągowych i przydomowych oczyszczalni ścieków dla 200 gospodarstw.
Uporządkowanie działań związanych z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków bez wątpienia
stanie się przyczyną poprawy jakości środowiska w gminie.
Kolejną ważną grupę zadań stanowią działania z zakresu poprawy jakości powietrza, takie jak
termomodernizacje, montaż kolektorów słonecznych, które w dłuższej perspektywie pozytywnie
wpłyną także na klimat. Pozwolą na ograniczenie zużycia paliwa na cele grzewcze, podwyższenie
efektywności energetycznej urządzeń i obiektów, wzrost wykorzystania energii ze źródeł
odnawialnych.
Racjonalna gospodarka oraz prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów i odzysk surowców
stanie się przyczyną poprawy jakości środowiska , a szczególnie powierzchni ziemi, dlatego tak ważna
jest tutaj szeroko zakrojona akcja edukacyjno – informacyjna wśród społeczeństwa. Poza tym istnieje
szansa, że likwidacja dzikich wysypisk stanie się skuteczną metodą ochrony środowiska. Istotnym
zadaniem gminy są zadania zmierzające do bezpiecznego usunięcia azbestu i wyrobów zawierających
azbest.
Kolejną grupę zadań inwestycyjnych w gminie stanowią zadania zmierzające do poprawy
infrastruktury drogowej. Gmina wymienia tu działania polegające na modernizacji dróg. Są to
inwestycje wykazujące nieznaczne negatywne oddziaływanie na środowisko, jedynie w fazie realizacji
prac drogowych. Drogi z poprawioną nawierzchnią, w fazie eksploatacji, stanowią źródło
zanieczyszczeń znacznie mniej uciążliwe dla środowiska w porównaniu ze stanem wcześniejszym.
Ograniczeniu ulegają szczególnie emisje hałasu i wibracji. Usprawnienie płynności ruchu w sieci dróg
może doprowadzić do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do powietrza. Biorąc pod uwagę stale
wzrastające natężenie ruchu na drogach w gminie.

Oddziaływanie na środowisko inwestycji na wszystkie formy ochrony przyrody na terenie gminy
Ciepielów
(ustawa
z
dnia
16
kwietnia
2004
r.
o
ochronie
przyrody
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1651)
Na terenie gminy znajdują się:
2 użytki ekologiczne
5 pomników przyrody ożywionej
Na obszarze gminy Ciepielów nie występują obszary Natura 2000.
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Najbliższe obszary Natura 2000 to:
•

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)

Planowane w POŚ inwestycje nie będą miały negatywnego wpływu na ww. obszary Natura 2000.
Wszystkie przedsięwzięcia są w znacznej odległości od obszarów Natura 2000 i nie będą
bezpośrednio oddziaływać na środowisko przyrodnicze oraz na gatunki roślin i zwierząt znajdujące się
pod ochroną.
W odniesieniu do pomników przyrody i użytków ekologicznych - planowane działania będą miały
wpływ pozytywny, gdyż zakładają ich ochronę, pielęgnacje i konserwacje.
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10 ROZWIĄZANIA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE
LUB
KOMPENSACJĘ
PRZYRODNICZĄ
NEGATYWNYCH
ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO, MOGĄCYCH BYĆ REZULTATEM
PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU
Do przedsięwzięć realizowanych w ramach POŚ, które mogą negatywnie oddziaływać na
środowisko należą przede wszystkim inwestycje na etapie budowy tj. w zakresie infrastruktury
technicznej: drogi, przyłącza wodociągowe a także w fazie realizacji i eksploatacji - drogi.
Negatywne oddziaływanie tych inwestycji na środowisko można ograniczyć do racjonalnego
poziomu poprzez prawidłowy projekt, uwzględniający potrzeby ochrony środowiska zarówno na
etapie budowy jaki i w fazie eksploatacji inwestycji pozwoli także ograniczyć te oddziaływania.
Do ogólnych działań ograniczających oddziaływanie należą:
-

-

w czasie realizacji inwestycji prawidłowe zabezpieczenie techniczne sprzętu i placu
budowy, w tym zwłaszcza w miejscach styku z ekosystemami szczególnie wrażliwymi na
zmiany warunków siedliskowych,
stosowanie odpowiednich technologii, materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych,
dostosowanie terminów prac do terminów rozrodu zwierząt,
maskowanie elementów dysharmonijnych dla krajobrazu.

11 ROZWIĄZANIA ALTERNATYWNE DO ROZWIĄZAŃ ZAWARTYCH W
PROJEKTOWANYM DOKUMENCIE WRAZ Z UZASADNIENIEM ICH
WYBORU ORAZ OPIS METOD DOKONANIA OCENY PROWADZĄCEJ
DO TEGO WYBORU ALBO WYJAŚNIENIE BRAKU ROZWIĄZAŃ
ALTERNATYWNYCH, W TYM WSKAZANIA NAPOTKANYCH
TRUDNOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z NIEDOSTATKÓW TECHNIKI LUB
LUK WE WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY
Przeprowadzone w ramach niniejszej „Prognozy...” analizy wykazały, ze realizacja
przewidzianych „Programem...” zadań będzie w zdecydowanej większości miała pozytywny wpływ na
środowisko, a także nie spowoduje występowania znaczących negatywnych oddziaływań na
środowisko. Również przeprowadzona analiza spójności „Programu...” z innymi dokumentami o
charakterze strategicznym wykazała zgodność z postanowieniami tych dokumentów oraz aktami
prawnymi obowiązującymi w Polsce. Skutki środowiskowe podejmowanych działań silnie zależą od
lokalnej chłonności środowiska lub od występowania w rejonie realizacji przedsięwzięcia tzw.
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obszarów wrażliwych, dlatego przy modernizacji dróg, należy rozważać warianty alternatywne tak,
aby wybrać ten, który w najmniejszym stopniu będzie negatywnie oddziaływać na środowisko.
Jako warianty alternatywne przedsięwzięcia można rozważać: warianty lokalizacji, warianty
konstrukcyjne i technologiczne, warianty organizacyjne czy wariant niezrealizowania inwestycji tzw.
wariant „0”. Wariant „0” nie oznacza, że nic się nie zmieni, ponieważ brak realizacji inwestycji może
także powodować negatywne konsekwencje środowiskowe. W związku z powyższym nie przewiduje
się rozwiązań alternatywnych w projektowanym dokumencie.

12 PROPOZYCJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH METOD ANALIZY
SKUTKÓW
REALIZACJI
POSTANOWIEŃ
PROJEKTOWANEGO
DOKUMENTU ORAZ CZĘSTOTLIWOŚĆ JEJ PRZEPROWADZANIA
Projekt POŚ dla gminy Ciepielów określa zasady oceny i monitorowania efektów jego
realizacji. W ramach każdego priorytetu zaproponowano wskaźniki ogólne i szczegółowe, które
pozwolą
określić
stopień
realizacji
poszczególnych
działań
i
związane
z tym zmiany w środowisku. Ocena realizacji Programu na podstawie wyznaczonych wskaźników
dokonywana będzie co dwa lata.

Tab. 6 Wskaźniki monitorowania realizacji POŚ dla gminy Ciepielów
Wskaźniki ogólne
• Wskaźnik realizacji Programu
• Wskaźnik efektywności realizacji Programu
Wskaźniki szczegółowe
obszar
Zasoby wodne i
gospodarka
wodno-ściekowa:

wskaźnik
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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.]
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•
•
•
•

Powietrze
atmosferyczne:

•
•
•
•
•

Gleby
powierzchnia
ziemi:

i

•
•
•
•
•
•
•

Przyroda:

•
•
•

Hałas:

•
•

Pole
elektromagnetycz
ne:
Odpady:

•
•
•
•
•
•
•
•

Liczba komunalnych oczyszczalni ścieków [szt.]
Liczba przyłączy kanalizacyjnych sanitarnych [szt.]
Liczba mieszkańców korzystających z sieci kanalizacji sanitarnej [M]
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]
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]
Poziom lesistości Gminy [%]
Powierzchnia nowo zalesionych gruntów [ha/rok]
Udział wszystkich obszarów objętych ochroną prawną w całkowitej
powierzchni Gminy [%]
Długość wyremontowanych odcinków dróg na
zabudowanych [km/rok]
Liczba decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu [szt.]

obszarach

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

•
•
•

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

W ramach prac nad Prognozą dokonano ich oceny i weryfikacji. Zamieszczone
w Programie propozycje wskaźników monitorowania jego realizacji są właściwe i pozwalają
w pełni ocenić zmiany jakie nastąpią w środowisku w wyniku jego realizacji.

13 STRESZCZENIE W JEZYKU NIESPECJALISTYCZNYM
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Programu Ochrony Środowiska dla

Gminy Ciepielów na lata 2014-2017 z perspektywą do roku 2021”, została opracowana zgodnie
z ustawą „Prawo ochrony środowiska” a także ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 353) i stanowi element procedury
postępowania w sprawie oceny oddziaływania tego dokumentu na środowisko przyrodnicze regionu.

Zakres i stopień szczegółowości „prognozy” został uzgodniony przez Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora
Sanitarnego w Warszawie
Celem prognozy jest identyfikacja potencjalnych oddziaływań skutków wykonania
Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ciepielów na lata 2014-2017 z perspektywą do
roku 2021” na środowisko i stwierdzenie czy realizacja proponowanych zadań sprzyjać
będzie ochronie środowiska i zrównoważonemu rozwojowi.
Za cel strategiczny dokumentu przyjęto „Ochronę i promocję środowiska naturalnego
oraz poprawę jakości życia mieszkańców gminy Ciepielów z zachowaniem zrównoważonego
rozwoju”.
Dla poszczególnych komponentów środowiska/obszarów priorytetowych wyznaczono
cele operacyjne krótkookresowe i długookresowe oraz konkretne zadania dla osiągnięcia
celów.
Ocena stanu środowiska na terenie gminy Ciepielów pozwoliła wskazać następujące problemy
ochrony środowiska:
- niski stopień skanalizowania gminy, głównie na terenach gdzie występuje zabudowa
rozproszona,
- niekontrolowane przedostawanie się zanieczyszczeń do wód powierzchniowych,
- oddziaływanie emisji związanej z ruchem pojazdów (droga krajowa),
- oddziaływanie emisji związanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków (niska emisja),
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- zakwaszenie gleb (duży udział gleb o odczynie kwaśnym )obniżające ich przydatność rolniczą,
- nieprawidłowe praktyki dotyczące gospodarowania odpadami przez mieszkańców (np.
spalanie odpadów komunalnych, pozbywanie się odpadów w sposób niezgodny z przepisami
prawa),
- dzikie wysypiska śmieci,
- występowanie wyrobów zawierających azbest,
- niewysoki wskaźnik lesistości gminy.
Wskazane problemy środowiskowe na terenie gminy znajdują rozwiązanie w ramach
zaproponowanych w projekcie POŚ gminy Ciepielów zadań do realizacji.
W Prognozie przeanalizowano możliwy wpływ wskazanych do realizacji w POŚ
zadań na następujące elementy: obszary Natura 2000, różnorodność biologiczna, ludzie, zwierzęta i
rośliny, woda, powietrze, powierzchnia ziemi i gleby, przyroda i krajobraz.
Określono czy oddziaływanie to może mieć kierunek negatywny, pozytywny, pozytywny i
negatywny czy obojętny na poszczególne elementy. Przy tak przeprowadzonej ocenie możliwe było
generalne określenie potencjalnych niekorzystnych skutków środowiskowych związanych z realizacją
poszczególnych zadań. Ponadto oceny tej dokonano przede wszystkim pod kątem oddziaływania na
środowisko w fazie eksploatacji, zakładając, że uciążliwości występujące w fazie budowy z reguły
mają charakter przejściowy.
Potencjalne krótkoterminowe oddziaływania na zasoby środowiska mogą być związane z fazą
realizacji inwestycji:
-

budowa przyłączy wodociągowych do obiektów,
budowa przydomowych oczyszczalni ścieków,
usuwanie azbestu z obiektów i instalacji budowlanych,
modernizacja dróg,
termomodernizacja budynków.

Dla większości przedsięwzięć przewidywanych do realizacji w Programie bezpośrednie
oddziaływanie na środowisko będzie lokalne i krótkotrwałe. Oddziaływania te mogą być także
znacznie ograniczone poprzez wybór odpowiedniej lokalizacji, właściwą realizację oraz użytkowanie
inwestycji.
Realizacja zaplanowanych działań pozostanie bez wpływu na najbliżej położone w stosunku do
gminy obszary Natura 2000. W stosunku do pozostałych form ochrony przyrody zlokalizowanych na
terenie gminy tj. użytków ekologicznych i pomników przyrody proponowane działania będą miały
wpływ pozytywny, gdyż zakładają ich ochronę, pielęgnacje i konserwacje.
Realizacja żadnego z proponowanych działań nie pociągnie za sobą transgranicznego
oddziaływania na środowisko.
Wśród zadań ujętych w projekcie POŚ nie ma inwestycji mogących powodować większe
zagrożenie dla środowiska, gdyż suma korzyści z ich realizacji przekracza jednak zdecydowanie
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potencjalne zagrożenie. W sytuacji, gdy większość proponowanych do realizacji przedsięwzięć w
ramach POŚ ma pozytywny wpływ na środowisko, proponowanie rozwiązań alternatywnych nie ma
uzasadnienia.
W przypadku, gdy POŚ gminy Ciepielów nie zostanie wdrożony prowadzić to może do
pogłębiania się problemów w zakresie ochrony środowiska, co negatywnie wpływać będzie na
zdrowie mieszkańców a także przyczyni się do degradacji zasobów przyrodniczych oraz walorów
kulturowych.
Przeprowadzona analiza i ocena wszystkich założonych kierunków działań w POŚ
stwierdzić, że generalnie ich realizacja spowoduje poprawę jakości środowiska, zachowanie
różnorodności biologicznej oraz dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego, a także wpłynie na
ograniczanie zużywania zasobów środowiskowych.

14 ZAŁĄCZNIKI
Załączniki tekstowe
Załącznik 1. Uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie zakresu
i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko
do projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ciepielów na lata 2014-2017 z
perspektywą do roku 2021
Załącznik 2.
Uzgodnienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w
Warszawie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie
oddziaływania na środowisko do projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy
Ciepielów na lata 2014-2017 z perspektywą do roku 2021
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