UCHWAŁA NR XIV/100/16
RADY GMINY STARY LUBOTYŃ
z dnia 8 września 2016 r.
w sprawie uchwalenia "Programu ochrony środowiska dla Gminy Stary Lubotyń na lata 2016 2019 z perspektywą do roku 2023".
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.
z 2016 r. poz. 446) oraz art 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j.
Dz.U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.) po uzyskaniu opinii Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
oraz po odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w
uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowym
Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Warszawie, uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się "Program ochrony środowiska dla Gminy Stary Lubotyń na lata 2016 - 2019 z
perspektywą do roku 2023", stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Lubotyń.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy
Jan Janusz Podbielski
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1. Wstęp
Ustawa Prawo ochrony środowiska obliguje województwa powiaty i gminy do sporządzenia i uchwalenia programów ochrony środowiska obejmujących okres czterech lat z perspektywą na kolejne cztery lata. Program ten jest podstawą działania jednostek administracyjnych w zakresie polityki ochrony środowiska. Jednocześnie powinien uwzględniać specyficzne problemy ekologiczne występujące na terenie gminy.
Celem niniejszego opracowania jest sporządzenie Programu ochrony środowiska dla
gminy Stary Lubotyń, którego realizacja doprowadzi do poprawy stanu środowiska naturalnego, do efektywnego zarządzania środowiskiem oraz zapewni skuteczne mechanizmy
chroniące środowisko przed degradacją.
Aktualizacja Programu ochrony środowiska określa kontynuację polityki środowiskowej, ustala cele i zadania środowiskowe oraz szczegółowe programy zarządzania środowiskiem, odnoszące się do aspektów środowiskowych, usystematyzowane według priorytetów.
Przy tworzeniu Programu przyjęto założenie, iż powinien on spełniać rolę narzędzia w pracy
przyszłych użytkowników, ułatwiającego i przyśpieszającego rozwiązywanie zagadnień
techniczno-ekonomicznych związanych z przyszłymi projektami.

1.1. Podstawa prawna opracowania
W celu realizacji polityki ochrony środowiska zgodnie z art. 17 ust. 1 Ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. 2013, poz. 1232) oraz
Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2014, poz. 1101) organ wykonawczy gminy sporządza gminny program ochrony środowiska uwzględniając cele zawarte w strategiach, programach i dokumentach programowych.
Projekty gminnego programu ochrony środowiska podlegają zaopiniowaniu przez organ wykonawczy powiatu. Programy gminnego programu ochrony środowiska uchwala rada
gminy.
Gminny Program ochrony środowiska sporządzany jest na cztery lata z perspektywą
na kolejne cztery. Powinien on określać cele i priorytety ekologiczne, rodzaj harmonogram
działań proekologicznych oraz środki niezbędne do osiągnięcia celu, w tym mechanizmy
prawno - ekonomiczne i środki finansowe.
Z wykonania programów organy wykonawcze gminy sporządzają co dwa lata raporty,
które następnie są przedstawiane radzie gminy i organowi wykonawczemu powiatu.
Program ochrony środowiska ma spełniać wymagania określone w art. 17 i art. 18
Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. 2013,
poz. 1232) oraz Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2014, poz. 1101) oraz określone w Wytycznych do
opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska, Ministerstwa Środowiska z września 2015 roku.

Opracowano w: EKOL-EKON S.C. Biuro Studiów Ocen Strategicznych w Ostrołęce

Id: 13F0E48C-0F4E-4570-BA66-125531E01626. Uchwalony

Program ochrony środowiska dla Gminy Stary Lubotyń na lata 2016-2019 z perspektywą do roku 2023

Str. 5

Niniejszy „Program ochrony środowiska dla gminy Stary Lubotyń na lata 2016 – 2019
z perspektywą do 2023”, zwany dalej Programem, jest trzecią edycją dokumentu i jego aktualizacją uwzględniającą analizę stanu środowiska na terenie gminy oraz cele gminnej polityki ochrony środowiska i zadania niezbędne do jej realizacji.
Opracowanie sporządzono zgodnie ze stanem prawnym aktualnym na marzec 2016 r.

1.2. Cel i zakres opracowania
Program umożliwia prowadzenie odpowiedniej polityki ochrony środowiska. Polityka
ochrony środowiska to zespół działań mających na celu stworzenie warunków niezbędnych
do realizacji ochrony środowiska, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Polityka
ochrony środowiska prowadzona jest na podstawie strategii rozwoju, programów, dokumentów programowych.
Aktualizację Programu przeprowadzono w oparciu o następujące dokumenty:

−
−
−
−
−
−
−
−
−

Obowiązujące akty prawne,
Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesności.
Strategia Rozwoju Kraju 2020
Strategia „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko”
Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki „Dynamiczna Polska 2020”
Strategia rozwoju transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku)
Strategia „Sprawne Państwo 2020”
Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012- 2020
Strategia rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej
2022

−
−

Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020

−
−
−

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020

−

Program Ochrony Środowiska Powiatu Ostrowskiego

Krajowa strategia rozwoju regionalnego 2010 – 2020: regiony, miasta, obszary wiejskie
Polityka energetyczna Polski do 2030 roku
Program Ochrony Środowiska Województwa Mazowieckiego

Na terenie gminy kierunki do opracowania programu wytyczone są przez:

−

Strategię Rozwoju Gminy Stary Lubotyń na lata 2016- 2022,

Cele aktualizowanego Programu wynikają z:

−

weryfikacji zadań zapisanych w drugiej edycji Programu Ochrony Środowiska Gminy
Stary Lubotyń,

−

celów określonych w Strategii Rozwoju Gminy Stary Lubotyń.
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1.3. Koncepcja i struktura programu
Planowanie polityki ochrony środowiska musi odbywać się w powiązaniu z polityką
społeczną i gospodarczą, co rozumiane jest jako zrównoważony rozwój zapewniający zachowanie równowagi przyrodniczej przy zagwarantowaniu możliwości zaspokajania potrzeb
społeczeństwa.
Niniejszy Program przedstawia politykę ochrony środowiska dla gminy stary Lubotyń.
Program ochrony środowiska zawiera:
1. Wstęp
2. Streszczenie
3. Ocena realizacji dotychczasowego Programu Ochrony Środowiska
4. Ocena stanu środowiska
5. Adaptacja do zmian klimatu
6. Nadzwyczajne zagrożenia środowiska
7. Odnawialne źródła energii
8. Działania edukacyjne
9. Analiza SWOT
10. Cele Programu Ochrony Środowiska zadania i ich finansowanie
11. System realizacji Programu Ochrony Środowiska
Program ochrony środowiska służyć będzie koordynacji działań związanych z ochroną środowiska w gminie. Jego funkcje polegać będą na:

−

działaniach edukacyjno – informacyjnych, przekazywaniu ogółowi społeczeństwa, zainteresowanym podmiotom gospodarczym i instytucjom informacji na temat zasobów
środowiska przyrodniczego oraz stanu poszczególnych komponentów środowiska,

−

wskazywaniu tzw. gorących punktów, czyli najważniejszych zagrożeń środowiska
gminy i sposobów ich rozwiązywania, wytyczaniu priorytetów ekologicznych,

−
−
−

promowaniu i wdrażaniu zasad zrównoważonego rozwoju,

−

koordynacji działań związanych z ochroną środowiska pomiędzy: administracją
publiczną wszystkich szczebli, instytucjami i pozarządowymi organizacjami ekologicznymi oraz społeczeństwem gminy na rzecz ochrony środowiska,
ułatwieniu władzom gminy wydawania decyzji określających sposób i zakres korzystania ze środowiska.

Zakłada się, że kształtowanie polityki ochrony środowiska w gminie Stary Lubotyń
będzie miało charakter procesu ciągłego. W związku ze zmianą aktów prawnych ustalenia
ich będą musiały być uwzględniane w zarządzaniu ochroną środowiska. Z tego względu, a
także z uwagi na dynamiczną sytuację finansową gminy oraz możliwość zmiany priorytetów
proponuje się przyjęcie programowania „kroczącego” polegającego na cyklicznym weryfikowaniu celów i wydłużaniu horyzontu czasowego Programu w jego kolejnych edycjach.

1.4. Metodyka pracy nad programem
Za podstawę do opracowania Programu na lata 2016 – 2019 z perspektywą do 2023
roku przyjęto ustalenia wynikające z opracowań i dokumentów o znaczeniu lokalnym.
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Głównymi źródłami danych charakteryzujących aktualny stan środowiska są:

−
−
−
−
−

„Raport o stanie środowiska w województwie mazowieckim w roku 2014”
„Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim w roku 2014”
Bank danych lokalnych, GUS 2015
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stary
Lubotyń
Wizje terenowe.

Zebrane materiały i informacje poddane analizie umożliwiają określenie diagnozy
stanu środowiska gminy, słabych i mocnych jej stron, a także zidentyfikowanie priorytetów
ochrony środowiska, w tym zadań niezbędnych do realizacji w różnym okresie czasu w odniesieniu do lokalnych programów strategicznych.
Zadaniem Programu z określeniem długofalowych celów głównych i kierunków działań oraz konkretnych zadań jest systematyczne kształtowanie polityki ochrony środowiska
gminy Stary Lubotyń.
Zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo ochrony środowiska i „Wytycznymi do sporządzania wojewódzkich, powiatowych, gminnych programów ochrony środowiska” (wrzesień, 2015r.) duży nacisk położono na proces opracowania programu i na elastyczność jego
treści.
Projekt Programu, opracowany we współpracy z wieloma partnerami, po przyjęciu
przez Wójta zostaje skierowany do zaopiniowania przez Zarząd Powiatu Ostrowskiego.
Końcowym etapem proceduralnym, kończącym prace nad Programem jest przyjęcie Programu przez Radę Gminy w formie uchwały.

1.5. Uwarunkowania dokumentów strategicznych
Program ochrony środowiska dla Gminy Stary Lubotyń na lata 2016 – 2019 z perspektywą do 2023 stworzony jest w oparciu o cele zawarte w dokumentach strategicznych
kraju i województwa oraz planów i programów na szczeblu powiatowym i gminnym. Uwarunkowania wynikające z dokumentów strategicznych wyższego szczebla oraz z opracowań
powiatowych i gminnych posłużyły do wyznaczenia celów i kierunków ochrony środowiska
niniejszego Programu, który jest z nimi kompatybilny. Główne założenia tych dokumentów
zostały opisane poniżej.
Dokumenty krajowe
Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesności
Celem i priorytetem strategii jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz
ochrona i poprawa stanu środowiska.
Kierunkami interwencji są:

−

Modernizacja infrastruktury i bezpieczeństwo energetyczne

−

Wdrożyć i sfinansować (nakłady własne, środki pochodzące z UE, budżet
państwa, rynek kapitałowy, kapitał inwestorów zagranicznych) projekty modernizujące infrastrukturę elektroenergetyczną, naftową i gazową.
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−
Uruchomić programy zachęcające do zachowań proefektywnościowych, działania dywersyfikujące źródła energii, w tym rozwój energetyki jądrowej oraz rozproszonej
i paliw (w tym możliwość wydobycia gazu łupkowego) oraz kierunków ich przesyłu, dla
zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski i transformacji w kierunku zielonej
gospodarki.
−

W horyzoncie długookresowym realizacji strategii doprowadzić do przyłączenia do sieci pierwszego bloku pierwszej elektrowni jądrowej z perspektywą przyłączenia
do sieci ostatniego bloku drugiej elektrowni jądrowej ok. roku 2030.

−

Modernizacja sieci elektroenergetycznych i ciepłowniczych

−
−

Ułatwienie procesów inwestycyjnych.

Rozbudowa i modernizacja sieci dystrybucyjnych i przesyłowych oraz wymiana ich przestarzałych elementów.

−

Budowa wysokosprawnych i niskoemisyjnych elektrowni i elektrociepłowni (z
uwzględnieniem energetyki rozproszonej).

−

Realizacja programu inteligentnych sieci w elektroenergetyce

−
−
−

Wdrożenie zintegrowanych systemów pomiarów.
Wspieranie rozwoju lokalnych hybrydowych systemów energetycznych.

Rozszerzenie rozwiązań stosowanych w elektroenergetyce na sieci gazowe,
ciepłownicze i wodociągowe.

−

Wzmocnienie roli odbiorców finalnych w zarządzaniu zużyciem energii

−
−
−

Wprowadzenie inteligentnych sieci.

−

Upowszechnienie i uproszczenie oznaczeń energochłonności towarów i urzą-

Uelastycznienie taryf.

Popularyzacja wiedzy o możliwości wyboru dostawców oraz odnawialnych
źródłach energii i efektywnym korzystaniu z energii elektrycznej.
dzeń.

−
−

Opracowanie i wdrożenie programu efektywności energetycznej.

Stworzenie zachęt przyspieszających rozwój zielonej gospodarki

−
−
−

Bardziej efektywne korzystanie z zasobów naturalnych.
Wdrożenie programu rozwoju innowacyjnych technologii środowiskowych.

Wsparcie wiodących w tym obszarze ośrodków badawczych oraz przedsiębiorstw.

−

Zwiększenie poziomu ochrony środowiska

−

Ochrona czystości wód poprzez zakończenie do 2015 r. realizacji Krajowego
programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (redukcja zanieczyszczeń i związków biogennych (azot, fosfor) odprowadzanych do wód oraz kontynuacje procesu
sanitacji wsi.

−
Wprowadzenie monitorowania i ochrony różnorodności biologicznej i przeciwdziałania fragmentacji ekosystemów.
−

Ustanowienie narzędzi finansowania różnorodności biologicznej (w tym podnoszenia świadomości ekologicznej obywateli).

−
Opracowanie oraz wdrożenie strategicznego planu adaptacji do zmian klimatu
obejmującego m.in. szczegółowe kryteria użyte do określenia priorytetowych inweOpracowano w: EKOL-EKON S.C. Biuro Studiów Ocen Strategicznych w Ostrołęce
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stycji w obszarze adaptacji do zmian klimatu ocenę aktualnego wpływu oraz wpływu
przyszłych zmian klimatu na szczególnie wrażliwe sektory i obszary (wielowariantową ocenę ryzyka klęsk żywiołowych) oraz odpowiednie działania adaptacyjne wraz z
ich szacowanymi kosztami.

−

Wprowadzenie instrumentów polityki publicznej integrujących działania w poszczególnych sektorach (gospodarki wodnej, rolnictwa, leśnictwa, transportu, zdrowia, budownictwa, gospodarki przestrzennej, gospodarki morskiej, turystyki, energetyki) dla zwiększenia ochrony klimatu.

−

Ograniczenie negatywnych skutków powodzi poprzez minimalizowanie ryzyka
powodziowego, wdrożenie systemu zintegrowanego zarządzania zlewniami oraz odbudowę naturalnej retencji wodnej. Wdrożenie programów małej retencji wodnej na
obszarach szczególnie narażonych na powódź i suszę.

Ponadto celem jest wzmocnienie mechanizmów terytorialnego równoważenia rozwoju dla rozwijania i pełnego wykorzystania potencjałów regionalnych.
Kierunkiem interwencji jest:

−
−

Rewitalizacja obszarów problemowych w miastach,
Stworzenie warunków sprzyjających tworzeniu pozarolniczych miejsc pracy na wsi i
zwiększaniu mobilności zawodowej na linii obszary wiejskie– miasta,

−

Zrównoważony wzrost produktywności i konkurencyjności sektora rolnospożywczego zapewniający bezpieczeństwo żywnościowe oraz stymulujący wzrost
pozarolniczego zatrudnienia i przedsiębiorczości na obszarach wiejskich,

−
−

Wprowadzenie rozwiązań prawno-organizacyjnych stymulujących rozwój miast,
Udrożnienie obszarów miejskich i metropolitarnych poprzez utworzenie zrównoważonego, spójnego i przyjaznego użytkownikom systemu transportowego.

Strategia Rozwoju Kraju 2020
Określa ona kilka obszarów strategicznych celów środowiskowych:
I. Sprawne i efektywne państwo

−
−

Przejście od administrowania do zarządzania rozwojem

−
−
−

Wzrost wydajności gospodarki

Wzmocnienie warunków sprzyjających realizacji indywidualnych potrzeb i aktywności
obywatela
II. Konkurencyjna gospodarka
Zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowych
Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko

−
−
−
−
−
−

Racjonalne gospodarowanie zasobami,
Poprawa efektywności energetycznej,
Zwiększenie dywersyfikacji dostaw paliwi energii,
Poprawa stanu środowiska,
Adaptacja do zmian klimatu,

Zwiększenie efektywności transportu

III. Spójność społeczna i terytorialna

−

Zapewnienie dostępu i określonych standardów usług publicznych
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Wzmocnienie mechanizmów terytorialnego równoważenia rozwoju oraz integracja
przestrzenna dla rozwijania i pełnego wykorzystania potencjałów regionalnych.
Strategia „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko”
Priorytetem są poszczególne cele środowiskowe.
Zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska

1.

−
−
−

Racjonalne i efektywne gospodarowanie zasobami kopalin

−

Uporządkowanie zarządzania przestrzenią

Gospodarowanie wodami dla ochrony przed powodzią, suszą i deficytem wody
Zachowanie bogactwa różnorodności biologicznej, w tym wielofunkcyjna gospodarka
leśna

2.
Zapewnienie gospodarce krajowej bezpiecznego i konkurencyjnego zaopatrzenia w
energię

−
−
−
−
−

Lepsze wykorzystanie krajowych zasobów energii
Poprawa efektywności energetycznej
Wzrost znaczenia rozproszonych, odnawialnych źródeł energii
Rozwój energetyczny obszarów podmiejskich i wiejskich
Rozwój systemu zaopatrywania nowej generacji pojazdów wykorzystujących paliwa
alternatywne
Poprawa stanu środowiska

3.

−
−

Zapewnienie dostępu do czystej wody dla społeczeństwa i gospodarki,

−
−

Ochrona powietrza, w tym ograniczenie oddziaływania energetyki,

−

Racjonalne gospodarowanie odpadami, w tym wykorzystanie ich na cele energetyczne,
Wspieranie nowych i promocja polskich technologii energetycznych i środowiskowych,
Promowanie zachowań ekologicznych oraz tworzenie warunków do powstawania
zielonych miejsc pracy
Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki „Dynamiczna Polska 2020”

Cel 1: Dostosowanie otoczenia regulacyjnego i finansowego do potrzeb innowacyjnej i efektywnej gospodarki

−

Koncentracja wydatków publicznych na działaniach prorozwojowych i innowacyjnych

−

Identyfikacja i wspieranie rozwoju obszarów i technologii o największym potencjale wzrostu,

−
−

Wspieranie różnych form innowacji,

Wspieranie transferu wiedzy i wdrażania nowych/nowoczesnych technologii w
gospodarce (w tym technologii środowiskowych),

−

Uproszczenie, zapewnienie spójności i przejrzystości systemu danin publicznych mające na względzie potrzeby efektywnej i innowacyjnej gospodarki

−

Eliminacja szkodliwych subsydiów i racjonalizacja ulg podatkowych,
2. Cel 3: Wzrost efektywności wykorzystania zasobów naturalnych i surowców
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Transformacja systemu społeczno-gospodarczego na tzw. „bardziej zieloną ścieżkę”,
zwłaszcza ograniczanie energo- i materiałochłonności gospodarki,

−
−
−

Tworzenie warunków dla rozwoju zrównoważonej produkcji i konsumpcji
oraz zrównoważonej polityki przemysłowej,

Podnoszenie społecznej świadomości i poziomu wiedzy na tematwyzwań
zrównoważonego rozwoju i zmian klimatu,

−

Wspieranie potencjału badawczego oraz eksportowego w zakresie technologii
środowiskowych, ze szczególnym uwzględnieniem niskoemisyjnych technologii węglowych (CTW),

−

Promowanie przedsiębiorczości typu „business & biodiversity”, w szczególności na obszarach zagrożonych peryferyjnością,

−

Wspieranie rozwoju zrównoważonego budownictwa na etapie planowania, projektowania, wznoszenia budynków oraz zarządzania nimi przez cały cykl życia

−

Poprawa efektywności energetycznej i materiałowej przedsięwzięć architektoniczno-budowlanych oraz istniejących zasobów,

−

Stosowanie zasad zrównoważonej architektury

Strategia rozwoju transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku)
Celem strategicznym jest stworzenie zintegrowanego systemu transportowego:

−
−

Stworzenie nowoczesnej i spójnej sieci infrastruktury transportowej,
Ograniczanie negatywnego wpływu transportu na środowisko,
Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012–2020

1.Cel szczegółowy - Poprawa warunków życia na obszarach wiejskich oraz poprawa ich

dostępności przestrzennej

−

Rozwój infrastruktury gwarantującej bezpieczeństwo energetyczne, sanitarne i wodne na obszarach wiejskich

−
−
−
−
−
−
−

Modernizacja sieci przesyłowych i dystrybucyjnych energii elektrycznej,
Dywersyfikacja źródeł wytwarzania energii elektrycznej,
Rozbudowa i modernizacja ujęć wody i sieci wodociągowej,
Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków,
Rozwój systemów zbiórki, odzysku i unieszkodliwiania odpadów,
Rozbudowa sieci przesyłowej i dystrybucyjnej gazu ziemnego,

Rozwój infrastruktury transportowej gwarantującej dostępność transportową obszarów wiejskich

−

Kierunek interwencji 2.2.1. Rozbudowa i modernizacja lokalnej infrastruktury
drogowej i kolejowej,

−
Kierunek interwencji 2.2.2. Tworzenie powiązań lokalnej sieci drogowej z siecią dróg regionalnych, krajowych, ekspresowych i autostrad,
−

Kierunek interwencji 2.2.3. Tworzenie infrastruktury węzłów przesiadkowych,
transportu kołowego i kolejowego,

−
−

Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa na obszarach wiejskich

Rozwój infrastruktury wodno-melioracyjnej i innej łagodzącej zagrożenia naturalne,
2. Cel szczegółowy - Bezpieczeństwo żywnościowe
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Wytwarzanie wysokiej jakości, bezpiecznych dla konsumentów produktów rolnospożywczych

−
Wsparcie wytwarzania wysokiej jakości produktów rolno--spożywczych, w tym
produktów wytwarzanych metodami integrowanymi, ekologicznymi oraz tradycyjnymi
metodami produkcji z lokalnych surowców i zasobów oraz produktów rybnych,
−

Podnoszenie świadomości i wiedzy producentów oraz konsumentów w zakresie produkcji rolno-spożywczej i zasad żywienia

−
Wsparcie działalności innowacyjnej ukierunkowanej na zmiany wzorców produkcji i konsumpcji,
3. Cel szczegółowy - Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu na obszarach wiejskich
−

Ochrona środowiska naturalnego w sektorze rolniczym i różnorodności biologicznej
na obszarach wiejskich

−

Ochrona różnorodności biologicznej, w tym unikalnych ekosystemów oraz flory i fauny związanych z gospodarką rolną i rybacką,

−
Ochrona jakości wód, w tym racjonalna gospodarka nawozami i środkami
ochrony roślin,
−

Racjonalne wykorzystanie zasobów wodnych na potrzeby rolnictwa i rybactwa
oraz zwiększanie retencji wodnej,

−

Ochrona gleb przed erozją, zakwaszeniem, spadkiem zawartości materii organicznej i zanieczyszczeniem metalami ciężkimi,

−
Rozwój wiedzy w zakresie ochrony środowiska rolniczego i różnorodności
biologicznej na obszarach wiejskich i jej upowszechnianie,
−

Kształtowanie przestrzeni wiejskiej z uwzględnieniem ochrony krajobrazu i ładu przestrzennego

−
−
−
−

Zachowanie unikalnych form krajobrazu rolniczego,
Właściwe planowanie przestrzenne,
Racjonalna gospodarka gruntami,

Adaptacja rolnictwa i rybactwa do zmian klimatu oraz ich udział w przeciwdziałaniu
tym zmianom (mitygacji)

−
−

Adaptacja produkcji rolnej i rybackiej do zmian klimatu,

−
−

Zwiększenie sekwestracji węgla w glebie i biomasie wytwarzanej w rolnictwie,

Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w rolnictwie i całym łańcuchu rolnożywnościowym,

Badania w zakresie wzajemnego oddziaływania rozwoju obszarów wiejskich,
rolnictwa i rybactwa na zmiany klimatu,

−
Upowszechnianie wiedzy w zakresie praktyk przyjaznych klimatowi wśród
konsumentów i producentów rolno-spożywczych,
−

Zrównoważona gospodarka leśna i łowiecka na obszarach wiejskich

−
−

Racjonalne zwiększenie zasobów leśnych,

Odbudowa drzewostanów po zniszczeniach spowodowanych katastrofami naturalnymi,

−
Zrównoważona gospodarka łowiecka służąca ochronie środowiska oraz rozwojowi rolnictwa i rybactwa,
−

Wzmacnianie publicznych funkcji lasów,
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Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich

−
Racjonalne wykorzystanie rolniczej i rybackiej przestrzeni produkcyjnej do
produkcji energii ze źródeł odnawialnych,
−

Zwiększenie dostępności cenowej i upowszechnienie rozwiązań w zakresie
odnawialnych źródeł energii wśród mieszkańców obszarów wiejskich
Strategia „Sprawne Państwo 2020”

1. Cel 3. Skuteczne zarządzanie i koordynacja działań rozwojowych

−

Skuteczny system zarządzania rozwojem kraju

−

Wprowadzenie mechanizmów zapewniających spójność programowania społeczno-gospodarczego i przestrzennego,

−
−

Zapewnienie ładu przestrzennego,

Wspieranie rozwoju wykorzystania informacji przestrzennej z wykorzystaniem
technologii cyfrowych,
2. Cel 5. Efektywne świadczenie usług publicznych

−

Ochrona praw i interesów konsumentów

−

Wzrost świadomości uczestników obrotu o przysługujących konsumentom
prawach oraz stymulacja aktywności konsumenckiej w obszarze ochrony tych praw,

−

Standaryzacja i zarządzanie usługami publicznymi, ze szczególnym uwzględnieniem
technologii cyfrowych

−
Nowoczesne zarządzanie usługami publicznymi,
3. Cel 7. Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego
−

Doskonalenie systemu zarządzania kryzysowego

−

Usprawnienie działania struktur zarządzania kryzysowego

Strategia rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej
2022
1. Cel 3. - Rozwój odporności na zagrożenia bezpieczeństwa narodowego

−

Zwiększanie odporności infrastruktury krytycznej

−

Zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonowania energetyki jądrowej w Polsce,
2. Cel 4. Zwiększenie integracji polityk publicznych z polityką bezpieczeństwa

−

Integracja rozwoju społeczno-gospodarczego i bezpieczeństwa narodowego

−
−

Wzmocnienie relacji między rozwojem regionalnym kraju a polityką obronną,

−
−

Wspieranie rozwoju infrastruktury przez sektor bezpieczeństwa,

Koordynacja działań i procedur planowania przestrzennego uwzględniających
wymagania obronności i bezpieczeństwa państwa,
Wspieranie ochrony środowiska przez sektor bezpieczeństwa.

Krajowa strategia rozwoju regionalnego 2010–2020: regiony, miasta, obszary wiejskie
1. Cel 1. Wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów

−

Wzmacnianie funkcji metropolitalnych ośrodków wojewódzkich i integracja ich obszarów funkcjonalnych

−
−

Warszawa – stolica państwa,
Pozostałe ośrodki wojewódzkie,
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Tworzenie warunków dla rozprzestrzeniania procesów rozwojowych i zwiększania ich
absorpcji na obszary poza ośrodkami wojewódzkimi

−
−
−

Zwiększanie dostępności komunikacyjnej wewnątrz regionów,
Wspieranie rozwoju i znaczenia miast subregionalnych,
Pełniejsze wykorzystanie potencjału rozwojowego obszarów wiejskich,

Budowa podstaw konkurencyjności województw – działania tematyczne

−

Dywersyfikacja źródeł i efektywne wykorzystanie energii oraz reagowanie na
zagrożenia naturalne,

−

Wykorzystanie walorów środowiska przyrodniczego oraz potencjału dziedzictwa kulturowego
2. Cel 2. Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów
problemowych

−

Wspieranie obszarów wiejskich o najniższym poziomie dostępu
mieszkańców do dóbr i usług warunkujących możliwości rozwojowe

−
−

Zwiększanie dostępności i jakości usług komunikacyjnych,
Usługi komunalne i związane z ochroną środowiska,

−

Restrukturyzacja i rewitalizacja miast i innych obszarów tracących dotychczasowe
funkcje społeczno-gospodarcze,

−

Przezwyciężanie niedogodności związanych z położeniem obszarów przygranicznych, szczególnie wzdłuż zewnętrznych granic UE,

−

Zwiększanie dostępności transportowej do ośrodków wojewódzkich na obszarach o
najniższej dostępności.
Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020

1. Cel szczegółowy - Poprawa zdrowia obywateli oraz efektywności systemu opieki zdro-

wotnej

−

Kształtowanie zdrowego stylu życia poprzez promocję zdrowia, edukację zdrowotną
oraz prośrodowiskową oraz działania wspierające dostęp o zdrowej i bezpiecznej
żywności.

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020
1. Cel szczegółowy - Rozwój i efektywne wykorzystanie potencjału kulturowego i kreatywnego:

−

Wzmocnienie roli kultury w budowaniu spójności społecznej

−

Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz krajobrazu.

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku
1. Kierunek – poprawa efektywności energetycznej

−

Dążenie do utrzymania zeroenergetycznego wzrostu gospodarczego, tj. rozwoju gospodarki następującego bez wzrostu zapotrzebowania na energię pierwotną,

−

Konsekwentne zmniejszanie energochłonności polskiej gospodarki do poziomu UE15,
2. Kierunek – wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii

−

Racjonalne i efektywne gospodarowanie złożami węgla, znajdującymi się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

−

Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju poprzez dywersyfikację źródeł i
kierunków dostaw gazu ziemnego,
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3. Kierunek – wytwarzanie i przesyłanie energii elektrycznej oraz ciepła

−

Zapewnienie ciągłego pokrycia zapotrzebowania na energię przy uwzględnieniu
maksymalnego możliwego wykorzystania krajowych zasobów oraz przyjaznych środowisku technologii,
4. Kierunek – dywersyfikacja struktury wytwarzania energii elektrycznej poprzez wprowadzenie
energetyki jądrowej

−

Przygotowanie infrastruktury dla energetyki jądrowej i zapewnienie inwestorom warunków do wybudowania i uruchomienia elektrowni jądrowych opartych na bezpiecznych technologiach, z poparciem społecznym i z zapewnieniem wysokiej kultury
bezpieczeństwa jądrowego na wszystkich etapach: lokalizacji, projektowania, budowy, uruchomienia, eksploatacji i likwidacji elektrowni jądrowych
5. Kierunek – rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw

−

Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w finalnym zużyciu energii co najmniej
do poziomu 15% w 2020 roku oraz dalszy wzrost tego wskaźnika w latach następnych,

−

Osiągnięcie w 2020 roku 10% udziału biopaliw w rynku paliw transportowych oraz
zwiększenie wykorzystania biopaliw II generacji,

−

Ochrona lasów przed nadmiernym eksploatowaniem, w celu pozyskiwania biomasy
oraz zrównoważone wykorzystanie obszarów rolniczych na cele OZE, w tym biopaliw, tak aby nie doprowadzić do konkurencji pomiędzy energetyką odnawialną i rolnictwem oraz zachować różnorodność biologiczną,

−

Wykorzystanie do produkcji energii elektrycznej istniejących urządzeń piętrzących
stanowiących własność Skarbu Państwa,

−

Zwiększenie stopnia dywersyfikacji źródeł dostaw oraz stworzenie optymalnych warunków do rozwoju energetyki rozproszonej opartej na lokalnie dostępnych surowcach,
6. Kierunek – rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii

−

Zapewnienie niezakłóconego funkcjonowania rynków paliw i energii, a przez to przeciwdziałanie nadmiernemu wzrostowi cen,
7. Kierunek – ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko

−

Ograniczenie emisji CO2 do 2020 roku przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa energetycznego,

−

Ograniczenie emisji SO2 i NOx oraz pyłów (w tym PM10 i PM2,5) do poziomów wynikających z obecnych i projektowanych regulacji unijnych,

−

Ograniczanie negatywnego oddziaływania energetyki na stan wód powierzchniowych
i podziemnych,

−

Minimalizacja składowania odpadów poprzez jak najszersze wykorzystanie ich w gospodarce,

−

Zmiana struktury wytwarzania energii w kierunku technologii niskoemisyjnych
Dokumenty wojewódzkie

Program ochrony środowiska województwa mazowieckiego na lata 2011-2014 z perspektywą do 2018 r.
Głównym założeniem programu ochrony środowiska jest potrzeba poprawy jakości
życia człowieka, za cel nadrzędny dokumentu przyjęto:
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„Ochrona środowiska naturalnego na Mazowszu z zachowaniem zasad zrównoważonego
rozwoju, jako podstawa poprawy jakości życia mieszkańców regionu”.
W celu opracowania strategii ochrony środowiska na lata 2011-2014 z perspektywą
do 2018 r. zidentyfikowanych zostało 5 obszarów priorytetowych dla Mazowsza, do których
należą:

−
−
−
−
−
−

Poprawa jakości środowiska
Racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych
Ochrona przyrody
Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego
Edukacja ekologiczna społeczeństwa
Zagadnienia systemowe

W ramach ww. obszarów wyznaczono cele średniookresowe i działania, co ujęte zostało w harmonogramie realizacji działań na lata 2011-2014 z perspektywą do 2018 r.
I.

Obszar priorytetowy I – poprawa jakości środowiska
1. Poprawa jakości powietrza, w tym osiągnięcie poziomu celu długoterminowego dla ozonu do 2020 roku
2. Poprawa jakości wód
3. Racjonalna gospodarka odpadami
4. Ochrona powierzchni ziemi
5. Ochrona przed hałasem i promieniowaniem elktromagnetycznym

II.

Obszar priorytetowy II – racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych
1. Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi
2. Efektywne wykorzystywanie energii
3. Racjonalne gospodarowanie zasobami geologicznymi

III.

Obszar priorytetowy III – ochrona przyrody
1. Ochrona walorów przyrodniczych
2. Zwiększenie lesistości
3. Ochrona lasów, ze szczególnym uwzględnieniem różnorodności biologicznej

IV.

Obszar priorytetowy IV – poprawa bezpieczeństwa ekologicznego
1. Przeciwdziałanie poważnym awariom
2. Zwiększanie bezpieczeństwa transportu substancji niebezpiecznych
3. Ochrona przed powodzią i suszą
4. Ochrona przed osuwiskami
5. Ochrona przeciwpożarowa

V.

Obszar priorytetowy V – edukacja ekologiczna społeczeństwa
1. Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców Mazowsza
2. Udział społeczeństwa w postępowaniach na rzecz ochrony środowiska

VI.

Obszar priorytetowy VI – zagadnienia systemowe
1. Upowszechnianie znaczenia zarządzania środowiskowego
2. Zwiększanie roli placówek naukowo-badawczych Mazowsza we wdrażaniu
ekoinwencji
3. Egzekwowanie odpowiedzialności za szkody w środowisku
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Dokumenty powiatowe
Program ochrony środowiska dla powiatu jest w trakcie opracowywania
Dokumenty gminne
Strategia Rozwoju Gminy
Strategia Rozwoju Gminy została przyjęta Uchwałą Nr X/67/15 Rady Gminy Stary
Lubotyń z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Stary Lubotyń na lata 2016-2022.
Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej Gminy Stary Lubotyń, wyniki przeprowadzonych konsultacji oraz przeprowadzona analiza SWOT pozwoliły na wyznaczenie czterech filarów - obszarów strategicznych (infrastruktura, kapitał ludzki, gospodarka i środowisko), które w znaczący sposób wpływają na jej przyszły rozwój gospodarczy, społeczny,
ekologiczny i przestrzenny. Wokół wskazanych obszarów strategicznych skoncentruje się
działalność Gminy Stary Lubotyń przy współpracy z partnerami sektora publicznego, prywatnego, trzeciego sektora oraz społeczeństwem.
Cel strategiczny I. Zintegrowana i nowoczesna infrastruktura techniczna

−
−
−
−

Rozwój infrastruktury drogowej.

−
−
−
−
−
−

Rozwiązywanie problemów społecznych i stymulowanie aktywności zawodowej

−
−

Budowanie i upowszechnianie społeczeństwa informacyjnego.

−
−
−
−

Rozwój i wzrost konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Dalsza rozbudowa systemów wodno-kanalizacyjnych.
Rozwój gospodarki przestrzennej.

Rozwój infrastruktury i technologii informacyjno – komunikacyjnych.
Cel strategiczny II. Otwarty, kreatywny i konkurencyjny kapitał ludzki i społeczny.
sprzyjającej włączeniu społecznemu.
Podniesienie poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych społeczności.
Zwiększenie dostępu do usług medycznych wysokiej jakości.
Podniesienie jakości usług oraz poprawa dostępności opieki i edukacji przedszkolnej.
Rozwój i poszerzenie funkcji obiektów dydaktycznych, kulturalnych, oraz sportoworekreacyjnych, stworzenie profesjonalnej oferty.

Rozwijanie tożsamości i integracji społeczności.
Cel strategiczny III. Innowacyjna i efektywna gospodarka
Wsparcie rozwoju sektora usług rolno – spożywczych, handlu i rzemiosła.
Opracowanie i wdrożenie systemu promocji gospodarczej i inwestycyjnej.
Transfer nowych technologii opartych na kapitale intelektualnym zmierzających do
modernizacji gospodarstw rolnych

−

Stworzenie atrakcyjnej oferty turystycznej. agroturystycznej i ekoturystycznej gminy
w oparciu o zasoby przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz innowacyjne ich wykorzystanie.
Cel strategiczny IV. Środowisko naturalne wysokiej jakości, ochrona wartości przyrodniczych i historycznych

−
−

Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalna gospodarka zasobami.
Renowacja i ochrona dziedzictwa historycznego i obiektów zabytkowych.
Opracowano w: EKOL-EKON S.C. Biuro Studiów Ocen Strategicznych w Ostrołęce

Id: 13F0E48C-0F4E-4570-BA66-125531E01626. Uchwalony

Program ochrony środowiska dla Gminy Stary Lubotyń na lata 2016-2019 z perspektywą do roku 2023

−
−

Str. 18

Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
Promocja ochrony środowiska, postaw proekologicznych i zdrowego trybu życia.

Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Stary Lubotyń
Celem opracowania „Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Stary Lubotyń”
jest wsparcie działań na rzecz realizacji pakietu klimatyczno-energetycznego do roku 2020,
tj.
1. redukcji emisji gazów cieplarnianych,
2. zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
3. redukcji zużycia energii finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej.
W Planie wskazano ponadto na konieczność ograniczania emisji gazów cieplarnianych w procesie produkcji energii elektrycznej. Planuje się osiągnięcie tego celu poprzez
budowę nowych, ekologicznych elektrowni systemowych, proekologiczną modernizację
elektrowni istniejących oraz rozbudowę sektora wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych
(ze szczególnym uwzględnieniem farm wiatrowych). Największy potencjał w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii występuje dla biomasy, biopaliw oraz biogazu. Możliwe jest wykorzystanie energii słonecznej, energetyki wiatrowej oraz energetyki wykorzystującej wody geotermalne. Najmniejszy potencjał rozwoju zaraportowano dla energetyki wodnej.
Wizja Gminy Stary Lubotyń w działaniach na rzecz gospodarki niskoemisyjnej opracowana na podstawie diagnozy stanu obecnego brzmi następująco: Stary Lubotyń gminą
o zrównoważonej i zintegrowanej gospodarce energetycznej, wykorzystującej odnawialne źródła energii, dążącej do redukcji zużycia energii oraz emisji dwutlenku węgla
o 20% w perspektywie do 2020 r.
Celem strategicznym realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Stary Lubotyń jest redukcja emisji dwutlenku węgla (CO2) o 20% do 2020 r., w stosunku do przyjętego
roku bazowego (2009) z wyłączeniem emisji z sektora przemysłowego.1 Redukcja emisji
dwutlenku węgla będzie wynikiem zmniejszenia zużycia energii finalnej, a także zwiększenia
udziału odnawialnych źródeł energii w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Stary Lubotyń.

2. Ocena realizacji dotychczasowego Programu Ochrony Środowiska
Poniżej przedstawiono ocenę realizacji celów i kierunków działań ekologicznych do
grudnia 2015 roku na terenie analizowanej Gminy.
Wymienione cele miały być realizowane poprzez działania o charakterze inwestycyjnym i pozainwestycyjnym, prowadzące do eliminacji lub ograniczenia natężenia oddziaływania czynników zagrażających zasobom środowiska naturalnego oraz do odtwarzania użytkowanych zasobów.

1

Zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w: Paolo Bertoldi, Damian BornásCayuela, SuviMonni, Ronald Piers de
Raveschoot, „Poradnik. Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)?”, Luksemburg,
JRC, Urząd Publikacji Unii Europejskiej, Unia Europejska, 2010, Tłumaczenie polskie: Stowarzyszenie Gmin
Polska Sieć „Energie Cités”, Kraków, 2012.
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Tabela 1 Zadania zrealizowane na terenie gminy Stary Lubotyń w latach 2011-2015
L.p.

Nazwa zadania

1

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej

Okres realizacji
2012
2013
2014

2015
2

Modernizacja SUW w
Starym Lubotyniu

2011

3

Modernizacja sieci
drogowej, Stałe

2011

poprawianie jakości
nawierzchni dróg
(remonty, przebudowy)

2012

2013

Sposób realizacji

Poniesiony koszt

W 2012 roku wybudowano sieć kanalizacji grawitacyjnej Stary Lubotyń (Brzeźniak) o długości 212 mb
Zakup pompy zatopionej na kanalizację w Starym Lubotyniu
Wykonano dokumentację na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Budziszki, Sulęcin Szlachecki,
Sulęcin Włościański
. Wykonana została dokumentacja na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zochowo
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Lubotyń Kolonia

23 690,19

Przebudowa i modernizacja drogi gminnej ze żwirowej
na bitumiczną w miejscowości Podbielko o długości
702 mb – wydatkowano kwotę 238 704,09 zł;
Przebudowa i modernizacja drogi ze żwirowej na bitumiczną w miejscowości Rabędy o długości 705 mb,
wydatkowano kwotę 246 550,55 zł;
Przebudowa i modernizacja drogi gminnej ze żwirowej
na bitumiczną w miejscowości Lubotyń–Morgi o długości 990 mb – wydatkowano kwotę 305 996,75 zł;
Przebudowa i modernizacja drogi gminnej ze żwirowej
na bitumiczną w miejscowości Stare Rogowo – Rogówek o długości 1000 mb, wydatkowano kwotę
321 304,38 zł;
Przebudowa i modernizacja drogi gminnej ze żwirowej
na bitumiczną w miejscowości Stary Lubotyń – Budziszki o długości 1220 mb, wydatkowano kwotę
375 466,31 zł.
Remont drogi gminnej Gniazdowo – Wiśniewo o długości 1250 mb – wydatkowano kwotę 273 203,95 zł;
Budowa drogi gminnej Stare Rogowo – Rogowo Folwark – Rogówek o długości 1000 mb - wydatkowano
kwotę 280 951,16 zł;
Budowa drogi Stare Rogowo – Rogowo Folwark
o długości 1150 mb, wydatkowano kwotę 315 920,32
zł
Przebudowa i modernizacja drogi gminnej ze żwirowej
na bitumiczną w miejscowości Lubotyń – Morgi o długości 625 mb – wydatkowano kwotę 170 503,42 zł;
Przebudowa ciągu komunikacyjnego w Starym Lubotyniu – 24 690,64 zł;
Remont drogi gminnej Świerże – Żyłowo – 37 790,49
zł;
Przebudowa skrzyżowania w Starym Lubotyniu, udział
Gminy - 177.000,00 zł, łącznie 354 000,00,
Przebudowa i modernizacja drogi gminnej ze żwirowej
na bitumiczną w miejscowości Lubotyń - Morgi –
0+000 do km 0+610, 236.000,00 zł,
Przebudowa i modernizacja drogi gminnej ze żwirowej
na bitumiczną w miejscowości Rogówek - długość
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Poniesiony koszt

odcinka – 696,4 m, 200 000,00 zł,
1 479 921,30
Remont drogi gminnej Gniazdowo-Wiśniewo - od km
1+228 do km 2+438, 535.000,00 zł,
2014

2015

4

Termomodernizacja i
remont budynków
użyteczności publicznej

2011

2012

2013

2014

Przebudowa i modernizacja drogi gminnej Stary Lubotyń (Brzeźniak) –o długości 310 m, 120 000,00 zł.
Budowa drogi gminnej w miejscowości Stary Turobin – I
etap od km 0+000 do km 0+222,5,
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Koskowo – I
etap od km 0+000 do km 0+367,
Przebudowa drogi gminnej Lubotyń Kolonia - Gawki –
I etap od km 0+000 do km 0+995,
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żochowo –
I etap od km 0+000 do km 0+995
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żyłowo –
I etap - odcinek I od km 0+000 do km 0+142, odcinek
II od km 0+000 do km 0+155
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rogowo Folwark od km 0+000 do km 0+315
Remont remizy OSP Gumowo – 60 652,54 zł;
Remont dachu budynku komunalnego w Starym Lubotyniu – 39 515,71 zł;
Wymiana stolarki okiennej w budynku policji –
24 284,85 zł;
Remont klatki schodowej w budynku SPZOZ w Starym Lubotyniu – 31 300,62 zł;
Remont remizy OSP w Starym Lubotyniu –
306 013,06 zł;
Remont remizy OSP Koskowo – 239 008,18 zł;
Remont remizy OSP w Gumowie – 46 910,97 zł;
Remont remizy OSP Rząśnik – 26 724,00 zł;
Remont dachu budynku komunalnego w Starym Lubotyniu (Agronomówka) – 42 765,16 zł;
Docieplenie budynku policji – 90 834,31 zł;
Modernizacja (docieplenie) budynku SUW w Gniazdowie – 36 654,23 zł;
Remont szkoły w Sulęcinie Szlacheckim – 51 999,87zł
Remont i modernizacja strażnicy OSP w Rząśniku –
150 000,0
Remont budynku Stacji Uzdatniania Wody w Gniazdowe - wykonanie termomodernizacji fundamentów
wraz z odwodnieniem – 58 000,00
Remont garażu przy budynku komunalnym (Ośrodek
Zdrowia) – 80 000,00 zł
Remont i wyposażenie pomieszczeń oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II
- Papieża Polaka w Starym Lubotyniu – 100 000,00
Wykonanie placu zabaw w Sulęcinie Szlacheckim 29 805,00
Remont budynku Stacji Uzdatniania Wody w Gniazdowe - wykonanie termomodernizacji fundamentów
wraz z odwodnieniem – 58 000,00
Remont budynku komunalnego (Posterunek Po-

Opracowano w: EKOL-EKON S.C. Biuro Studiów Ocen Strategicznych w Ostrołęce

Id: 13F0E48C-0F4E-4570-BA66-125531E01626. Uchwalony

157 244,56

155 753,72

840 909,78

487 805,00

825 483,56

Str. 21

Program ochrony środowiska dla Gminy Stary Lubotyń na lata 2016-2019 z perspektywą do roku 2023

L.p.

Nazwa zadania

Okres realizacji

Sposób realizacji
licji) – 65 677,31 zł,
Remont remizy OSP Rząśnik – 58 504,20 zł,
Remont remizy OSP Kosewo wraz termomodernizacją – 195 826,67 zł,
Remont remizy OSP Sulęcin wraz termomodernizacją – 295 724,97 zł,
Remont szkoły w Gniazdowie – 27 450,00 zł,
Remont szkoły w Sulęcinie – 30 088,01 zł,
Remont szkoły w Starym Lubotyniu – 152 212,40
zł
Remont remizy OSP Kosewo wraz z termomodernizacją - 493 474,39 zł,
Remont szkoły w Starym Lubotyniu – 141 098,00
zł

2015

5

Budowa przydomowych
oczyszczalni ścieków

2011
2013

2014
6
7
8

9

Modernizacja gminnej
oczyszczalni ścieków
Rekultywacja gminnego
składowiska odpadów
Modernizacja lokalnych
systemów wytwarzania
ciepła
Wymiana pokryć
dachowych i innych
elementów wykonanych
z materiałów zawierających azbest

2011
2015

W 2011 r. w ramach zadania opracowano
dokumentację projektowo – techniczną na budowę
przydomowych oczyszczalni ścieków
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stary Lubotyń etap I – 108 szt.
Wybudowano na terenie gminy Stary Lubotyń 111 szt.
przydomowych oczyszczalni ścieków
Wykonano dodatkowy osadnik wtórny o średnicy 3 m
i wysokości całkowitej 4,6 m
Uzyskano decyzję na zamknięcie składowiska

Poniesiony koszt

634 572,39

69 253,31

1 266 948,00
1 133 188,63
36 711,20

2012

W 2012 r. Wykonano modernizację kotłowni węglowej
na kotłownię na olej opałowy w budynku komunalnym
w Starym Lubotyniu (budynek policji)

38 732,96

2011

W 2011 r.z terenu gminy usunięto i unieszkodliwiono
102,315 ton płyt azbestowych na kwotę 60 775,11 zł.
W 2012 r. z terenu gminy usunięto i unieszkodliwiono
93,6 ton płyt azbestowych na kwotę 59 342,40 zł.
Usunięto azbest z terenu gminy w ilości 147,6 Mg
Usunięto azbest z terenu gminy w ilości: 108 Mg

120 117,51

2014
2015

Razem

55 792,80
30 093,12

12 231593,15

Z danych uzyskanych z Urzędu Gminy w Starym Lubotyniu wynika, w obrębie celów i
priorytetów podjęto wiele zaplanowanych działań. Stopień realizacji zaplanowanych działań
był zróżnicowany: niektóre cele krótkoterminowe zostały częściowo zrealizowane, inne zupełnie nie zostały podjęte, ze względu na trudności w pozyskaniu środków finansowych na
realizację zadań. W związku z tym przesunięto termin realizacji niektórych zaplanowanych
działań. Niektóre z zaplanowanych przedsięwzięć są w trakcie realizacji tj. budowa sieci kanalizacyjnej, w związku z czym planuje się ich kontynuację.
W chwili obecnej stan poszczególnych komponentów środowiska na terenie Gminy
Stary Lubotyń jest oceniony jako zadowalający.
W celu zachowania istniejącego stanu środowiska niezbędna jest kontynuacja realizacji polityki ochrony środowiska w Gminie oraz dalsze przeznaczanie znaczących nakładów finansowych na działania, które doprowadzą do poprawy jego poszczególnych komponentów. A także wzmocnienia struktur ekologicznych, rozwijania aktywności obywatelskiej i
świadomości ekologicznej.
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3. Ocena stanu środowiska
O stanie środowiska przyrodniczego decydują odprowadzane przez człowieka do
środowiska różnego rodzaju substancje powstające w toku działalności gospodarczej człowieka, jak również procesów bytowych zachodzących w gospodarstwach domowych. Działalność prowadzona przez człowieka ma również swoje oddziaływanie pośrednie w postaci
stymulowania procesów biologicznych, które zachodzą w zmienianym przez człowieka środowisku przyrodniczym. Utrzymywanie równowagi ekologicznej w środowisku przyrodniczym jest złożonym procesem i wymaga systematycznego śledzenia zmian w nim zachodzących.

3.1. Ochrona klimatu i jakości powietrza
Według klasyfikacji R. Gumińskiego rejon gminy Stary Lubotyń znajduje się w „dzielnicy wschodniej” (podlaskiej). Według autora obserwuje się tu chłodniejszy klimat niż w
„dzielnicy środkowej”:

−
−
−
−
−
−

liczba dni mroźnych w ciągu roku – 50-60;
liczba dni z przymrozkami w ciągu roku - 110-130;
czas zalegania pokrywy śnieżnej w ciągu roku – 80-87 dni;
opady średnio roczne – 550 mm (większa część gminy) - 600 mm (południowy fragment gminy);
częstość występowania silnych wiatrów jest mała;
okres wegetacyjny – 200-210 dni.

Natomiast wg klasyfikacji A. Wosia gmina znajduje się w regionie klimatycznym XI –
Środkowomazurskim. Według autora, na tle innych regionów, obszar ten cechuje się niewielką wyrazistością.
Obszar ten ma niewielką ilość dni z pogodą umiarkowanie chłodną i umiarkowania
ciepłą, mało jest też dni ciepłych z opadami atmosferycznymi. Natomiast notuje się tu więcej
w stosunku do innych regionów dni z pogodą mroźną z opadem, jak i bez opadu. Średnia
wysokość temperatury w miesiącach letnich wynosi +17,2 °C, w miesiącach zimowych
3,2°C, temperatura maksymalna to +32,2°C, a minimalna –22,2°C. Średnia roczna wartość
temperatury w roku 2014 na terenie gminy Stary Lubotyń wyniosła 8°C (WIOŚ 2015).
Mezoklimat gminy charakteryzuje się średnimi warunkami klimatycznymi. Na korzystne przewietrzanie wpływa niewielki stopień pokrycia lasami, nie ma też znacznych zagłębień terenowych gdzie mogłoby stagnować zimne powietrze. Dominują wiatry południowo-zachodnie (15,3%), południowo-wschodnie (12,6%) oraz zachodnie (11,9%). W roku
2014 dominowały wiatry południowo-wschodnie (WIOŚ 2015).
Kierunek wiatrów zmienia się w zależności od pory roku: latem i jesienią dominuję
wiatry zachodnie, zimą południowo-wschodnie, natomiast wiosną jest znaczny udział wiatrów północnowschodnich i północnych. Zwiększenie prędkości wiatrów jest spowodowane
dużymi otwartymi przestrzeniami i dodatkowo potęgowane przez niewielkie monokulturowe
lasy o niedużym zagęszczeniu, znajdujące się wśród pól.
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Mało korzystny mezoklimat jest na obszarach występowania płytkich wód gruntowych. Na tych terenach jest zwiększona wilgotność, mogą powstawać poranne mgły, które
jednak dzięki dobremu przewietrzaniu powinny ustępować w ciągu dnia. Wilgotność powietrza w roku 2014 dla gminy Stary Lubotyń wyniosła 76 - 77% (WIOŚ 2015).
Rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w przyziemnych warstwach atmosfery uwarunkowane jest czynnikami meteorologicznymi, do których należy: prędkość i kierunek wiatru, opad atmosferyczny, temperatura powietrza oraz pionowa struktura dynamiczna warstwy granicznej atmosfery.
Tabela 2 Wynikowe klasy strefy mazowieckiej dla poszczególnych zanieczyszczeń uzyskane w ocenie rocznej
dokonanej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych pod kątem ochrony zdrowia
Nazwa
strefy
Strefa mazowiecka

SO2
A

NO2
A

Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń dla obszaru całej strefy
CO C6H6 PM10 PM2,51) PM2,52) Pb
As
Cd
Ni
B(a)p
A
A
C
C
C2
A
A
A
A
C

032)
A

O33)
D2

Gmina Stary Lubotyń jest gminą, w której jakość powietrza jest zadowalająca. Gmina
znajduje się w strefie mazowieckiej w klasyfikacji jakości powietrza. W wyniku klasyfikacji
opracowanej przez WIOŚ dla 2014 roku stwierdzono, że większość zanieczyszczeń atmosferycznych mieści się w klasie A, co oznacza, że stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy
nie przekraczają poziomów dopuszczalnych i poziomów docelowych (tabela nr 2). Przekroczony jest za to poziom stężenia pyłu PM10 (została przekroczona norma dobowa, tabela nr
3). W strefie mazowieckiej przekroczono również poziom stężenia benz(a)piranu, poziom
celu długoterminowego dla ozonu według kryterium ochrony zdrowia i ochrony roślin. W
strefie mazowieckiej został również przekroczony poziom dopuszczalny i docelowy pyłu PM
2,5.
Tabela 3 Wyniki modelowania matematycznego imisji dla wybranych zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy
Stary Lubotyń w roku 2014
Rodzaj zanieczyszczenia

Pył zawieszony
PM 10
Pył zawieszony
2,5
Benzo(a)piren
Dwutlenek azotu
N02

PM10 rok

Liczba dni z
przekroczeniem
średniego
dobowego
stężenia PM10
50µg/m3
Średnia
Max. w
dla
gminie
gminy

Średnia
dla
gminy
[µg/m3]
11

Max. w
gminie
[µg/m3]
12

0

-

-

-

-

PM 2,5 rok

Max. w
gminie
[µg/m3]

2

Średnia
dla
gminy
[µg/m3]
-

-

-

9

10

-

-

-

-

-

B(a)P rok

N02 rok

Średnia
dla
gminy
[ng/m3]
-

Max. w
gminie
[ng/m3]
-

Średnia
dla
gminy
[µg/m3]
-

Max.
w
gminie
[µg/m3]
-

0,6
-

0,8
-

8

10

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim w roku 2014
Pewien udział w jakości powietrza mają zanieczyszczenia allochtoniczne, napływające spoza terenu gminy, zgodnie z dominującym kierunkiem wiatru. Według WIOŚ analiza
otrzymanych poziomów stężeń zanieczyszczeń monitorowanych w 2014 r. wskazuje na ścisłą zależność zmierzonych stężeń od warunków pogodowych.
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Zima spowodowała wysoką emisję zanieczyszczeń, pochodzących ze spalania paliw
na cele grzewcze, co bezpośrednio przełożyło się na wysoki poziom imisji tych zanieczyszczeń, szczególnie gdzie w obszarach dominuje powierzchniowa emisja indywidualna.
Tabela 4 Poziomy dopuszczalne i docelowe dla poszczególnych rodzaji zanieczyszczeń – ochrona zdrowia
Rodzaj zanieczyszczenia

Czas uśrednienia stężeń

Dwutlenek azotu N02
Benzo(a)piren
Pył zawieszony PM 2,5
Pył zawieszony PM 10

rok
rok
rok
rok

Określone poziomy dla zanieczyszczeń
dopuszczalny
docelowy
3
40 µg/m
1 ng/m3
25 µg/m3
25 µg/m3
3
40 µg/m
-

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim w roku 2014
Generalnie źródła emisji do powietrza na terenie gminy pochodzą z następujących
rodzajów działalności:

−

wytwarzania energii cieplnej powodującej uwalnianie takich zanieczyszczeń jak: dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek i dwutlenek węgla, pył, benzo-α- piren,

−

z realizacji innych procesów technologicznych, w wyniku których emitowana jest szeroka gama zanieczyszczeń wynikających ze specyfiki tych procesów (np. magazynowanie odchodów zwierzęcych),

−

z komunikacji, gdzie ze spalania paliw płynnych i gazowych uwalniane są zanieczyszczenia gazowe i pyłowe. Główne zanieczyszczenia to: węglowodory, tlenki azotu, tlenek węgla, pyły, związki ołowiu, tlenki siarki.

Na terenie gminy Stary Lubotyń nie występują znaczące punktowe źródła emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego. Obszar gminy Stary Lubotyń cechuje się dość
korzystnymi warunkami mikroklimatycznymi i higieny atmosfery. Brak tu obiektów przemysłowych i instalacji mogących pogorszyć stan środowiska.
Na terenie gminy istotne znaczenie dla jakości powietrza ma tzw. emisja niska z indywidualnego ogrzewania mieszkań, która co prawda ma mały zasięg przestrzenny wokół
obszaru emisji, lecz w znacznym stopniu wpływa na wielkość stężenia zanieczyszczeń w
swoim najbliższym otoczeniu.
Emisja niska jest szacowana na podstawie gęstości zaludnienia oraz średnich kubatur lokali mieszkalnych, przy założeniu stałych współczynników emisji dla różnych paliw.
Charakterystyczną cechą niskiej emisji jest jej sezonowa zmienność. W okresach grzewczych notuje się wzrost emisji energetycznej w porównaniu do okresów ciepłych.
Ograniczenie emisji z indywidualnych systemów grzewczych może być osiągnięte
poprzez:
− zmianę paliwa (np. gaz, olej),
− wymianę kotła czy pieca na nowy o wysokiej sprawności,
− zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło (termomodernizacja budynków).
Ważnym elementem niskiej emisji są zanieczyszczenia ze źródeł liniowych czyli
związane z komunikacją. Emisja ta wraz z postępującym zwiększaniem się ilości pojazdów,
wykazuje tendencję wzrostową. Liniowymi źródłami zanieczyszczenia powietrza są szlaki
komunikacyjne o znacznym natężeniu ruchu.
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Największy zasięg uciążliwości (do 100 m) i negatywne oddziaływanie w postaci hałasu i zanieczyszczeń komunikacyjnych, będą występowały wzdłuż drogi wojewódzkiej nr
677 (Ostrów Mazowiecka – Łomża ).
W celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń atmosferycznych wskazane jest zachowanie obszarów umożliwiających przewietrzanie terenu gminy, zachowanie i kształtowanie
roślinności mającej zdolność filtracji zanieczyszczeń oraz ograniczenie stosowania wysokoemisyjnych paliw jako czynników grzewczych w budynkach mieszkalnych i usługowych.

3.2. Zagrożenie hałasem
Wpływ na stan akustyczny gminy Stary Lubotyń wywiera hałas generowany przez
komunikację drogową i w niewielkim stopniu, przez hałas przemysłowy o niewielkim natężeniu, którego uciążliwość ma charakter lokalny.
Hałas komunikacyjny jest najważniejszym czynnikiem mającym wpływ na klimat akustyczny gminy. Jest to główne źródło uciążliwości hałasu dla ludzi i środowiska przyrodniczego. Środki transportu są ruchomymi źródłami hałasu decydującymi o parametrach klimatu akustycznego na terenie gminy Stary Lubotyń. Większość pojazdów emituje hałas o poziomie dźwięku od 85 do 94 dB, przy dopuszczalnych natężeniach hałasu w środowisku, w
otoczeniu budynków mieszkalnych 45 dB w porze nocnej i 55 dB w porze dziennej. Najbardziej uciążliwe są pojazdy ciężkie, z których 80% emituje hałas o poziomie dźwięku większym niż 80 dB, z czego 40% o poziomie większym niż 85 dB.
Uciążliwości związane z hałasem emitowanym od dróg występują w miejscowościach przez które przebiega droga o wysokim natężeniu ruchu tj. w Gniazdowie, RogowieFolwarku i Sulęcinie Włościańskim (związane z drogą wojewódzką nr 677). Gmina posiada
stosunkowo korzystny układ drogowy z uwagi na emisje hałasu komunikacyjnego tzn. intensywne ciągi komunikacyjne oprócz w/w drogi wojewódzkiej na terenie gminy nie występują.
Dominują drogi powiatowe i gminne o małym natężeniu ruchu.
Działania zmierzające do poprawy klimatu akustycznego powinny w chwili obecnej
koncentrować się na:

−
−

utrzymaniu dróg w należytym stanie technicznym,
eliminowaniu z ruchu będących w złym stanie technicznym i nie odpowiadających
normom pojazdów mechanicznych,

−

ograniczenie prędkości pojazdów poruszających się po terenach zabudowanych zabudową mieszkaniową,

−

kontrolowanie przestrzegania ograniczenia prędkości oraz dopuszczalnej ładowności
pojazdów,

−

wyznaczanie w planach miejscowych, w strefach uciążliwości akustycznych od dróg
terenów nie chronionych akustycznie (usługowych, przemysłowych).

Hałas przemysłowy na terenie gminy nie stanowi poważnego zagrożenia. WIOŚ nie
przeprowadzał na terenie gminy Stary Lubotyń badań natężenia hałasu.
Ze względu na możliwość przebiegu przez teren gminy drogi ekspresowej Via Baltica
należy się spodziewać znacznego wzrostu poziomu hałasu drogowego jeśli inwestycja ta była by zrealizowana.
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Wiązałoby się to z koniecznością montażu ekranów akustycznych w miejscach sprawiających uciążliwość mieszkańcom gminy. Inwestycje tego typu uwzględniają w swoich
projektach montaż ekranów akustycznych w terenach zabudowanych mimo to droga to może znacząco wpłynąć na klimat akustyczny gminy.
W celu ochrony akustycznej mieszkańców gminy wskazane jest ograniczenie lokalizacji budynków w miejscach gdzie przebywają ludzie w pobliżu takich źródeł hałasu jak droga wojewódzka. W celu zmniejszenia uciążliwości od zabudowy zagrodowej wskazane jest
ograniczenie mieszania się zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej.

3.3. Pola elektromagnetyczne
Na terenie gminy Stary Lubotyń najważniejszymi emitorami pól elektromagnetycznych są linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia 110 kV przebiegająca przez miejscowości Sulęcin Włościański i Sulęcin Szlachecki, linie elektroenergetyczne średniego napięcia 15 kV, stacje transformatorowe oraz urządzenia radiokomunikacyjne na terenie miejscowości Lubotyń Włóki. Ponadto w roku 2013 wybudowano linie energetyczną w miejscowości
Lubotyń – Kolonia.
Do instalacji i urządzeń emitujących pole elektromagnetyczne mogących znacząco
oddziaływać na środowisko zalicza się;

−

stacje elektroenergetyczne lub napowietrzne linie elektroenergetyczne, o napięciu
znamionowym nie mniejszym niż 110 kV, o długości nie mniejszej niż 15 km;

−

instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne, emitujące pola
elektromagnetyczne, których równoważna moc promieniowana izotropowo wynosi
nie mniej niż 15 W, emitujących pola elektromagnetyczne o częstotliwości od 30 kHz
do 300 GHz.

Wpływ pola elektromagnetycznego na człowieka i środowisko uzależniony jest od
wysokości natężenia (lub gęstości mocy) oraz częstotliwości drgań. Dlatego wartość poziomów dopuszczalnych jest określana w pasmach częstotliwości. Wartości dopuszczalnych
poziomów są podane w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r.
w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. Nr 192, poz. 1883). Poniżej przedstawiono tabelę z wartościami dopuszczalnymi.
Tabela 5 Dopuszczalne poziomu pól elektromagnetycznych dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową
Wielkość fizyczna
Zakres częstotliwości promieniowania
L.p.
1
1
0 Hz
2
0 Hz do 0,5 Hz
3
0,5 Hz do 50 Hz
4
0,05 kHz do 1 kHz
5
0,001 MHz do 3 MHz
6
3 MHz do 300 MHz
7
300 MHz do 300 GHz

Składowa elektryczna
2
10 kV/m
10 kV/m
20V/m
7 V/m
7 V/m

Składowa magnetyczna
3
2500 A/m
2500 A/m
60 A/m
3/f A/m
3 A/m
-

Gęstość mocy
L.p.
1
2
3
4
5
6
7

Źródło: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów oraz sprawdzania dotrzymania tych poziomów
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Oddziaływanie promieniowania elektromagnetycznego na środowisko będzie stale
wzrastać, co związane jest z postępem cywilizacyjnym i rozwojem usług telekomunikacyjnych. Wpływ na wzrost promieniowania ma przede wszystkim rozwój telefonii komórkowej,
powstawanie coraz większej liczby stacji nadawczych radiowych i telewizyjnych, itd., pokrywających coraz gęstszą siecią obszary dużych skupisk ludności. Przedstawiony rozwój źródeł pól elektromagnetycznych spowoduje zarówno ogólny wzrost poziomu tła promieniowania elektromagnetycznego w środowisku, jak też zwiększenie liczby i powierzchni obszarów
o podwyższonym poziomie natężenia promieniowania.
Tabela 6 Wykaz anten nadawczych oraz przekaźników telefonii komórkowej
L.p.
1

Miejscowość
Lubotyń Włóki

Nr działki
167/1

Sieć
PLUS

Źródło: www.btsearch
Na terenie gminy jak dotychczas nie były prowadzone pomiary natężenia pól elektromagnetycznych.
W celu ograniczenia wpływu pól elektromagnetycznych na zdrowie ludzi koniczne
jest ograniczenie lokalizacji budynków z przeznaczeniem na pobyt ludzi w zasięgu oddziaływania urządzeń emitujących fale elektromagnetyczne.

3.4. Gospodarowanie wodami
3.4.1. Zasoby i jakość wód powierzchniowych
Obszar gminy położony jest głównie w dorzeczu rzeki Orz i jej dopływów. Orz jest
lewostronnym dopływem Narwi, do której uchodzi w miejscowości Cmocha. Orz wypływa u
podnóża wału kemowo-morenowego „Czerwonego Boru” poza granicami gminy (Gmina
Szumowo), na wysokości 127 m n.p.m. W środkowym biegu, na terenie gminy, dolina Orzu
położona jest już na wysokości 107 m n.p.m. Na terenie gminy do Orzu dopływa rzeka Struga (stanowi fragment zachodniej granicy gminy w sołectwie Rogówek), Kanał Zakrzewek
(bierze początek tuż koło południowo-zachodniej granicy gminy w m. Zakrzewek i dopływa
do Orzu w m. Kosewo) oraz pięć bezimiennych dopływów: ze Starego Lubotynia, Rząśnika,
Podbieli, Budy Grudzi, Lubiejewa Nowego, a poza terenem gminy, ale również z jej obszaru,
spływają wody dopływami spod Kolonii Jelonki (Sulęcina Włościańskiego) i spod Wiśniewa
(Koskowa).
Orz i jego dopływy odwadniają wschodnią, centralną, zachodnią oraz południową
część gminy. Rzeka Orz w dużej część została uregulowana i ma postać kanału, również
większość jego dopływów została uregulowana i ma aktualnie formę rowów melioracyjnych.
Północną część gminy odwadnia rzeka Ruż. Podobnie jak Orz jest lewostronnym dopływem rzeki Narwi.
Sieć wodna jest na obszarze gminy silnie rozwinięta, charakterystycznie dla obszaru
Nizin Środkowopolskich, a sam teren gminy stanowi obszar źródliskowy.
Na terenie gminy Stary Lubotyń występują nielicznie zbiorniki wody stałej. Niewielkie
stawy i oczka wodne znajdują się w pobliżu miejscowości: Lubotyń-Morgi, Turobin-Brzozowa
i Stary Lubotyń. Są to zbiorniki bardzo małe występujące na terenach podmokłych i w dolinkach cieków.
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Wezbrania wód w rzekach występują wczesną wiosną: luty-kwiecień, natomiast najniższe stany obserwuje się latem: lipiec-wrzesień.
Teren gminy położony jest na terenie Jednolitych Części Wód Powierzchniowych Orz
od źródeł do dopływu z Wiśniewa z dopływem z Wiśniewa. Charakterystyka jednolitych części wód rzecznych, przedstawia następującą charakterystykę niniejszego JCWP:
a) Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP):
− Europejski kod JCWP – PLRW200017265652
− Nazwa JCWP – Orz od źródeł do dopływu z Wiśniewa z dopływem z Wiśniewa
b) Lokalizacja
− Region wodny - Region wodny Środkowej Wisły
− Obszar dorzecza:
− nazwa: Obszar Dorzecza Wisły
− Kod 2000
− Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej - RZGW w Warszawie
− Ekoregion:
− Wg. Kondrackiego - Równiny Wschodnie (16)
− Wg. Illiesa - Równiny Wschodnie (16)
c) Typ JCWP – potok nizinny piaszczysty (17)
d) Status - naturalna część wód
e) Ocena stanu – zły
f) Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych – niezagrożona
g) Derogacje – na podstawie RDW (2000/60/WE)
Na terenie gminy Stary Lubotyń nie ma punktu kontroli czystości wody w rzece Orz.
Taki punkt znajduje się w Czarnowo 25 km za granicami gminy w dół biegu rzeki.
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Mapa 1. Położenie terenu gminy na mapie jednolitych części wód powierzchniowych – Orz od źródeł do dopływu
z Wiśniewa z dopływem z Wiśniewa.
W kontrolowanym punkcie w latach 2010 - 2015 przeprowadzono badania, które wykazały następujące wyniki:

−
−
−

Ocena pod względem elementów biologicznych – Klasa III

−
−

Stan /potencjał ekologiczny – umiarkowany

Ocena pod względem elementów hydromorfologicznych – Klasa III
Ocena pod względem elementów fizykochemicznych (grupa 3.1 i 3.6) – PSD - poniżej stanu dobrego
Stan ogólny wód - zły
Na taki stan cieku mają wpływ czynniki zewnętrzne i wewnętrzne takie jak:

−
−
−
−

spływy powierzchniowe i wody infiltrujące z pól uprawnych i łąk;
zrzuty ścieków bytowych bezpośrednio do cieków;
niedostateczne skanalizowanie gminy i gmin sąsiednich (gmina Czerwin)
znikoma ilość gospodarstw posiadających przydomowe oczyszczalnie ścieków.

3.4.2. Zasoby i jakość wód podziemnych
Znaczna część gminy Stary Lubotyń (ok. 60% powierzchni) charakteryzuje się swobodnym zwierciadłem wody pierwszego poziomu wodonośnego (tzw. wody gruntowe).
Związane jest to z występowaniem w utworach powierzchniowych łatwo przepuszczalnych
piasków.
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Na terenie zalegania glin zwałowych moreny dennej ciągłość pierwszego zwierciadła
wody może ulec zakłóceniu i wykazuje napięcie. W tym rejonie występują w niektórych miejscach wody przypowierzchniowe (tzw. wierzchówki), które utrzymują się na głębokości od
0,5 do 3,5 m i okresowo, w czasie suszy, mogą zanikać.
Na przeważającej części terenu zwierciadło wody gruntowej kształtuje się na głębokości od 2 do 3 m p.p.t. Wahania roczne, w zależności od ilości opadów, mogą wynosić od
0,2 do 2 m.
Płytsze występowanie wód pierwszego poziomu jest związane z obniżeniem się poziomu terenu w dolinach rzecznych. W najniższych partiach dolin poziom wody gruntowej
kształtuje się na wysokości powyżej 1 m p.p.t. Wahania roczne w dolinach mogą wynosić od
0,5 do 1,5 m. Kierunek spływu wód pierwszego poziomu jest zgodny z nachyleniem terenu.
Miąższość tego poziomu wynosi około 4 m.
Na terenach nieco wyniesionych: wzgórz kemowych i moreny czołowej, poziom wody
kształtuje się na poziomie poniżej 4 m p.p.t.
Pierwszy poziom wodonośny zasilany jest przez wody opadowe. Część wód przesącza się wskutek grawitacji w głąb profilu (w trakcie czego ulega oczyszczeniu podczas filtracji), część zasila w wodę sieć rzeczną i rowy melioracyjne.
Aktualnie około ok. 90,4% mieszkańców gminy Stary Lubotyń zaopatrywana jest w
wodę z sieci wodociągowej pozostałe osoby zaopatrywane są ze studni przydomowych
czerpiących wody gruntowe. Należy przypuszczać, że wody ze studni są zanieczyszczone,
ponieważ na przeważającej części terenu pierwszy poziom wodonośny nie jest izolowany od
powierzchni ziemi utworami trudno przepuszczalnymi.
Drugi poziom wodonośny występuje na głębokości 26-45 m p.p.t. pod glinami Stadiału Wkry. Woda ujmowana jest na cele wodociągu gminnego w miejscowościach: Stary Lubotyń, Gniazdowo i Podbielko. Potencjalna wydajność ujęć wody kształtuje się na poziomie od
18 do 47 m3/h. Jest to wydajność przeciętna. Drugi poziom wodonośny jest całkowicie izolowany od powierzchni ziemi, przez co wody w nim występujące są czyste, wymagają jedynie prostego uzdatniania. W utworach trzeciorzędowych (mioceńskich i oligoceńskich) został
zidentyfikowany Główny Zbiornik Wód Podziemnych nr 215 - Subniecka Warszawska Niecka Mazowiecka. Jest on przykryty przez półprzepuszczalne osady pliocenu i złożone
strukturalnie osady czwartorzędowe. Znajdująca się na terenie gminy Stary Lubotyń część
zbiornika nie została w pełni rozpoznana. Wiadomo natomiast, że wykazuje on bardzo
skomplikowany system krążenia wód, posiada średnią zasobności wód dyspozycyjnych –
250 000 m3/d. Moduł zasobowy jest niewielki (0,055 1/skm2). Wody tego zbiornika zostały
zakwalifikowane do najlepszych klas czystości Ic oraz Ia, Ib.
W pobliżu gminy Stary Lubotyń, na terenie gminy Czerwin i Ostrów Maz., jest zlokalizowany zbiornik wód czwartorzędowych nr 221 „Zbiornik Doliny Kopalnej Wyszków”. Granice tego zbiornika wyznaczają Obszar Wysokiej Ochrony (OWO) zaproponowany przez A.
Kleczkowskiego. Woda do tego zbiornika spływa również z terenu Gminy Stary Lubotyń.
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Zgodnie z ustawą Prawo wodne wokół ujęć wód podziemnych wyznacza się strefę
ochrony bezpośredniej oraz w zależności od potrzeb strefę ochrony pośredniej (jeżeli jest to
uzasadnione lokalnymi warunkami hydrogeologicznymi, hydrologicznymi i geomorfologicznymi). Powyższa ustawa określa zasady ochrony wód powierzchniowych i podziemnych. Dla
wszystkich ujęć wody w gminie, w celu zapobieżenia zanieczyszczenia wód podziemnych,
zostały utworzone strefy ochrony bezpośredniej (w m. Stary Lubotyń, Gniazdowo) na podstawie decyzji wodnoprawnych. Na terenie stref ochrony bezpośredniej obowiązują przepisy
ustawy Prawo wodne. Są to tereny ogrodzone, wyłączone z jakiegokolwiek innego użytkowania.
Gmina Stary Lubotyń położona jest w granicach Jednolitych Części Wód Podziemnych nr 51.

Mapa 2. Położenie terenu gminy na mapie jednolitych części wód podziemnych – nr 51.
Deformacje pierwotnego zwierciadła wody spowodowane są przez melioracje, drenaż, regulację koryt rzecznych oraz niską lesistość. Część środkowa i wschodnia gminy została uznana za zagrożoną deficytem wody. Pozytywny wpływ na zahamowanie zmian stosunków wodnych ma zachowanie na terenie gminy mokradeł i bagien towarzyszących obniżeniom powierzchniowym i dolinom rzecznym.
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3.5. Gospodarka wodno – ściekowa
3.5.1. Zaopatrzenie w wodę
Na terenie gminy Stary Lubotyń funkcjonuje sieć wodociągowa obejmująca swym zasięgiem 27 miejscowości: Budziszki, Gniazdowo, Kosewo, Lubotyń Włóki, Rogowo Folwark,
Rogowo Stare, Stary Lubotyń, Sulęcin Szlachecki, Sulęcin Włościański, Chmielewo, Gawki,
Grądziki, Gumowo, Lubotyń Kolonia, Lubotyń Morgi, Klimonty, Koskowo, Podbiele, Podbielko, Rabędy, Rogówek, Rząśnik, Stary Turobin, Świerże, Turobin Brzozowa, Żochowo, Żyłowo. Co stanowi około 90% ludności gminy przyłączonej do sieci wodociągowej.
Wodociąg zasilany jest z ujęcia wód podziemnych w Gniazdowie o zatwierdzonych
zasobach w wysokości 67,0 m3/h oraz z ujęcia wód podziemnych w Starym Lubotyniu o zatwierdzonych zasobach w wysokości 24,0 m3/h, a także ze studni głębinowej w Podbielku o
zatwierdzonych zasobach w kategorii „B” i wysokości 18,0 m3/h.
Długość sieci wodociągowej na terenie gminy, liczbę przyłączy do wodociągu, liczbę
ludności korzystających z sieci wodociągowej oraz łączny pobór wody w gminie Stary Lubotyń w ciągu ostatnich lat 2013 – 2014 przedstawiono w poniższej tabeli.
Tabela 7 Długość sieci wodociągowej, liczba przyłączy do wodociągu, liczba osób korzystających z sieci wodociągowej oraz łączny pobór wody na terenie gminy Stary Lubotyń w latach 2013-2014
Lata

Łączna długość
sieci wodociągowej, km

Ogólna liczba
przyłączy do wodociągu, szt

Liczba osób
korzystających z
sieci , osoby

Korzystający z
sieci wodociągowej w % ludności

2013
2014

88,1
88,1

887
890

2533
3443

65,7
90,4

Łączny pobór
wody przez gospodarstwa domowe,
dam3/rok
163,5
179

Źródło: Bank Danych Lokalnych
Sieć wodociągowa obejmuje swym zasięgiem prawie cały teren gminy. Zużycie wody
w gminie waha się średnio w granicach pięciuset m3 na dobę. Odsetek ludności korzystającej z sieci wodociągowej wynosi 90,4%. Zgodnie z istniejącą Koncepcją zaopatrzenia w wodę gminy Stary Lubotyń podłączenia do sieci wodociągowej docelowo będą posiadały
wszystkie budynki mieszkalne z terenu gminy, aby taki stan osiągnąć konieczne jest dodatkowe wybudowanie około 20 km wodociągów. Obecnie pozostała ludność korzysta z przydomowych studni.

3.5.2. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
Na terenie gminy sieć kanalizacyjna obsługuje 4 miejscowości: Stary Lubotyń, Lubotyń Włóki, Kosewo i Gniazdowo pozostałe miejscowości nie posiadają zbiorczej kanalizacji.
Ścieki są przewożone do mechaniczno-biologicznej oczyszczalni, zlokalizowanej w Lubotyniu Włókach i po oczyszczeniu odprowadzane rowem melioracyjnym do rzeki Orz.
Przepustowość oczyszczalni ścieków według projektu wynosi 212 m3 na dobę, liczba
korzystających osób z oczyszczalni ścieków to 1590 osób w roku 2014. Oczyszczalnia ścieków funkcjonuje od 2001 r., zgodnie z warunkami zawartymi w pozwoleniu wodnoprawnym
Starosty Ostrowskiego nr: ROŚ.6341.1.26.2012 wydanym w dniu 04.09.2012 r., ważnym od
dnia 30.09.2022 r. oczyszczalnia posiada punkt zlewny o pojemności około 40 m3.
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Ładunki zanieczyszczeń po oczyszczeniu ścieków w oczyszczalni z lat 2013 - 2014
przedstawia tabela.
Tabela 8 Ilości ładunków zanieczyszczeń po oczyszczeniu w oczyszczalni ścieków z lat 2013-2014
Lata
2013
2014

BZT5 (kg/rok)
337
385

ChZT (kg/rok)
2186
2960

Zawiesina ogólna (kg/rok)
306
300

Źródło: Bank Danych Lokalnych
Długość sieci kanalizacyjnej na terenie gminy, liczbę przyłączy do kanalizacji, liczbę
ludności korzystających z sieci kanalizacyjnej oraz łączną ilość odprowadzonych ścieków w
gminie Stary Lubotyń w ciągu ostatnich lat 2013 – 2014 przedstawiono w poniższej tabeli.
Tabela 9 Długość sieci kanalizacyjnej, liczba przyłączy do sieci, liczba osób korzystających z sieci kanalizacyjnej
oraz łączna ilość odprowadzanych ścieków z gminy Stary Lubotyń w latach 2013-2014
Rok

Łączna długość
sieci kanalizacyjnej, km

Ogólna liczba
przyłączy do kanalizacji szt.

Liczba osób
korzystających z
kanalizacji, osób

2013
2014

16,4
16,4

222
213

981
968

Korzystający z
sieci
kanalizacyjnej, %
ogółu społeczności
25,4
25,4

Łączna liczba
ścieków
odprowadzanych
do kanalizacji
(dam3/rok)
34
30

Źródło: Bank Danych Lokalnych
Gmina posiada niski stopień skanalizowania. Z kanalizacji korzysta zaledwie 25,4%
ogółu ludności gminy. Aktualnie długość sieci kanalizacyjnej w gminie wynosi 16,4 km, liczba przyłączy do kanalizacji wynosi 213 sztuk a liczba ludności korzystającej z sieci to 968
mieszkańców. Ilość odprowadzanych ścieków w roku 2014 zmniejszyła się w stosunku do
roku poprzedniego i wyniosła 30 000 m3/rok. W gminie sukcesywnie zwiększana jest długość sieci kanalizacyjnej. W latach 2014-2015 wykonano dokumentację na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Budziszki, Sulęcin Szlachecki, Sulęcin Włościański i Żochowo. Na terenie gminy zlokalizowane są także 223 przydomowe oczyszczalnie ścieków.
W w latach 2013-2014 wybudowano 219 przydomowych oczyszczalni ścieków. Przydomowe oczyszczalnie ścieków powstały w miejscowościach: Rogowo-Folwark, Stare Rogowo,
Sulęcin Szlachecki, Sulęcin Włościański, Chmielewo, Gawki, Grądziki, Gumowo, LubotyńKolonia, Lubotyń-Morgi, Klimonty, Koskowo, Podbiele, Podbielko, Rabędy, Rogówek, Rząśnik, Stary Turobin, Świerże, Turobin-Brzozowa i Żyłowo. Budowa nowych przydomowych
oczyszczalni ścieków zdecydowanie poprawiła standardy ochrony środowiska w gminie.
Gmina Stary Lubotyń posiada opracowaną Koncepcję rozbudowy sieci kanalizacyjnej, której założenia będą sukcesywnie realizowane. W latach 2016-2020 planowana jest
budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Budziszki, Sulęcin Szlachecki, Sulęcin
Włościański i Żochowo. Rozbudowa w kolejnych latach sieci kanalizacyjnej pozwoli przede
wszystkim na pełne zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami, zlewni rzeki Orz, do której
odprowadzane są ścieki z gminnej oczyszczalni, poprzez rów melioracji wodnych
szczegółowych nr 0-36.

Opracowano w: EKOL-EKON S.C. Biuro Studiów Ocen Strategicznych w Ostrołęce

Id: 13F0E48C-0F4E-4570-BA66-125531E01626. Uchwalony

Program ochrony środowiska dla Gminy Stary Lubotyń na lata 2016-2019 z perspektywą do roku 2023

Str. 34

3.6. Zasoby geologiczne i złoża surowców
Teren gminy znajduje się na platformie Wschodnioeuropejskiej, na obszarze jednostki tektonicznej - Obniżenie Podlaskie. Na jej obszarze na skałach krystalicznych prekambru
zalegają osadowe skały paleozoiczne: twarde kambru; piaskowce, kwarcyty, wapienie ordowiku; osady syluru i permu. Na ich powierzchni leżą morskie osady mezozoiku. Piaski,
muły i iły miocenu oraz iły pliocenu (utwory trzeciorzędowe) stanowią podłoże utworów
czwartorzędowych. Miąższość utworów czwartorzędowych jest różna. W tej części Obniżenia Podlaskiego waha się od 100 do 50 m. Najstarszymi osadami czwartorzędu są piaski i
mułki rzeczne peryglacjału. Na nich leżą kilkunastometrowej wysokości osady zlodowacenia
śródkowopolskiego. Pokrycie terenu gliną zwałową po przejściu lodowca spowodowało wyrównanie zupełne wcześniejszej deniwelety. W wielu profilach glina została zanieczyszczona przez działalność wód fluwoglacjalnych, które osadziły wyżej leżące piaski i żwiry.
Utwory lodowcowe i wodno-lodowcowe występują na całym obszarze gminy poza terenami dolin rzecznych, są wykształcone głównie jako piaski i żwiry. W części północnej wokół wsi Koskowo i w pobliżu wsi Rząśnik oraz w części południowej w rejonie „Dużej Góry”
wykształcone są w postaci piasków, żwirów, glin i mułków, natomiast w części północnej
przeważają utwory lodowcowe w postaci glin i piasków.
Utwory rzeczne i bagienne występujące w dolinie rzeki Orz i jej dopływów oraz w dolinie rzeki Ruż są reprezentowane są przez torfy, mułki i piaski.
Teren gminy nie jest bardzo zasobny w surowce naturalne. W gminie zlokalizowane
się dwa złoża rozpoznane szczegółowo, w sołectwie Sulęcin Włościański:

−

złoże „Sulęcin Włościański” – znajduje się na dz. ew. 189/1. Jest to złoże kruszywa
naturalnego – piasków budowlanych położone na głębokości od 6,5 m do 10 m. W
obrębie złoża ustanowiono obszar górniczy o powierzchni 1,33 ha oraz teren górniczy o powierzchni 1,63 ha. Decyzja ustanawiająca obszar i teren górniczy została
wydana przez Starostę Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej dn. 15.07.2013 r. W
koncesji na eksploatację kruszywa ustalono rekultywację w kierunku wodnym;

−

złoże „Sulęcin” - znajduje się na dz. ew. 265/1. Jest to złoże kruszywa naturalnego –
piasków ze żwirem. W obrębie złoża ustanowiono obszar górniczy o powierzchni 1,6
ha oraz teren górniczy o powierzchni 2,0 ha. Decyzja ustanawiająca obszar i teren
górniczy została wydana przez Starostę Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej dn.
26.04.2006 r., a następnie zmieniona 7.02.2011 r.

Ponadto w gminie Stary Lubotyń, na granicy z gm. Ostrów Mazowiecka, w sołectwie
Żochowo znajduje się fragment złoża „Prosienica II”, które zostało rozpoznane wstępnie.
Jest to złoże piasków i żwirów. Całe złoża, na terenie obu gmin, zajmuje powierzchnię ok.
41 ha.
Cały obszar wzniesień kemowych jest obszarem potencjalnego występowania złóż
kruszywa naturalnego: piasku i żwiru.
Ponadto na terenie gminy znajduje się wiele drobnych, nielegalnych wyrobisk piasku
i żwiru m.in. na Dużej Górze oraz w m. Lubotyń Włóki.
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3.7. Gleby
Na całym obszarze gminy dominują gleby brunatne wyługowane i kwaśne. Niewielki
udział mają czarne ziemie zdegradowane, gleby szare i bielicowe. Wzdłuż cieków występują
gleby o pochodzeniu organicznym tj. gleby torfowe, torfowo-murszowe, murszowe i murszowate. Obszary dolinne zajęte są głównie przez użytki zielone średnie (2z) zaliczane do
klasy III i IV, rzadziej słabe (3z) zaliczane do IV-VI klasy bonitacyjnej.
Pod względem przydatności gleb mineralnych dla rolnictwa, teren gminy można podzielić na dwie części, gdzie w części północnej gminy znajdują się gleby o większej przydatności dla rolnictwa niż w części południowej. W części północnej znajdują się gleby kompleksu pszennego dobrego, żytniego bardzo dobrego i żytniego dobrego zakwalifikowane do
III - IV klasy bonitacyjnej (grunty klasy III zajmują około 5% powierzchni gminy, grunty klasy
IV zajmują około 29% pow. gminy); rzadziej występują gleby z kompleksu żytniego słabego i
żytniego najsłabszego.
Natomiast w części południowej dominują kompleksy żytni słaby i żytni najsłabszy,
kwalifikujące się do klasy bonitacyjnej V-VI (zajmują 65% powierzchni gminy).
W sołectwach gminy: Koskowo, Turobin Stary, Rząśnik, Turobin – Brzozowa, Lubotyń Kolonia, Stary Lubotyń, Lubotyń Morgi, Budziszki, Gniazdowo, Rogówek, Rogowo Folwark i w południowej części Sulęcina Szlacheckiego dominują następujące kompleksy rolniczej przydatności gleb:

−

kompleks pszenny dobry (2) – gdzie gleby wyróżniają się dużą miąższością poziomupróchniczego, dobrymi właściwościami fizycznymi i chemicznymi oraz są łatwe do
uprawy. Do kompleksu tego wchodzą gleby klas bonitacyjnych IIIa i IIIb, na glebach
tych osiąga się wysokie plony żyta, jęczmienia, owsa i ziemniaków lecz są to gleby
zawodne pod uprawę pszenicy i buraków cukrowych;

−

kompleks żytni bardzo dobry (4) – obejmuje lżejsze gleby klasy IIIa i IIIb, na których
uprawa żyta i ziemniaków może być ekonomicznie bardziej uzasadniona niż pszenicy i roślin jej towarzyszących w płodozmianie;

−

kompleks żytni dobry (5) – obejmuje gleby zaliczane do klasy IVa i IVb, gdzie przy
dobrych warunkach wilgotnościowych i odpowiednim nawożeniu oprócz uprawy żyta
i ziemniaków mogą udawać się również: jęczmień, owies i buraki pastewne.

Obszary pozostałych sołectw (szczególnie znajdujących się w części południowej gminy) są
zdominowane przez kompleksy gleb:

−

kompleks żytni słaby (6)– obejmuje gleby klas IVb i V, które są z natury za suche i
ubogie, o małej potencjalnej żyzności. Na glebach tych udają się żyto i ziemniaki
oraz inne rośliny o małych wymaganiach glebowych;

−

kompleks żytni najsłabszy (żytnio-łubinowy) (7) – obejmuje gleby z reguły zbyt suche
i zbyt ubogie na użytkowanie rolnicze. Gleby te mogą być użytkowane rolniczo tylko
przejściowo, z założeniem, że w przyszłości, w miarę rozwoju naszego rolnictwa, będą wyłączone z użytkowania rolniczego i przeznaczone pod zalesienia. Kompleks ten
obejmuje głównie gleby piaskowe i żwirowe zaliczane do V i VI klasy bonitacyjnej;

−

kompleks zbożowo pastewny słaby (9)– obejmuje gleby o dużej rozpiętości możliwości produkcyjnych następujących klas: IVa, IVb, V i VI. Zaliczanie gleb do tego kompleksu jest uwarunkowane ich nadmiernym uwilgotnieniem. W lata suche na glebach
tych mogą udawać się żyto i ziemniaki, w lata wilgotne wskazuje się na uprawy roślin
pastewnych.
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Tabela 10 Powierzchnia poszczególnych klas jakości gruntów ornych i użytków zielonych na terenie gminy Stary
Lubotyń (bez sadów)
Klasa

Grunty rolne
Powierzchnia

I
II
IIIa
IIIb
IVa
IVb
V
VI
VIz
Razem

0
0
12
457,5
512,1
634
1942,1
1930,4
132,9
5621

% powierzchni
gruntów ornych

Klasa

Użytki zielone
Powierzchnia

0
0
0,2
8,1
9,1
11,3
34,6
34,3
2,4
100

I
II
III

0
0
16,1

0
0
0,6

0
0
485,6

0
0
5,7

IV

1321,6

45,5

2467,7

29

V
VI

1395,5
167,8

48,1
5,8

3337,6
2231,1

39,1
26,2

Razem

2901

100

8522

100

% powierzchni
użytków
zielonych

Użytki rolne razem
Powierzchnia
% powierzchni
użytków
rolnych

Źródło: Urz ąd Gminy Stary Lubotyń
Gleby gminy Stary Lubotyń ogólnie charakteryzowane są jako średnie. Ze względu
na znikomą gleb bardzo dobrych tj. klasy III, niezbędna jest ochrona przed zmianą użytkowania gleb klasy IV. Obowiązek taki nakłada art. 7 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 03-02-1995 r. (Dz.U. 2015, poz.909).
Czynnikiem powodującym degradację powierzchni ziemi, w tym gleb na terenie gminy stanowiła rolnicza działalność człowieka. Wpływ na jakość występujących tu gleb mają
także zanieczyszczenia pochodzące ze źródeł komunikacyjnych. Negatywny wpływ na jakość gleb w gminie ma także nielegalne składowanie odpadów w miejscach do tego celu
nieprzeznaczonych, bezpośrednio na powierzchni ziemi.

3.8. Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów
Na terenie gminy, w miejscowości Lubotyń Włóki, zlokalizowane jest od 1992 r.
gminne wysypisko odpadów stałych o powierzchni całkowitej 0,91 ha, powierzchni składowania – 0,31 ha. Pojemność całkowita składowiska wynosi 9 600 m3.
Zgodnie z Decyzją Starosty Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej (znak:
ROŚ.6233.7.2012 z dn. 30.05.2012 r.) planowym terminem zakończenia eksploatacji gminnego składowiska odpadów w miejscowości Lubotyń Włóki był 31 grudnia 2014 r. W roku
2015 uzyskano decyzję na zamknięcie składowiska.
Wysypisko jest zabezpieczone izolacją syntetyczną - folią gładką PEHD o gr. 1,0 mm
oraz podsypką ze żwiru o grubości 30 cm. Dla celów monitoringu powstających z wysypiska
odcieków założono 3 sztuki piezometrów do głębokości 3,5 m, na kierunku odpływu wód z
terenu składowiska. Odcieki ze składowiska są gromadzone w zbiornikach betonowych
uszczelnionych folią o pojemności 3 m3 każdy. Brak jest na wysypisku instalacji do odprowadzania gazu składowiskowego. Na składowisku były składowane odpady komunalne
zmieszane.
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Na terenie gminy w roku 2014 wyprodukowano ok. 318,78 ton odpadów komunalnych. Wielkości odpadów w latach 2013-2014 przedstawia poniższa tabela.
Tabela 11 Wielkości odpadów na terenie gminy Stary Lubotyń w latach 2013-2014
Lata

Wielkość odpadów
ogółem, tona

Wielkość odpadów
ogółem na 1
mieszkańca, kg

Wielkość odpadów
z gospodarstw
domowych, tona

2013
2014

375,7
318,78

97,4
83

328,68
282,98

Wielkość odpadów
z gospodarstw
domowych przypadające na 1
mieszkańca, kg
85,2
73,7

Ilość jednostek
odbierających
odpady w danym
roku
1
1

Źródło: Bank Danych Lokalnych
Na terenie gminy wprowadzany jest system selektywnej zbiórki odpadów.
Od maja 2012 r. odpady z gminy zbierane są przez MPK PURE HOME Sp. z o. o.
Sp. Komandytowa (ul. Kołobrzeska 5, 07-401 Ostrołęka).
Obszary problemowe dotyczące gospodarki odpadami związane są z:

−

nieprawidłowymi praktykami dotyczącymi gospodarowania odpadami przez mieszkańców (np. spalanie odpadów komunalnych, pozbywanie się odpadów w sposób
niezgodny z przepisami prawa),

−

niewystarczającym poziomem selektywnej zbiórki odpadów oraz mały poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do
składowania,

−

występowaniem wyrobów zawierających azbest.

3.9. Zasoby przyrodnicze
3.9.1. Szata roślinna
W krajobrazie gminy Stary Lubotyń dominują rozległe pola uprawne, łąki i pastwiska.
Zajmują one 74,2% powierzchni całej gminy. Łąki i pastwiska występują na obszarze dolin
Orzu i Rużu i pokrywają 27,7% powierzchni gminy. Pozostałe grunty rolne pokryte są podstawowo przez pola uprawne, w większości zajęte przez zasiewy.
Po dawnej Puszczy Kurpiowskiej porastającej te tereny na obszarze gminy pozostały
luźne zadrzewienia. W części południowo-wschodniej znajduje się stosunkowo nieduży
fragment lasów Puszczy Białej. Do wschodniej granicy przylegają lasy Czerwonego Boru.
Niewielkie kępy lasów występują w centralnej, południowo-wschodniej, południowej i
południowo-zachodniej części gminy. Obecność w tym rejonie lasów jest związana z bardzo
niską jakością gleb i nieopłacalnością upraw. Lasy pokrywają 15,6% powierzchni gminy
(zajmują 1706,8 ha), w tym aż 98,5% (1681,3 ha) są to lasy prywatne (dane GUS, 2013 r.).
Lesistość gminy jest stosunkowo niska, porównując z lesistością w województwie – 22,8% i
w Polsce – 29,4%. Lasy na terenie gminy podlegają nadleśnictwu Ostrów Mazowiecka.
Lasy wykazują niewielki stopień naturalności. Według mapy potencjalnej roślinności
naturalnej na obszarze gminy powinien dominować bór mieszany, niewielki płat siedliska lasu sosnowego suchego znajduje się w części wschodniej gminy (pomiędzy wsiami: Podbielko, Podbiele i Żochowo), zaś w części północnej występuje siedlisko grądowe: lipowodębowo-grabowe. Aktualnie na terenach o niskim poziomie wody gruntowej przeważają monokultury sosny. Są to drzewostany młode do około 50 lat, rosnące w dużym zagęszczeniu.
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Na terenach podmokłych w dolinach cieków wykształciły się lasy o charakterze łęgu olszowego, mają one charakter zbliżony do naturalnego, jednak zajmują bardzo niewielkie i rozdrobnione płaty.
Stan zdrowotny lasów jest zadawalający, jednak duża część młodych lasów wymaga
wykonania zabiegów pielęgnacyjnych.
Przeważającą szatą roślinną gminy tworzą rozległe zbiorowiska synantropijne – użytki rolne bądź półnaturalne, zubożałe florystycznie łąki i ugory. W użytkach rolnych największy udział mają zbiorowiska roślin uprawnych, w tym głównie zbóż, ziemniaków i kukurydzy
oraz towarzyszących im dziko rosnących roślin zielonych i chwastów.
Na terenie gminy można wyróżnić następujące fizjocenozy leśne:

−

bór świeży – jest to zbiorowisko najczęściej spotykane na terenie gminy. Występuje
w różnych fazach rozwoju. W kompleksach zwartych jest lepiej wykształcony niż w
młodych zadrzewieniach. Niewielkie zadrzewienia porolne tworzą bardzo ubogie fitocenozy. Bór świeży porasta na glebach ubogich o niskim poziomie wody gruntowej,
bielicowych i pseudobielicowych. Są to lasy gospodarcze, w jednakowym wieku,
średnio 60-letnie. W drzewostanie dominuje sosna, a w drzewostanach starszych pojawia się również brzoza. Warstwa krzewów jest słabo rozwinięta, bujnie natomiast
rozwinięta jest warstwa krzewinek i mchów. Przydatność dla gospodarki leśnej tego
zespołu w przypadku drzewostanów młodych jest średnia, zaś duża w drzewostanach starszych;

−

bór mieszany świeży – jest to zbiorowisko rzadko spotykane na terenie gminy, porasta niewielkie płaty w dużych kompleksach leśnych. Zbiorowisko to porasta gleby
umiarkowanie żyzne, piaszczyste. Gatunkami lasotwórczymi są sosna, brzoza brodawkowata i dąb szypułkowy. Podszyt budują jałowce, podrost brzozy i dębu. Udział
sosny za sprawą gospodarki leśnej jest większy. Przydatność tego typu zbiorowisk
dla gospodarki leśnej jest bardzo duża ze względu na szybki przyrosty masy drzewnej;

−

zbiorowisko z dominującą olszą czarną o charakterze łęgu olszowo-jesionowego –
niewielkie płaty występują wzdłuż cieków wodnych. Są na różnych poziomach rozwoju, w niektórych miejscach ich obecność ogranicza się do rzędu olsz wzdłuż strumieni i rowów, w niektórych są bardziej rozbudowane. Gatunkiem dominującym w drzewostanie jest olsza czarna z niewielkim udziałem jesionu wyniosłego (w młodych
zbiorowiskach brak jest jesionu). Warstwa krzewów jest wykształcona w różnym
stopniu, tworzą ją: kalina koralowa, kruszyna pospolita, trzmielina europejska. Runo
w zależności od zwarcia wyższych warstw jest mniej lub bardziej rozwinięte. Przydatność tego zbiorowiska w gospodarce leśnej jest średnia ze względu na dużą wilgotność. Łęgi olszowe spełniają bardzo ważną rolę w filtracji zanieczyszczeń przedostających się do wód powierzchniowych oraz regulują poziom wody.

Wyjątkowo cenny pod względem różnorodności gatunkowej jest obszar torfowiska
położony przy południowej granicy gminy, w pobliżu wsi Rabędy, za wałem kemowym. Wyróżnia się on małym stopniem przekształceń siedliska, dużym stopniem naturalności zbiorowiska roślinnego i zgodnością z siedliskiem. W obrębie tego obszaru występują głównie dwa
rodzaje siedliska: szuwar trzcinowy Pragmitetum australis oraz szuwar szerokopałkowy Typhetum latifolae. Zbiorowiska te są otoczone przez łąki wilgotne i świeże użytkowane jako
pastwiska i koszone. Częściowo wprowadzona jest tam sztucznie trawa pastewna.
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Fragment tego terenu pokrywa zbiorowisko o charakterze olsu. Jest to zbiorowisko
chronione na podstawie Dyrektywy Siedliskowej (Dyrektywa Rady Nr 92/43 z 1992 r. w
sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory). Na terenie torfowiska
zinwentaryzowano podlegający ochronie gatunkowej gatunek roślin: kukułka (storczyk) szerokolistna Dactylorhiza majalis.
Na terenie gminy bardzo licznie występują zadrzewienia śródpolne w postaci rzędów
ogławianych wierzb w różnym wieku, a na obszarach, gdzie poziom wody gruntowej jest
niższy występują pojedyncze lub w grupach znacznych rozmiarów jałowce.
W celu kształtowania struktury przyrodniczej gminy wskazane jest zachowanie i
kształtowanie lokalnych powiązań przyrodniczych, w postaci terenów otwartych – łąk, pastwisk a także lasów i zadrzewień. Niezbędne jest zachowanie istniejącego systemu przyrodniczego gminy.

3.9.2. Fauna
Poszczególne zbiorowiska roślinne są miejscem bytowania i żerowania różnych grup
zwierząt. Na terenie gminy nie występują zwierzęta charakterystyczne dla wnętrza lasu. Z
większych kompleksów leśnych zachodzić tu mogą pojedyncze osobniki dużych ssaków takich jak: jeleń, dzik, sarna, lisy. Występują tu natomiast małe ssaki: wiewiórki, zające, kuny,
jeże, myszy itp.
Terenem o szczególnej wartości dla ornitofauny jest obszar podlegający ochronie w
postaci Natura 2000 OSOP „Puszcza Biała” oraz teren projektowanego użytku ekologicznego – podmokłe łąki w pobliżu miejscowości Rabędy. Tereny projektowanego użytku ekologicznego zasiedlają ptaki związane z krajobrazem wodno-błotnym: łąk, zakrzaczeń, zadrzewień nadwodnych. Wiosną 2009 r. zostały tu zaobserwowane gatunki ptaków wymienione w
Załączniku I Dyrektywy Rady 79/409/EWG, takie jak: bocian czarny, błotniak stawowy, derkacz, dzięcioł średni, żuraw, strumieniówka; gatunki ptaków potencjalnie zagrożonych: bekas, świerszczak, a także pospolite gatunki ptaków: wodnik, krętogłów, dzięciołek, poklaskwa, rokitniczka i potrzos. Teren ten jest szczególnie wartościowy ponieważ, mimo iż obszar gminy jest opleciony siecią niewielkich cieków (w dużej części uregulowanych, rowów
melioracyjnych), to gatunki ptaków wodno-błotnych i łąkowych stanowią najmniej liczna grupę. Najliczniejsza grupę ptaków w gminie stanowią gatunki związane z krajobrazem rolniczym i obrzeży lasów, m.in.: zięba, sikorka bogatka, pliszka siwa, kawka, dymówka, wróbel
domowy. Odnotowano też dużą liczbę gniazd bocianich, m.in. 3 w m. Stary Lubotyń.
Na terenie gminy wskazane jest zachowanie istniejących zadrzewień liniowych i
wprowadzenie nowych - wzdłuż dróg w celu regulacji warunków klimatycznych i aerosanitarnych, a także prawidłowego funkcjonowania hydrologicznego oraz biologicznego (pasy
drzew są miejscem bytowania wielu gatunków ptaków i owadów.

3.9.3. Formy ochrony przyrody
Spośród określonych Ustawą o ochronie przyrody z 2004 r. form ochrony na terenie
gminy Stary Lubotyń występuje tylko obszar Natura 2000. Brak jest innych form ochrony
przyrody.
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Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków sieci obszarów Natura 2000 (OSOP) –
„Puszcza Biała” kod obszaru PLB 140007 (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21
lipca 2004 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz.U. 2004 Nr
229, poz. 2313) wraz z późniejszymi zmianami). Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 października 2008r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000, Dz.U. 2008 Nr
198, poz. 1226) w obrębie gminy Stary Lubotyń ochroną objęte jest 472,6 ha, co stanowi
około 4,3% powierzchni terenu gminy oraz 0,6% powierzchni całego obszary OSOP który
wynosi 83 779,7 ha.
Ochroną został objęty fragment lasu, porastającego siedliska boru świeżego wraz z
przyległymi polami rolniczymi częściowo odłogowanymi, lokalnie zarastającymi podrostem
sosny, w południowo-wschodniej części gminy (w sołectwach: Rabędy i Żochowo) oraz tereny zagłębienia bezodpływowego w południowo-zachodniej części gminy w pobliżu Dużej
Góry (w sołectwie Sulęcin Szlachecki). Celem utworzenia obszaru specjalnej ochrony ptaków jest ochrona przestrzeni życiowej ptaków, wymienionych w załączniku I Dyrektywy Ptasiej UE, określonych w Standardowym Formularzu Danych Natura 2000. Występuje tu co
najmniej 29 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej. Zasiedlające ten obszar ptaki są związane z siedliskami leśnymi, łąk, pól i niedużych cieków wodnych.

Mapa 3. Lokalizacja obszaru Natura 2000 „Puszcza Biała” na terenie gminy Stary Lubotyń
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Jako główne zagrożenie w Standardowym Formularzu Danych dla tego obszaru wymieniono: silne zdegradowanie siedlisk przyrodniczych. Duże zagrożenie mogłoby wystąpić
w wypadku odstąpienia od obwiązujących zasad gospodarki leśnej.
Na terenie obszaru Natura 2000 „Puszcza Biała” w obrębie gminy Stary Lubotyń
stwierdzono występowanie 7 gatunków ptaków objętych ochroną w przepisach zawartych w
Dyrektywie Ptasiej (79/409/ EWG). Stwierdzono występowanie takich gatunków jak bocian
czarny, trzmielojad, derkacz, dzięcioł czarny, gąsiorek, lelek kozodój, skowronek borowy.

3.10. Zagrożenie poważnymi awariami
Zgodnie z definicją zawartą w Prawie ochrony środowiska poważna awaria – to zdarzenie, w szczególności emisja, pożar lub eksplozja powstała w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia
ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem.
Plan reagowania kryzysowego przewiduje szereg sytuacji i zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, katastrofy lub innego nadzwyczajnego zagrożenia. I tak do głównych zdarzeń ujętych w jego treści należą:

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

pożar lasu,
katastrofa chemiczno-ekologiczna,
zagrożenia radiacyjne,
katastrofy kolejowe i drogowe,
katastrofy budowlane,
zagrożenia epidemiologiczne,
katastrofy lotnicze,
masowe migracje ludności,
akty terrorystyczne,
wystąpienie katastrofalnych susz, mrozów, zamieci śnieżnych, huraganów, spadków
temperatur.

W zakładach występują zagrożenia wynikające ze stosowania w procesach technologicznych i magazynowych niebezpiecznych związków i substancji chemicznych, jak również z możliwości powinowactwa chemicznego i występowania niepożądanych reakcji. Niebezpieczeństwo zagrożeń ludzi w rejonie związane jest z faktem pracy w zakładach przemysłowych lub zamieszkania w pobliżu zakładów, które posiadają bądź magazynują (wykorzystują) Toksyczne Środki Przemysłowe.
Na terenie gminy nie są zlokalizowane zakłady zaliczane do zakładów o zwiększonym ryzyku i o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej zgodnie z rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 października 2013 r. w sprawie rodzajów i ilości
substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go
do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.
Zagrożenie awariami technicznymi na terenie gminy może być związane jednak z kilkoma czynnikami:
Opracowano w: EKOL-EKON S.C. Biuro Studiów Ocen Strategicznych w Ostrołęce

Id: 13F0E48C-0F4E-4570-BA66-125531E01626. Uchwalony

Program ochrony środowiska dla Gminy Stary Lubotyń na lata 2016-2019 z perspektywą do roku 2023

Str. 42

−

przesyłem gazu gazociągami wysokiego ciśnienia. Przez obszar gminy przebiega
gazociąg: DN 1400 mm CN 8,4 MPa relacji Jamał-Europa Zachodnia oraz DN 200
relacji Ostrów Mazowiecka - Ostrołęka;

−

transportem substancji niebezpiecznych drogami. Transport takich materiałów odbywa się głównie drogą wojewódzką nr 677

W ostatnich latach na terenie gminy nie wystąpiły zdarzenia o znamionach poważnych awarii.
W celu ochrony zdrowia ludzi przed poważnymi awariami wskazane jest zachowanie
stref wolnych od zabudowy, w szczególności od gazociągów wysokiego ciśnienia – zgodnie
z przepisami odrębnymi.

4. Adaptacja do zmian klimatu
Kluczowym zadaniem w tym obszarze jest opracowanie i efektywne wdrażanie systemowych rozwiązań dotyczących adaptacji do zmieniających się warunków klimatycznych,
hydrologicznych, w tym minimalizacja skutków klęsk żywiołowych i ekstremalnych zjawisk
pogodowych. Adaptacja do zmian klimatycznych będzie obejmowała także dostosowanie
zagrożonych sektorów i obszarów do nowych warunków i zjawisk klimatycznych, w tym m.in.
zapewnienie dostarczania energii, paliw, zapobieganie tymczasowym niedoborom wody
oraz usprawnienie systemu zarządzania kryzysowego.
Konieczna jest redukcja ryzyka związane z coraz częściej występującymi ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi, w szczególności z podtopieniami i powodziami wzdłuż ciągów
wodnych.
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie opracował „Studium dla potrzeb planów ochrony przeciwpowodziowej – Etap III”. Opracowanie objęło m.in. rzekę Orz,
przepływającą przez teren gminy Stary Lubotyń. Wzdłuż rzeki wyznaczono zasięg zalewu
bezpośredniego wodą o prawdopodobieństwie wystąpienia 1% - obszary szczególnego zagrożenia powodzią). W dominującej części gminy obszary te stanowią tereny otwarte łąk i
pól. Część jednak tych terenów jest porośnięta lasem lub zabudowana. W/w zabudowania
występują w miejscowościach: Gniazdowo, Rogowo Stare i Gumowo. W celu ochrony przed
powodzią należy zachować istniejące tereny otwarte na terenach szczególnego zagrożenia
powodziowego oraz stosować obowiązujące przepisy dotyczące tych obszarów. W ustawie
Prawo wodne ustalono rygory dla obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, w tym w
art. 88l ustalono zakaz wykonywania robót oraz czynności utrudniających ochronę przed
powodzią lub zwiększających zagrożenie powodziowe, w tym wykonywania urządzeń wodnych oraz budowy innych obiektów budowlanych z wyjątkiem dróg rowerowych; sadzenia
drzew lub krzewów, z wyjątkiem plantacji wiklinowych na potrzeby regulacji wód oraz roślinności stanowiącej element zabudowy biologicznej dolin rzecznych lub służącej do wzmacniania brzegów, obwałowań lub odsypisk, zmiany ukształtowania terenu, składowania materiałów oraz wykonywania innych robót, z wyjątkiem robót związanych z regulacją lub utrzymywaniem wód oraz brzegu morskiego, budową, przebudową, remontem drogi rowerowej, a
także utrzymywaniem, odbudową, rozbudową lub przebudową wałów przeciwpowodziowych
wraz z obiektami związanymi z nimi funkcjonalnie oraz czynności związanych z wyznaczeniem szlaku turystycznego pieszego lub rowerowego.
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Według art. 40, ust. 1, pkt 3 ustawy Prawo wodne: „zabrania się lokalizowania na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko, gromadzenia ścieków, odchodów zwierzęcych, środków chemicznych, a także innych materiałów, które mogą zanieczyścić wody, prowadzenia odzysku
lub unieszkodliwiania odpadów, w tym w szczególności ich składowania”.
Podjęte zostały działania mające na celu zmniejszenie oddziaływania zjawiska suszy. Na terenie gminy nie wyznaczono obszarów zagrożonych suszą. Nie mniej środkowa i
wschodnia część terenu gminy (poza terenami dolin rzecznych) kwalifikuje się do terenów o
deficycie wód powierzchniowych. Przyczyną tego są zarówno małe opady atmosferyczne w
tym rejonie jak również nieprawidłowe melioracje oraz wyprostowanie koryt naturalnych cieków wodnych.
Natomiast do zjawisk pozytywnych należy zaliczyć zwiększanie się powierzchni terenów lasów na obszarze gminy poprzez zalesienie terenów porolnych, które w naturalny sposób hamują proces odpływu wód.

5. Nadzwyczajne zagrożenia środowiska
Do czynników naturalnych mogących wywołać katastrofę należy zaliczyć omówione
we wcześniejszym paragrafie powodzie i susze, a także zagrożenia geologiczne, procesy
geodynamiczne, pożary.
Naturalne zagrożenia geologiczne związane są z możliwością wystąpienia różnych
zjawisk geodynamicznych. Jako jedno z bardziej groźnych zjawisk geodynamicznych uważa
się ruchy masowe ziemi, a w szczególności osuwanie się mas ziemnych. Jest to szybkie
przemieszczanie się w dół stoku mas glebowo-zwietrzelinowych. Osuwanie ma miejsce najczęściej na skutek nadmiernego uwilgotnienia lub zmian w rzeźbie powodujących zwiększenie nachylanie stoku, w wyniku czego traci on stateczność. Na terenie gminy nie występuje
zagrożenie erozją wodną (w tym osuwisk) na terenach o naturalnym ukształtowaniu terenu
(wg danych Starostwa Powiatowego, które zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska
prowadzi rejestr terenów zagrożonych ruchami masowymi lub na których występują te ruchy) – występujące tu zbocza o stosunkowo niewielkich nachyleniach zbudowane są z utworów takich jak piaski i żwiry – średnio podatnych na erozję wodną, dodatkowo jest to rejon o
stosunkowo małych opadach atmosferycznych oraz niewielkich przepływach wody w rzekach.
Jako mniej zagrażające ludności i ich mieniu uważa się procesy geodynamiczne takie jak: erozja wietrzna. Na terenie gminy występuje potencjalne zagrożenie erozją wietrzną
w związku z występowanie pól piasków eolicznych i piasków w wydmach. Tereny zbudowane z piasków eolicznych są w znacznej części obszaru gminy porośnięte przez lasy i łąki
(roślinność stałą). Dodatkowo na tych obszarach notuje się przeważnie wiatry o małej sile i
stosunkowo dużo dni z ciszą. Obecnie nie ma więc niebezpieczeństwa uruchomienia procesów związanych z tym typem erozji.
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Na terenie gminy istnieje poważne zagrożenie wystąpienia pożarów lasów. Jest to
związane z kilkoma czynnikami: dużą ilością rozdrobnionych lasów w południowej części
gminy, z których znaczna część położona jest na siedliskach suchych i świeżych; ze sposobem zabudowy niektórych miejscowości - zwarta zabudowa często o konstrukcji palnej położona w pobliżu kompleksów leśnych, a także z zabudową indywidualną gospodarstw rolnych, na terenie których przechowuje się łatwo palne materiały takie jak słoma i siano. Na
terenie gminy znaczną część lasów stanowią lasy prywatne, w których zdecydowanie częściej notuje się występowanie pożarów niż w lasach państwowych. Spowodowane jest to
brakiem prowadzenia prac pielęgnacyjnych (zaleganiem suszu, brakiem pasów przeciwpożarowych).
Na terenie gminy nie są zlokalizowane zakłady zaliczane do zakładów o zwiększonym ryzyku i o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej zgodnie z rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 października 2013 r. w sprawie rodzajów i ilości
substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go
do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.
Zagrożenie awariami technicznymi na terenie gminy może być związane jednak z kilkoma czynnikami:

−

przesyłem gazu gazociągami wysokiego ciśnienia. Przez obszar gminy przebiega
gazociąg: DN 1400 mm CN 8,4 MPa relacji Jamał-Europa Zachodnia oraz DN 200
relacji Ostrów Mazowiecka - Ostrołęka;

−

transportem substancji niebezpiecznych drogami. Transport takich materiałów odbywa się głównie drogą wojewódzką nr 677.

6. Odnawialne źródła energii
Dla gminy Stary Lubotyń opracowano „Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Stary
Lubotyń”.
Na terenie Gminy Stary Lubotyń nie funkcjonują większe instalacje, w których wykorzystywane są odnawialne źródła energii.

7. Działania edukacyjne
Kształtowanie świadomości ekologicznej odbywa się głównie poprzez podejmowanie
działań proekologicznych w formie programów edukacji ekologicznej, które są realizowane w
szkołach znajdujących się na terenie gminy. W szkołach przeprowadzane są konkursy ekologiczne, organizowany jest „Dzień Ziemi” i akcje „Sprzątania Świata”. Ponadto działania
zwiększające świadomość ekologiczną prowadzone poprzez coroczne spotkania Wójta
Gminy z mieszkańcami poszczególnych sołectw, gdzie znajduje odzwierciedlenie temat
ochrony środowiska. Należy zauważyć, iż młodzież ucząca się w szkołach na terenie gminy
wykazuje duże zaangażowanie w sprawy ochrony środowiska, co bezpośrednio wpływa na
kształtowanie właściwych proekologicznych postaw. W latach 2013- 2015 młodzież angażowała się w działalność ochrony środowiska poprzez przeprowadzanie w szkole zbiórki
makulatury i baterii.
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Jednakże w tym okresie nie zostały podjęte działania związane z badaniem świadomości ekologicznej mieszkańców gminy np. w formie ankietyzacji.

8. Analiza SWOT
W rozdziale tym przedstawione zostaną:
Mocne strony, czyli zaznaczające się zjawiska i procesy pozytywne dla perspektywicznego rozwoju, które należy kontynuować i wzmacniać.
Słabe strony, czyli zjawiska i procesy ograniczające możliwości rozwojowe, które należy
zmniejszać i niwelować.
Szanse wynikające z naturalnych warunków przyrodniczych, a także z wyjątkowej sytuacji, jaką stwarza dla poprawy stanu środowiska możliwość korzystania ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.
Zagrożenia wynikające z warunków fizjograficznych, klimatycznych a także zaznaczającej się degradacji środowiska naturalnego poprzez postępującą degradację i niewystarczające środki finansowe na zatrzymanie tego procesu.
W poniższej Tabeli przedstawiono strategiczne czynniki, istotnie wpływające w dalszych rozdziałach Programu na formułowanie celów, kierunków i zadań zmierzających do
poprawy stanu środowiska Gminy Stary Lubotyń.
Uwarunkowania wewnętrzne
Mocne strony

Słabe strony
Klimat i powietrze

Dobra jakość powietrza
Stosunkowo niska emisja zanieczyszczeń do powietrza
Brak zakładów przemysłowych uciążliwych dla środowiska

Brak hałasu przemysłowego
Mniej uciążliwy hałas komunikacyjny

Mała lesistość
Nie wykorzystywanie energii ze źródeł odnawialnych
Niekorzystna struktura paliw w systemach grzewczych
Brak gazyfikacji gminy
Problem z zachowaniem normy PM-10
Klimat akustyczny
Narastający problem hałasu komunikacyjnego

Pole elektromagnetyczne
Brak monitoringu emisji pół elektromagnetycznych
Gospodarowanie wodami
Dobry stan wód pod względem biologicznym
Słaba jakość wód powierzchniowych
Ograniczone zasoby wód powierzchniowych
Brak zbiorników malej retencji
Gospodarka wodno-ściekowa
Dobry stopień zwodociągowania
Niski stopień skanalizowania
Biologiczna oczyszczalnia ścieków
Nieprawidłowa gospodarka ściekami
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej
Duża ilość zbiorników na ścieki, o których nie ma pełnej informacji
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
Zasoby geologiczne i złoża surowców
Dostępność do złóż kopalin: żwir, piasek
Niewielka ilość surowców mineralnych
Gleby
Niski stopień degradacji powierzchni ziemi
Niska ilość gleb dobrych
Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów
Rozwijanie selektywne zbiórki odpadów komunalnych
Dzikie wysypiska odpadów
Mała ilość wytwarzanych odpadów przemysłowych
Zasoby przyrodnicze
-
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Uwarunkowania wewnętrzne
Mocne strony
Słabe strony
Brak uciążliwych zakładów przemysłowych
Niska lesistość
Mało przekształcone środowisko naturalne
Brak danych o inwentaryzacji przyrodniczej
Natura 2000
Planowane objęcia ochroną terenu torfowiska w południowej
części gminy w pobliżu miejscowości Rabędy
Zagrożenia poważnymi awariami
Stosunkowo niewielki wpływ przemysłu na środowisko, nieDuże prawdopodobieństwo wystąpienia katastrofy naturalnej
wielka liczba zakładów uciążliwych dla środowiska
Działania edukacyjne
Wzrastająca świadomość ekologiczna mieszkańców
Niedostateczna świadomość ekologiczna mieszkańców
Niski budżet
Monitoring środowiska
Wzrost uspołeczniania procesów podejmowania decyzji maNiedostateczne rozpoznanie niekorzystnych oddziaływań na
jących wpływ na stan środowiska
środowisko
Uwarunkowania zewnętrzne
Szanse

Zagrożenia
Klimat i powietrze
Zwiększenie zainteresowania wykorzystaniem alternatywNasilające się ekstremalne zjawiska pogodowe
nych źródeł energii
Poprawa sieci komunikacyjnej
Rozwój komunikacji przy równoczesnym złym stanie dróg
Dostępność środków na realizacje inwestycji w zakresie
Transport substancji niebezpiecznych przez teren gminy
ochrony środowiska
Klimat akustyczny
Poprawa stanu technicznego nawierzchni drogowych
Brak funduszy na inwestycje zmierzające do poprawy stanu
środowiska akustycznego
W stosunku do projektowanej zabudowy – dbałość o zachowanie odpowiednich odległości od ciągów komunikacyjnych
Pole elektromagnetyczne
Poprawa stanu technicznego źródeł pola elektromagnetyczBrak funduszy
nego
Gospodarowanie wodami
Ochrona cennych siedlisk bagiennych
Utrata cennych siedlisk bagiennych w skutek odwodnienie i
zaniechania ekstensywnego rolnictwa
Gospodarka wodno-ściekowa
Budowa kanalizacji
Niewielki stopień skanalizowania gminy
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
Brak szczelnych zbiorników na ścieki
Kontrola szczelności szamb
Zasoby geologiczne
Baza rodzimych surowców niezbędnych do rozwoju przemyBrak środków finansowych na inwestycje związane z
zagospodarowanie i eksploatacją złóż rodzimych surowców
słu materiałów budowlanych
materialnych
Gleby
Uprawa gatunków roślin o niewielkich wymaganiach gleboNiewłaściwa działalność rolnicza
wych
Zmiana struktury użytkowania gleb niskich klas - zastępowaBrak funduszy na inwestycje zmierzające do poprawy stanu
nie areału rolnego nasadzeniami leśnymi
gleb
Większa świadomość ekologiczna rolników
Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów
Rozwój systemu gospodarki odpadami
Niebezpieczeństwo niewywiązani się z obowiązku osiągnięcia odpowiednich poziomów redukcji składowania odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji
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Uwarunkowania zewnętrzne
Szanse

Zagrożenia

Zasoby przyrodnicze
Rozwój turystyki i funkcji kulturalnych oparte o dziedzictwo
Zanieczyszczenie środowiska odpadami
historyczne i kulturowe regionu
Duża liczba gospodarstw rolnych jako potencjalnych do proUtrata walorów przyrodniczych terenów rolniczych wskutek
wadzenia rolnictwa ekologicznego
intensyfikacji działalności rolniczej
Zagrożenie poważnymi awariami
Rozwój przedsiębiorczości opartej na nieuciążliwych ekoloZagrożenia pożarowe
gicznie – nowoczesnych technologiach
Możliwość korzystania z funduszy unijnych przy realizacji
Wysokie koszty wdrażania programów ochrony środowiska
szerokiej gamy przedsięwzięć
Niewłaściwie przygotowana siec dróg na wypadek awarii
Działania edukacyjne
Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców szansą na
Niedostateczna świadomość ekologiczna społeczeństwa
utrzymanie czystego stanu środowiska
Monitoring środowiska
Realizacja przyjętych programów i strategii w zakresie
Brak skutecznych przepisów zabezpieczających środowisko
ochrony środowiska
przed degradacją
Uchwalony program ochrony środowiska

9. Cele programu ochrony środowiska, zadania i ich finansowanie
9.1. Cele, kierunki interwencji i zadania wynikające z oceny stanu środowiska
Ocena stanu środowiska poszczególnych elementów środowiska na terenie gminy
Stary Lubotyń pozwoliła na sprecyzowanie istniejących problemów ekologicznych. Syntetyczne przedstawienie problemów ekologicznych, ich przyczyn i sposobów ich rozwiązywania przedstawia poniższa tabela.
Tabela 12 Istniejące problemy ochrony środowiska na terenie gminy Stary Lubotyń ocena stanu istniejącego i
sposoby interwencji
Zadanie
Ochrona klimatu i jakości powietrza

Ocena stanu
- napływ zanieczyszczeń spoza terenu
gminy
- kotłownie indywidualne oparte na wysokoemisyjne paliwo (węgiel)
-spalanie odpadów z tworzyw sztucznych w kotłowniach indywidualnych
- komunikacja
-niewielki udział w stosowanych paliwach paliw niskoemisyjnych (gazu, oleju
opałowego)
- niski stopień wykorzystania odnawialnych źródeł energii
- istnienie pokryć dachowych zawierających azbest

Ochrona przed hałasem

- uciążliwości związane z komunikacją
drogową

Zakres interwencji
- preferowanie paliw niskoemisyjnych,
-propagowanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
-wymiana przestarzałych systemów
ogrzewania na nowe niskoemisyjne,
-edukacja na temat szkodliwości spalania tworzyw sztucznych
-ochrona istniejących powierzchni leśnych i wyznaczenie terenu do zalesień
na gruntach nieprzydatnych rolniczo
-tworzenie ekranów w postaci nasadzeń
drzew wzdłuż najbardziej intensywnych
ciągów komunikacyjnych
-wymiana pokryć dachowych zawierających azbest
-tworzenie ekranów akustycznych np. w
formie nasadzeń drzew wzdłuż
najbardziej uczęszczanych szlaków
komunikacyjnych
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Zadanie

Ocena stanu

Gospodarowanie wodami

- tereny zagrożone deficytem wody powierzchniowej
- dość słaba jakość wód powierzchniowych
-wykonywane melioracje
-regulacja koryt rzecznych
-bardzo mały udział lasu
-zanieczyszczenia pochodzące spoza terenu gminy
-niedostatecznie skanalizowanie gminy
-istnienie indywidualnych ujęć wód podziemnych
-niewłaściwa gospodarka nawozowa w
rolnictwie
-niewłaściwe przechowywanie odchodów
zwierzęcych
-nieszczelne szamba,
-odcieki z dzikich wysypisk
- niewłaściwe opróżnianie szamb

Gospodarka wodno-ściekowa

Gospodarka odpadami i zapobieganie
powstawaniu odpadów

-nieefektywny system selektywnej zbiórki
-brak zorganizowanego systemu zbiórki
odpadów niebezpiecznych
-niski poziom zbiórki surowców wtórnych
-dzikie składowiska odpadów

Ochrona przed falami elektromagnetycznymi

- brak danych i monitoringu dotyczącego
fal elektromagnetycznych

Zasoby przyrodnicze

-wykonywane melioracje
-intensyfikacja rolnictwa
-duża fragmentaryzacja kompleksów leśnych\
-nadmierna wycinka starych, przydrożnych drzew
-powstawanie monokulturowych upraw

Str. 48

Zakres interwencji
-modernizacja dróg
-wyznaczanie w planach miejscowych
wzdłuż dróg terenów nie chronionych
akustycznie (przemysł, zieleń, usługi,
rolnictwo)
- zwiększanie powierzchni terenów leśnych

- współpraca na rzecz zmniejszenia zanieczyszczeń spoza terenu gminy
- budowa sieci kanalizacyjnej
-modernizowanie oczyszczalni ścieków
-budowa przydomowych oczyszczalni
ścieków
-kontrola szczelności szamb
-likwidacja dzikich składowiska odpadów
-kontrola nad udokumentowanym wywozem ścieków do oczyszczalni ścieków
-rozbudowa sieci wodociągowej
-budowa urządzeń do przechowywania
odchodów zwierzęcych
- propagowanie „Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej
- wprowadzenie kompleksowej
gospodarki odpadami uwzględniającej
selektywną zbiórkę i odzysk surowców
wtórnych
-zorganizowanie systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych
-nadzór nad podpisywaniem umów na
odbiór odpadów z uprawnione firmami
-rozwój instalacji gospodarki odpadami,
zakładów segregacji, odzysku i unieszkodliwiania odpadów
-wyznaczenie stref ograniczonego
użytkowania m.in. wokół urządzeń
elektroenergetycznych,
radiokomunikacyjnych i
radiolokacyjnych, gdzie jest rejestrowane
przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych
-zachowanie
naturalnych zbiorników retencyjnych, takich jak tereny podmokłe i
nieuregulowane cieki wodne, głównie w
ramach działań w zakresie poprawy
ochrony różnorodności biologicznej i
prowadzenia zrównoważonej gospodarki
leśnej
-wprowadzanie zalesienia gruntów na
glebach słabych gleb bonitacyjnych i
nieprzydatnych rolniczo
- upowszechnianie i wdrożenie pro-

gramów rolno-środowiskowych
-zwiększanie obszarów leśnych na tere-
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Zadanie

Ocena stanu

Zasoby geologiczne i złoża surowców

-nadmierne eksploatowanie zasobów surowców naturalnych
-degradacja gleb
-lokalne obniżanie poziomu wody gruntowej

Ochrona gleb

Zagrożenie poważnymi awariami

- brak zabezpieczeń przed poważnymi
awariami
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Zakres interwencji
nie gminy
-wprowadzenie pasów zadrzewień i zakrzewień wokół obszarów intensywnie
użytkowanych rolniczo, pozbawionych
szaty roślinnej i zadrzewień
-objęcie szczególną opieką terenów
korytarzy ekologicznych – zachowanie
odpowiedniej szerokości, zakaz
ogradzania, zakaz nawożenia,
stosowania środków ochrony roślin
- racjonalne i efektywne gospodarowanie
zasobami kopalin i złóż
- ochrona przed zmianą użytkowania
gleb IV
-rekultywacja gleb
-zalesianie terenów o niskich walorach
rolniczych
- modernizacja dróg

9.2. Cele średniookresowe wyznaczone w ramach Programu ochrony
środowiska dla gminy Stary Lubotyń
Na podstawie danych o stanie środowiska oraz źródłach jego przekształcenia i zagrożenia, poniżej przedstawiono propozycję działań programowych umożliwiających spełnienie zasady zrównoważonego rozwoju poprzez koordynację działań w sferze gospodarczej, społecznej i środowiskowej. Daje to możliwość planowania przyszłości gminy w perspektywach kilku lat i umożliwia aktywizację lokalnego społeczeństwa - zwiększenie inicjatyw i wpływu społeczeństwa na realizację działań rozwojowych.
Cele i działania proponowane w Programie powinny posłużyć do tworzenia warunków
dla takich zachowań ogółu społeczeństwa, które polegać będą w pierwszej kolejności na
niepogarszaniu stanu środowiska przyrodniczego na danym terenie, a następnie na jego
poprawie. Realizacja wytyczonych celów w Programie powinna spowodować zrównoważony
rozwój gospodarczy, polepszenie warunków życia mieszkańców przy zachowaniu walorów
środowiska naturalnego na terenie gminy.
W ramach poszczególnych obszarów priorytetowych wyszczególnione zostały niżej
wymienione cele średniookresowe, których wykonanie będzie możliwe za pomocą realizacji
działań ujętych w harmonogramie

9.2.1. Klimat i powietrze
Ochrona powietrza polega na zapewnieniu jak najlepszej jego jakości, w szczególności przez utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniżej dopuszczalnych dla nich poziomów lub co najmniej na tych poziomach oraz zmniejszanie poziomów substancji w powietrzu co najmniej do dopuszczalnych, gdy nie są one dotrzymane.
Cel średniookresowy do roku 2023
Poprawa jakości powietrza na terenie gminy Stary Lubotyń
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Zakres działań:

−
−
−
−

Remonty i przebudowa sieci drogowej. Poprawianie nawierzchni dróg,

−
−

Eliminowanie paliw stałych w kotłowniach gospodarstw domowych,

Termomodernizacja w obiektach użyteczności publicznej,
Modernizacja lokalnych systemów wytwarzania ciepła,
Wymiana pokryć dachowych i innych elementów wykonanych z materiałów zawierających azbest
Informowanie mieszkańców i doradztwo w zakresie udzielania kredytów oraz refundacji kosztów wymiany lub modernizacji pieców grzewczych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

−

Tworzenie warunków dla intensyfikacji ruchu rowerowego, wyznaczanie układu ścieżek rowerowych

−

Budowanie wśród mieszkańców świadomości ekologicznej z zakresu ochrony powietrza oraz informowanie i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz poprawy jakości powietrza atmosferycznego (zakaz spalania gumy, plastyków itp.)

−

Instalacja urządzeń do redukcji zanieczyszczeń powstających w procesie spalania
paliw i procesach technologicznych

−

Gazyfikacja gminy

Ograniczenie i utrzymanie na niskim poziomie lokalnej emisji z systemów ogrzewania
powinno stanowić ważny element polityki ochrony środowiska gminy. Przechodzenie na
ogrzewanie o niższej uciążliwości dla środowiska wiąże się z polityką gminy oraz istnieniem
mechanizmów finansowych i administracyjnych promujących pożądane zachowania mieszkańców.
Preferowane powinno być stosowanie w celach energetycznych paliw niskoemisyjnych bardziej przyjaznych dla środowiska: olej opałowy, gaz, drewno, pelety itp. oraz stosowanie indywidualnych źródeł energii odnawialnej: kolektory słoneczne, fotoogniwa, pompy
ciepła.
Ograniczeniu niskiej emisji z systemów ogrzewania służyć będzie również oszczędność ciepła związana z wykonywaniem termomodernizacji budynków. Należy wykorzystać
mechanizmy preferencyjnego kredytowania inwestycji proekologicznych w tym zakresie,
programy dofinansowywane ze środków fundacji i funduszy krajowych i UE.
Ograniczenie emisji zanieczyszczeń z procesów technologicznych w istniejących zakładach może być realizowane m.in. poprzez zmianę paliwa na ekologiczne (np. biopaliwa),
systematyczne wprowadzanie nowoczesnych, przyjaznych środowisku technologii, modernizację procesów technologicznych, zmniejszenie materiałochłonności produkcji oraz hermetyzację procesów i instalowanie urządzeń oczyszczających.
W celu zmniejszenia negatywnego wpływu przemysłu na środowisko, wszędzie gdzie
jest to możliwe, należy stosować metody najlepszych dostępnych środków technicznych.
Proponowane kierunki działań są następujące:

−

Ograniczanie emisji niezorganizowanej z terenu zakładów i innych placówek usługowo –handlowych poprzez utrzymywanie w czystości ich powierzchni odsłoniętych.
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−

Prowadzenie odpowiedniej polityki przestrzennej, mającej na celu lokalizację nowych
zakładów uciążliwych ze względu na emisje zanieczyszczeń do atmosfery na terenach oddalonych od zabudowy mieszkalnej i terenów przyrodniczo cennych (nie na
linii najczęstszych kierunków wiatrów) i uwzględnienie tych zapisów w planach zagospodarowania przestrzennego.

−

Modernizacja i hermetyzacja procesów technologicznych w przemyśle oraz ich automatyzacja.

−
−
−

Montaż urządzeń ograniczających emisje do powietrza.
Przestrzeganie przepisów o ochronie atmosfery w przypadku nowych inwestycji.
Przestrzeganie przez poszczególne zakłady i kontrola norm odnośnie emisji zanieczyszczeń.

−

Promowanie i wdrażanie nowoczesnych, energooszczędnych technologii, w tym
BAT.

−

Promowanie systemów zarządzania środowiskowego (projekty Czystej Produkcji i
norm zarządzania środowiskowego (np. ISO 14000).

Działania ograniczające emisje ze źródeł komunikacyjnych mają bezpośredni związek z eliminacją lub zmniejszeniem uciążliwości transportu drogowego dla otoczenia i powinny koncentrować się na:

−

poprawie warunków ruchu drogowego przy wykorzystaniu podstawowych narzędzi
inżynierii ruchu, zapewniających zwiększenie płynności i przepustowości drogowej,

−

podwyższeniu standardów technicznych infrastruktury drogowej, zwłaszcza w obszarze o największym nasileniu ruchu.

Istotne znaczenie dla zmniejszenia negatywnego wpływu indywidualnego transportu
samochodowego na środowisko ma poprawa stanu technicznego pojazdów.
Działaniem zaradczym jest także promowanie transportu rowerowego, stąd potrzeba
podnoszenia standardów technicznych istniejących tras rowerowych i budowa nowych tras.
Proponowane kierunki działań są następujące:

−

Modernizacja dróg (w tym remonty bieżące i kapitalne) w celu poprawy ich standardów technicznych,

−

Projektowanie nowych dróg z uwzględnieniem możliwie małych pochyleń podłużnych, mało szorstkich nawierzchni,

−

Modernizacja skrzyżowań, dążąca do poprawy ruchu, zmniejszenia ilości kolizji i koordynacji skrzyżowań (tzw. zielona fala),

−

Wprowadzanie ulic jednokierunkowych na ulicach bocznych do głównych ciągów
komunikacyjnych, co zwiększy przepustowość komunikacyjną terenów przyległych,
zmniejszy kolizyjność i usprawni ruch,

−

Uzyskanie przez wszystkie eksploatowane środki transportu parametrów w zakresie
walorów użytkowych oraz w zakresie oddziaływania na środowisko, jakie będą w tym
czasie obowiązywały w Unii Europejskiej.

9.2.2. Klimat akustyczny
W celu poprawy szkodliwego oddziaływania hałasu komunikacyjnego należy dążyć
między innymi do poprawy nawierzchni dróg, wprowadzeniu ograniczeń prędkości na odcinkach dróg o zniszczonej nawierzchni, eliminacji z ruchu pojazdów szczególnie uciążliwych
czy stosowaniu ekranów akustycznych.
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Cel średniookresowy do roku 2023
Zmniejszenie narażenia mieszkańców na ponadnormatywny poziom hałasu
Zakres działań:

−

Zmniejszanie uciążliwości hałasu komunikacyjnego poprzez właściwe projektowanie
dróg, modernizacje i remonty nawierzchni, a także budowę przesłon izolacyjnych (np.
ekranów akustycznych) w miejscach najbardziej zagrożonych oddziaływaniem hałasu,

−

Ustalenie w planach miejscowych zasady przestrzegania norm w zakresie ochrony
akustycznej zgodnie z przepisami odrębnymi,

−

Systematyczne eliminowanie w przemyśle technologii i urządzeń przekraczających
wartości normatywne emisji hałasu,

−

Zachowanie i kształtowanie zieleni urządzonej w obrębie terenów zabudowy, w tym
alei drzew i parku,

W miejscach, w których występują uciążliwe źródła hałasu, zlokalizowane w pobliżu
gęstej zabudowy mieszkaniowej lub terenów wykorzystywanych do wypoczynku konieczne
będzie zastosowanie środków wyciszających, głównie zasadzenie pasów zwartej zieleni izolacyjnej (gęste krzewy i drzewa) lub budowa ekranów akustycznych.
Należy także propagować stosowanie materiałów budowlanych o odpowiedniej izolacyjności akustycznej. Dobrą metodą redukcji hałasu jest wymiana okien na dźwiękoizolacyjne, o podwyższonym wskaźniku izolacyjności akustycznej właściwej (Rw>30dB), które zapewnią warunki komfortu akustycznego wewnątrz pomieszczeń zamkniętych. Wymagania
dotyczące izolacyjności okien według wymagań normy zależą od poziomu dźwięku hałasu
samochodowego określonego dla szesnastu godzin pory dziennej oraz ośmiu godzin nocy.
Działania te powinny zostać podjęte szczególnie w budynkach narażonych na ponadnormatywny hałas i nowobudowanych obiektach.
Kolejnym działaniem może być zmiana funkcji lokali w budynkach położonych przy
głównych ciągach komunikacyjnych (z mieszkalnej na usługową). W celu ochrony przed hałasem należy przyjąć zasięg stref uciążliwości szlaków komunikacyjnych, w zasięgu których:

−
−

Wyklucza się lokalizację obiektów służby zdrowia i oświaty,
Dopuszcza się lokalizowanie obiektów mieszkalnych i usługowych po warunkiem zabezpieczenia przeciwhałasowego pomieszczeń zgodnie z Polską Normą PN – 87/B02151/02 pn. Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynku. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach.

Działania w zakresie ochrony przed hałasem drogowym są także w znacznej części
identyczne z działaniami ukierunkowanymi na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza. W planowaniu przestrzennym należy przyjąć zasadę stosowania natężenia hałasu
jako jedno z kryteriów lokalizacji nowych inwestycji. Należy stworzyć jasną wizję obszarów
wymagających zapewnienia komfortu akustycznego i zapewnienie właściwego ich rozdziału
od obszarów niewymagających komfortu. Istotne jest również umieszczanie informacji o
stanie akustycznym środowiska i standardach akustycznych w opracowaniach ekofizjograficznych oraz prognozach do planów miejscowych.
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Zalecane działania:

−

Właściwe strefowanie akustyczne - przeznaczanie wydzielonych specjalnie terenów
na cele lokalizacji uciążliwego akustycznie przemysłu, rzemiosła i usług,

−

Prowadzenie działalności edukacyjnej o zagrożeniu środowiska i zdrowia ludzkiego
hałasem,

−

Reagowanie na skargi mieszkańców gminy na ponadnormatywny hałas, z uwzględnieniem technicznych i ekonomicznych możliwości organów władzy, przy nadrzędnej
zasadzie racjonalizacji takich działań.

W zakresie ograniczania hałasu przemysłowego i od robót budowlanych zaleca się
działania:

−

Inwentaryzacja potencjalnych źródeł uciążliwości akustycznej pochodzenia przemysłowego, usługowego, itp.,

−

Zgłaszanie Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska miejsc o uciążliwości akustycznej,

−

Ograniczanie użytkowania środków transportu, maszyn i urządzeń, których hałaśliwość nie odpowiada przyjętym standardom,

−

Właściwa organizacja robót budowlanych, minimalizująca hałas.

9.2.3. Pole elektromagnetyczne
Zagrożenie promieniowaniem elektromagnetycznym może być stosunkowo łatwo
wyeliminowane lub ograniczone, pod warunkiem zapewnienia odpowiedniej separacji przestrzennej człowieka od pól przekraczających określone wartości graniczne.
Cel średniookresowy do roku 2023
Ochrona przed falami elektromagnetycznymi
Zakres działań:

−

Wprowadzenie do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zapisów
poświęconych ochronie przed polami elektromagnetycznymi z wyznaczeniem stref
ograniczonego użytkowania m.in. wokół urządzeń elektroenergetycznych, radiokomunikacyjnych, radiolokacyjnych, gdzie jest rejestrowane przekroczenie dopuszczalnych poziomów pół elektromagnetycznych,

−

Inwentaryzacja istniejących źródeł pól elektromagnetycznych, w tym instalacji wymagających pozwolenia na emitowanie pół elektromagnetycznych,

−

Wykonanie badań, które pozwolą na ocenę skali zagrożenia wywoływanego polami
elektromagnetycznymi oraz poszerzenie wiedzy na temat stopnia ich oddziaływania,

−

Rozpoznanie zagrożeń i kształtowanie stref oddziaływania elektromagnetycznego, w
tym z istniejących źródeł na terenie gminy,

−

Edukacja społeczeństwa w zakresie oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego.

Należy unikać lokalizacji nowych budynków mieszkalnych w bliskim sąsiedztwie linii
elektroenergetycznych lub stacji transformatorowych wysokiego napięcia. W celu ograniczenia oddziaływania linii energetycznych na środowisko i zdrowie ludzi, będą przestrzegane
następujące zasady:

−

Wprowadzanie w nowoprojektowanych i remontowanych układach energetycznych
nowych materiałów i technologii wykonawstwa,
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Ustalanie stref ochronnych wokół obiektów elektroenergetycznych,
Lokalizacja linii energetycznych o napięciu 110 kV i wyższym poza terenami przeznaczonymi pod zabudowę mieszkaniową.

W związku z rozwojem systemu usług telekomunikacyjnych na terenie gminy, prawdopodobnie wzrośnie oddziaływanie promieniowania elektromagnetycznego pochodzącego
z tego źródła.
Z drugiej strony, nowe tereny przewidziane pod zabudowę mieszkalno-usługową
mogą być wyposażane w dodatkowe sieci telekomunikacyjne powiązane z istniejącą siecią
oraz powiązane z systemem radiowego dostępu do internetu. Dla potrzeb rozwoju sieci telekomunikacyjnych należy uwzględniać w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego miejsca dla urządzeń teletechnicznej kanalizacji kablowej.
W celu ochrony krajobrazu przed negatywnym oddziaływaniem, linie energetyczne,
stacje nadawcze, stacje bazowe telefonii komórkowej wymagające wysokich konstrukcji
wsporczych należy realizować poza miejscami objętymi szczególną ochroną i w taki sposób,
aby ich wpływ na krajobraz był jak najmniejszy.
Przy wyznaczeniu lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej należy zwrócić
uwagę na estetykę krajobrazu, gdyż anteny umieszczane są zazwyczaj na dużych wysokościach, na dachach najwyższych budynków lub specjalnych masztach. Należy przestrzegać
zasady grupowania obiektów na jednym maszcie, o ile w bliskim sąsiedztwie planowana jest
lokalizacja kilku takich obiektów.
Podstawowym elementem ochrony przed polami elektromagnetycznymi jest informacja o występujących poziomach pól, którą pozyskuje się w ramach państwowego monitoringu środowiska. Monitoring ten prowadzony jest przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony
Środowiska.

9.2.4. Gospodarowanie wodami
W kierunkach polityki dotyczącej ochrony wód powierzchniowych oraz podziemnych
obok działań skierowanych na ich retencjonowanie (w przypadku wód powierzchniowych)
szczególny akcent winien być położony na poprawę stanu ich czystości oraz utrzymaniu ich
jakości na wymaganym poziomie.
Cel średniookresowy do roku 2023
Ochrona zasobów wód
Zakres działań:

−

Pozostawianie w stanie naturalnym i zbliżonym do naturalnego lokalnych cieków i
zbiorników wodnych wraz z ich dolinkami w celu: zapewnienia optymalnych warunków zasilania cieków oraz wspomagania naturalnych procesów retencji oraz samooczyszczania się cieków wodnych,

−

Współpraca z odpowiednimi organami i instytucjami w zakresie wykrywania i likwidowania źródeł zanieczyszczeń wód,

−
−
−

Ochrona istniejących zasobów wód,
Dążenie do zmniejszenia zużycia wody w gospodarstwach domowych i przemyśle,
Realizacja programu malej retencji.
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Priorytetowym zadaniem ochrony środowiska na terenie gminy jest ochrona wód
podziemnych. Rejony wodonośne gminy powinny być objęte ścisłą ochroną i wyłączone
spod zagospodarowania pozostającego w konflikcie z rygorami ochrony zasobowej. Działania ochronne, określone w decyzjach zasobowych poszczególnych ujęć wody i w decyzjach
dotyczących ich stref ochronnych, mają na celu perspektywiczne i kierunkowe zabezpieczenie możliwości zaopatrzenia miasta w wodę o odpowiednich parametrach jakościowych.
Jednym ze sposobów ochrony biernej wód podziemnych będzie przestrzeganie zasad ustalonych dla stref i obszarów ochronnych ujęć wód podziemnych, na których obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia w zakresie korzystania z wody i użytkowania gruntów.
Ustalenia związane z ochroną wód podziemnych przed zanieczyszczeniem powinny
być zawarte w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.
W celu poprawy jakości wód powierzchniowych, konieczna będzie likwidacja niekontrolowanych zrzutów ścieków bytowych do rzek płynących przez teren gminy. W tym celu
należy wykonać szczegółową inwentaryzację punktów zrzutu ścieków oraz systematycznie
ją aktualizować.
Podsumowując, w celu zapewnienia mieszkańcom wody pitnej proponuje się podjęcie następujących działań:

−

Propagowanie racjonalizacji zużycia wody i ograniczanie jej strat przy wydobyciu i
przesyłach,

−

Szczegółowe rozpoznanie i kontrolowanie lokalnych zagrożeń jakości wód podziemnych wraz z podejmowaniem odpowiednich działań tj.: ustanawiania stref ochronnych ujęć, likwidacji nieużywanych otworów studziennych, monitorowanie wielkości
eksploatacji,

−

Uwzględnienie w planach zagospodarowania przestrzennego zasad ochrony głównych zbiorników wód podziemnych,

−

Kontrolowanie i wnikliwie obserwowanie realizacji nowych inwestycji, między innymi
budowy głębokich studni, wykopów itp., celem uniknięcia np. łączenia poziomów wodonośnych oraz bezpośredniego zanieczyszczania użytkowych poziomów wodonośnych; należy dążyć do wyprzedzającego uzbrojenia projektowanych obszarów koncentracji zabudowy mieszkaniowej.

W zakresie zmniejszenia zużycia wody w gospodarstwach domowych i przemyśle
należy prowadzić działania zmierzające do racjonalizacji jej zużycia. Dla realizacji tego celu,
proponuje się podjęcie lub kontynuację następujących działań:

−

Informowanie podmiotów gospodarczych - użytkowników wody o możliwościach
zmniejszania jej zużycia, np. poprzez wprowadzanie zamkniętych obiegów wody,
zmiany technologii, poprawę stanu zakładowych sieci wodociągowych, zakup urządzeń wodo oszczędnych itp.,

−

Edukacja mieszkańców w zakresie możliwości i konieczności oszczędzania wody w
gospodarstwach domowych oraz o możliwościach relatywnego zmniejszania jej zużycia, np. poprzez wprowadzanie zamkniętych obiegów wody, stosowanie urządzeń
wodo oszczędnych (np. perlatorów), wykorzystaniu wód opadowych, itp.,

−

Dążenie do identyfikacji i ograniczenia strat wody przy jej produkcji i przesyle przez
przedsiębiorstwa wodociągowe, poprzez modernizację i konserwację urządzeń wodociągowych,
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Rozwijanie systemów automatycznego sterowania i kontroli poboru wody.

9.2.5. Gospodarka wodno-ściekowa
Racjonalizacja zużycia wody w gospodarstwach domowych powinna zmierzać
przede wszystkim do ograniczenia jej marnotrawstwa, stosowania wodo oszczędnej aparatury czerpalnej i sprzętu gospodarstwa domowego oraz rozwoju pomiaru zużycia wody. Konieczne jest również ograniczenie strat w systemach rozprowadzania wody.
Podstawowymi instrumentami stymulującymi racjonalizację zużycia wody powinna
być cena usług wodociągowych i kanalizacyjnych odzwierciedlająca realną wartość wody,
łącznie z ochroną zasobów wodnych.
Cel średniookresowy do roku 2023
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
Zakres działań:

−
−
−

Budowa systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych,

−
−
−

Lokalizacja i eliminowanie dzikich składowiska odpadów,

Rozbudowa sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody,
Wyposażenie gospodarstw wiejskich o zabudowie rozproszonej w przydomowe
oczyszczalnie ścieków,
Kontrola zagospodarowania ścieków bytowo-gospodarczych,
Realizacja inwestycji ograniczające zanieczyszczenia azotowe pochodzące z rolnictwa,

−

Ograniczenie spływu zanieczyszczeń powierzchniowych z terenów zurbanizowanych
i terenów rolniczych do wód powierzchniowych,

−

Działania wspólne z innymi gminami leżącymi w zlewni rzeki Narwi w celu poprawy
czystości wód tej rzeki

−

Współpraca z odpowiednimi organami i instytucjami w zakresie wykrywania i likwidowania źródeł zanieczyszczenia wód,

−

Przechodzenie na ekologiczne formy gospodarki rolnej pozwalającej ograniczyć
przenikanie do wód gruntowych wraz z wodami opadowymi niepożądanych substancji,

−

Rozpoznanie na terenie gminy sposobu wykorzystywania nieczynnych studni kopalnych będących często miejscem zrzutu ścieków bytowych,

−

Edukacja ekologiczna.

Istotnym problemem w gminie z uwagi na ochronę wód powierzchniowych ale też i
podziemnych oraz gleb jest jej niski stopień skanalizowania, co ma związek z odprowadzaniem ścieków.
Działania gminy będą ukierunkowane na skanalizowanie pozostałej jej części. Dla
zabudowy zwartej można zaprojektować kanalizację zbiorczą złożoną z sieci kanalizacyjnej
w układzie grawitacyjno - ciśnieniowym, a dla zabudowy rozproszonej kanalizację ciśnieniową. Na terenie gminy działa oczyszczalnia ścieków. Dla domów znacznie oddalonych od wsi
przewiduje się gromadzenie ścieków w zbiornikach bezodpływowych i okresowe wywożenie
ścieków do oczyszczalni lub budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.
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Jednak zastosowanie zbiorników bezodpływowych musi zostać objęte nadzorem poprawności wykonania tych urządzeń (szczelności) oraz udokumentowanym wywozem do
oczyszczalni ścieków przez uprawnione do tego firmy specjalistyczne.
Na terenach zurbanizowanych należy dążyć do uporządkowania gospodarki wodami
opadowymi, w szczególności wspierać działania zmierzające do likwidacji dopływów powierzchniowych zanieczyszczeń do wód z dróg (szczególnie w okresie zimy i jesieni, gdy
używa się środków chemicznych do likwidacji śliskości pośniegowej), terenów ekologicznie
przekształconych, zakładów i magazynów, gdzie używa się lub są składowane substancje
łatwo ługujące się. Konieczna jest sukcesywna eliminacja zanieczyszczeń brzegów cieków.
Należy wspierać uporządkowanie i modernizację gospodarki ściekowej w zakładach
przemysłowych – realizowane poprzez budowę urządzeń podczyszczających ścieki przed
ich zrzutem do kanalizacji i egzekwowanie programów racjonalnej gospodarki wodno - ściekowej. Zadanie te będą finansowane przez podmioty gospodarcze.
Docelowo planuje się objęcie systemem sieci kanalizacyjnej całego obszaru gminy.
Jednak z uwagi na niski stopień skanalizowania i brak urządzeń oczyszczających uwzględniając wysokie koszty budowy systemu kanalizacyjnego będzie on realizowany stopniowo i
na pewno w określonym okresie czasu.
Dla zabezpieczenia możliwości rozwoju podsystemu gmina powinna podejmować
następujące prace studialne, organizacyjne i inwestycyjne:

−

opracowywanie i okresowe aktualizowanie koncepcji zaopatrzenia w wodę z bilansem potrzeb i hydrauliczną analizą rozpływu wody,

−
−
−
−
−
−
−

inwentaryzacja stanu sieci wodociągowej,
modernizacja i konserwacja istniejących ujęć wody oraz sieci wodociągowej,
likwidacja nieczynnych ujęć wody (szczególnie studni kopanych),
rozbudowę sieci przesyłowej - magistralnej i drugorzędnej,
rozbudowa ujęć wody w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby,
modernizacja SUW,
ograniczanie strat wody przy poborze i przesyłach.

Ograniczenie zanieczyszczeń niesionych w spływach opadowych może następować
w sposób naturalny, najlepiej przez wpuszczenie wód opadowych do naturalnych osadników. Ograniczenie zanieczyszczeń powinno się odbywać również poprzez utrzymanie czystości w zlewni, sprzątanie jej ale też nakładanie powszechnych kar za zanieczyszczenia np.
jezdni. Bardzo istotne jest, aby wzdłuż ulic sadzona była zieleń, która nie dopuści do wymywania gruntu z niezagospodarowanych terenów. Separatory substancji ropopochodnych są
niezbędne na stacjach benzynowych, myjniach, przy warsztatach samochodowych i wszędzie tam gdzie mogą wystąpić spływy deszczu z olejami napędowymi i benzyną.
Rozbudowa istniejącego systemu
uwzględniać następujące zalecenia:

odprowadzenia

wód

opadowych

powinna

−

wykorzystanie istniejących rowów melioracyjnych i ich pojemności retencyjnej. Jeśli
nie uniknie się budowy nowych rowów, należy je projektować z uwzględnieniem możliwości retencyjnych,

−

naprawa istniejącego systemu kanalizacji deszczowej,
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−

przy realizacji nowych inwestycji w zakresie zagospodarowania przestrzennego należy ograniczyć uszczelnienie terenu, wprowadzić tam gdzie jest to możliwe nawierzchnie ażurowe umożliwiające przesiąkanie wód opadowych do gruntu,

−

budowa podczyszczalni wód deszczowych na wylotach kolektorów deszczowych.

Rozbudowy wymaga sieć podstawowego znaczenia i drugorzędna sieć deszczowa
na terenach dziś nieuzbrojonych oraz na terenach nowych, przewidzianych do zabudowy.
Należy wspierać uporządkowanie i modernizację gospodarki wodnej w zakładach
usługowych – realizowane wprowadzanie zamkniętych obiegów wody, technologiczne wykorzystanie ścieków oraz wspieranie i egzekwowanie programów racjonalnej gospodarki wodno-ściekowej. Zadanie te będą finansowane przez podmioty gospodarcze.
Przyjmuje się dalsze wykorzystanie jako podstawowych źródeł zaopatrzenia gminy w
wodę z istniejących ujęć wód podziemnych na terenie gminy.
Podstawowym kierunkiem rozwoju systemu jest zwiększanie niezawodności dostawy
wody oraz rozbudowa sieci magistralnej i rozbiorczej

9.2.6. Zasoby geologiczne i złoża surowców
Cel średniookresowy do roku 2023
Ochrona zasobów kopali
Działania:

−

Ochrona zasobów złóż kopalin poprzez uwzględnienie ich w dokumentach planistycznych,

−
−
−

Minimalizacja odpadów poeksploatacyjnych oraz przeróbczych,
Eksploatacja kopalin tylko na podstawie koncesji,
Rekultywacja terenów po zakończeniu eksploatacji

Eksploatacja istniejących zasobów wymaga stworzenia warunków racjonalnego,
ekonomicznie uzasadnionego ich zagospodarowania zgodnie z potrzebą maksymalnej
ochrony walorów przyrodniczych i krajobrazowych, a następnie skutecznej i właściwej z
punktu widzenia gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska rekultywacji terenów poeksploatacyjnych. Powinno się to wiązać z oszczędnym korzystaniem z zasobów nieodnawialnych oraz zminimalizowaniem niekorzystnych skutków eksploatacji.
Warunki utrzymania równowagi przyrodniczej i racjonalnej gospodarki zasobami środowiska określono w projekcie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy.

9.2.7. Gleby
Ochrona gleb użytkowanych rolniczo powinna polegać przede wszystkim na ograniczeniu zakresu zagospodarowywania gleb w sposób, który nie odpowiada ich przyrodniczym
walorom i zwiększeniu skali przywracania wartości użytkowej glebom, które na skutek oddziaływania różnych czynników uległy degradacji (imisja, erozja, niewłaściwa agrotechnika).
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Cel średniookresowy do roku 2023
Ochrona naturalnego ukształtowania powierzchni ziemi i gleb oraz ochrona przed
degradacją
Działania:

−
−

Rekultywacja gleb w kierunku leśnym lub rolnym,

−

Zachowanie jak największego udziału powierzchni biologicznie czynnej na terenach
przeznaczonych do zabudowy, zgodnie ze wskazaniami określonymi w projekcie
Studium dla poszczególnych obszarów funkcjonalno-przestrzennych,

−
−
−

Zagospodarowanie gleb w sposób adekwatny do ich klasy bonitacyjnej i właściwości

−
−
−

Promowanie programów rolno-środowiskowych,

Wprowadzenie zalesienia gruntów na glebach słabych gleb bonitacyjnych nieprzydatnych rolniczo,

Podjęcie zadań zmniejszających poziom zakwaszenia gleb,
Wprowadzanie zalesienia gruntów na glebach słabych gleb bonitacyjnych i nieprzydatnych rolniczo,
Ochrona przed zmianą użytkowania gleb klasy III i IV (najlepszych w gminie),
Na trwałych użytkach zielonych w obrębie korytarzy ekologicznych ograniczanie stosowania nadmiernych dawek nawozów mineralnych i organicznych

−

Ograniczenie czynników wpływających na degradację gleby i gruntów (głównie emisji
rolniczych, przemysłowych i komunikacyjnych),

−
−
−

Likwidacja „dzikich” wysypisk odpadów,
Propagowanie „Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej”,
Wprowadzenie na terenach chronionych produkcji rolnej zgodnie z ustawą o rolnictwie ekologicznym.

Istotne jest prowadzenie działań edukacyjno - informacyjnych wśród mieszkańców
prowadzących działalność rolniczą. Dotyczy to głównie poziomu zanieczyszczenia uprawianych gleb oraz konieczności stosowania odpowiednich nawozów, a także właściwych upraw.
Ze względu na fakt, że niektóre gatunki roślin mają zdolność kumulowania metali ciężkich,
nie zaleca się prowadzenia upraw dla celów konsumpcyjnych na glebach narażonych na
zanieczyszczenie (szczególnie w pobliżu tras komunikacyjnych i zakładów przemysłowych).
Do zadań gminy w zakresie rozwoju zrównoważonego rolnictwa zaliczyć można
wspieranie modernizacji gospodarstw mającej na celu podniesienie jakości produkcji rolnej
przy równoczesnym ograniczeniu negatywnych skutków dla środowiska, rozwój rolnictwa
ekologicznego, prowadzenie szerokiej edukacji mającej na celu zoptymalizowane stosowanie nawozów sztucznych i pestycydów, promowanie wykorzystania nawozów naturalnych.
Metodą edukacji rolniczej może być propagowanie Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej. Kodeks ten zawiera zbiór przyjaznych środowisku praktyk rolniczych, których stosowanie zapewni zrównoważony rozwój w sferze produkcji rolnej, m.in. praktyczne rady, jak
zmniejszyć ryzyko zanieczyszczenia wody, informuje o praktykach kontroli zanieczyszczeń
stosowanych w gospodarstwie, potrzebie podnoszenia walorów krajobrazu. Do podstawowych zadań długoterminowej polityki ekologicznej gminy należy właściwe zarządzanie przestrzenią. Zadanie to obejmuje również ochronę powierzchni ziemi i gleb.
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Podstawowym kryterium określania jakości gruntu w chwili obecnej jest Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 roku w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. Nr 165 poz. 1359). Określa ono sposób klasyfikowania zanieczyszczeń w zależności od grup rodzajów gruntów wyznaczonych ze względu
na ich funkcje aktualne i planowane. Rozporządzenie to podaje także zakres zanieczyszczeń, który należy brać pod uwagę przy określaniu rodzajów badań przewidywanych dla
konkretnego typu obiektu.

9.2.8. Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów
Cel średniookresowy do roku 2023
Zmniejszenie odpadów komunalnych kierowanych do składowania
Działania:

−
−
−
−
−
−
−
−
−

Likwidacja dzikich składowiska odpadów,
Zakup kontenerów i stworzenie punktów zbierania odpadów niebezpiecznych,
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy,
Systematyczna kontrola wypełniania przez mieszkańców zobowiązań dotyczących
gromadzenia odpadów poprzez objęcie wszystkich mieszkańców odbiorem odpadów,
Przeprowadzanie kampanii informacyjnej w celu ograniczenia wytwarzania odpadów,
Wdrażanie selektywnej zbiórki odpadów w gminie,
Organizowanie i pełne uczestnictwo w akcjach „Sprzątanie świata” i „Dzień Ziemi”,
Minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów,
Dążenie do osiągnięcia poziomów odzysku poszczególnych rodzajów odpadów.

Celem priorytetowym jest objęcie wszystkich mieszkańców kraju zbiórką odpadów i
wyeliminowanie dzięki temu niekontrolowanego wprowadzania odpadów komunalnych do
środowiska, czyli zapobieganie powstawaniu tzw. „dzikich wysypisk”, składowanie pozostałych odpadów na składowisku w pełni zabezpieczonym, podniesienie skuteczności selektywnej zbiórki, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów komunalnych ulegających biodegradacji oraz rozwój selektywnej zbiórki odpadów, zbiórki odpadów wielkogabarytowych,
budowlanych i niebezpiecznych. Istotne jest ponadto podnoszenie świadomości społecznej
obywateli. Wymienione cele stanowią podstawę do podjęcia odpowiednich działań na terenie gminy zmierzających do poprawy funkcjonowania systemu gospodarki odpadami.

9.2.9. Zasoby przyrodnicze
Cel średniookresowy do roku 2023
Poprawa stanu i jakości zasobów przyrodniczych gminy
Działania:

−

Uwzględnianie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego form ochrony przyrody i obszarów cennych przyrodniczo,

−
−
−

Upowszechnianie i wdrażanie programów rolno-środowiskowych,
Zwiększanie obszarów leśnych na terenie gminy,
Ochrona gruntów leśnych przed przeznaczeniem ich na cele nieleśne
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−

Wprowadzenie pasów zadrzewień i zakrzewień wokół obszarów intensywnie użytkowanych rolniczo,

−

Objęcie szczególną opieką terenów korytarzy ekologicznych – zachowanie odpowiedniej szerokości, zakaz ogradzania, zakaz nawożenia, stosowania środków
ochrony roślin,

−

Identyfikacja obszarów przewidzianych do objęcia szczególnymi formami ochrony
przyrody ze szczególnym uwzględnieniem terenów korytarzy ekologicznych i dolin
rzek,

−

Zachowanie naturalnych zbiorników retencyjnych, takich ja tereny podmokłe i nieregulowane cieki wodne, głównie w ramach działań w zakresie oprawy różnorodności
biologicznej oraz prowadzenia zrównoważonej gospodarki leśnej,

−

Ochrona i renaturalizacja ciągów i połączeń ekologicznych ze szczególnym uwzględnieniem dolin rzecznych,

−
−
−
−

Rozwój rolnictwa ekologicznego,
Rozwój sieci szlaków turystycznych i ścieżek przyrodniczych,
Monitoring ruchu turystycznego szczególnie na obszarach chronionych,
Informowanie mieszkańców i turystów aby dbali o tereny chronione.

Mając na uwadze, występujące na terenie gminy Stary Lubotyń formy ochrony przyrody, podczas planowania działań mających na celu rozwój gminy należy wziąć pod uwagę
wymogi ochrony planistycznej, które to będą miały bezpośredni wpływ na kształtowanie się
struktury przestrzenno-gospodarczej gminy.
Na terenach użytkowanych rolniczo o bogatej strukturze krajobrazu (mozaika różnych typów użytkowania) – zakłada się zachowanie struktury krajobrazu, co oznacza:

−

ochronę fragmentów naturalnej i seminaturalnej roślinności (lasów, zadrzewień i zakrzewień śródpolnych i śródłąkowych, podmokłości i oczek wodnych, alei i szpalerów
przydrożnych);

−

ochrona roślinności przed wypalaniem, niszczeniem chemicznym, lub całkowitą likwidacją.

Podstawowe zasady gospodarowania na terenach leśnych, jakie powinny być stosowane zarówno na gruntach Lasów Państwowych jak i prywatnych, są zawarte w:

−
−
−

zasadach hodowli lasu,
instrukcji ochrony lasu,
instrukcji ochrony przeciwpożarowej lasu.

Największe zagrożenia dla lasów wynikają ze strony człowieka (zagrożenie pożarowe, wydeptywanie odnowień, niszczenie wyhodowanych domieszek gatunków liściastych,
zaśmiecanie lasu, wycinanie drzew na opał). Konieczne jest stałe monitorowanie lasów pod
kątem ochrony przeciwpożarowej.
Ochrona zasobów leśnych, utrzymanie lub podniesienie ich wysokich walorów będzie
realizowane w następujący sposób:

−

Dążenie do zróżnicowania struktury gatunkowej lasów i poprawy struktury wiekowej
drzewostanów,
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−

Przy obiektach rekreacyjnych zlokalizowanych w lasach należy wyznaczyć obszar do
zagospodarowania i użytkowania zgodnie z zasadami przewidzianymi dla lasów rekreacyjnych,

−
−
−
−

Wspieranie działalności proekologicznej oraz wzmocnienie służb ochrony przyrody,
Ochrona lasów przed ich zaśmiecaniem, wyrzucaniem odpadów i nieczystości,
Ochrona lasów przed grabieniem ściółki i kradzieżą drewna,
Zinwentaryzowanie poszczególnych komponentów środowiska naturalnego w aspekcie występowania terenów i obiektów chronionych.

9.2.10. Działania edukacyjne
Cel średniookresowy do roku 2023
Zwiększenie świadomości ekologicznej społeczeństwa
Działania:

−
−

Badanie świadomości ekologicznej społeczeństwa,

−
−
−
−

Organizacja corocznej akcji „ Sprzątanie Świata” i „Dzień Ziemi”,

Edukacja ekologiczna w zakresie zwiększenia świadomości ekologicznej mieszkańców,
Promowanie konkursów ekologicznych w szkołach,
Upowszechnianie i praktyczne wdrażanie zasad „Kodeksu dobrej praktyki rolniczej”
Edukacja dorosłych - propagowanie selektywnej zbiórki odpadów, segregacji śmieci.

Istotne jest zadbanie o edukację ekologiczną wśród młodego pokolenia jak również
edukację ekologiczną dorosłych. Dlatego strategię realizacji celu zogniskowano wokół zagadnień:

−
−

edukacja ekologiczna w szkolnictwie,
edukacja ekologiczna dorosłych.

Kształtowanie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży jest ważnym zadaniem
realizowanym w formalnym systemie kształcenia obejmującym wychowanie przedszkolne,
szkolnictwo podstawowe i ponadpodstawowe.
Ważnym zadaniem jest wprowadzanie do programów szkolnych zagadnień związanych z edukacją ekologiczną szczególnie dotykającą tych problemów, które w danej gminie
są najistotniejsze, np. stosowanie ekologicznych źródeł energii, selektywna zbiórka odpadów, właściwa gospodarka wodno - ściekowa itp.
Stosowanie przez nauczycieli metod aktywizujących i poszukujących tj. burza mózgów, karty pracy, projekty; zajęcia terenowe oparte na bezpośrednim kontakcie ucznia z
przedstawianą problematyką wykształci w uczniu umiejętność obserwacji, logicznego myślenia, kojarzenia, wyciągania wniosków. Zadaniem nauczyciela w szeroko pojętej edukacji
ekologicznej jest:

−
−
−
−

kształtowanie u ucznia postawy odpowiedzialności za stan środowiska,
zachęcanie ucznia do prowadzenia własnych obserwacji, badań i analizy środowiska,
kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów zgodnie z posiadana wiedzą,
umożliwienie dzieciom i młodzieży podejmowania praktycznych działań na rzecz
ochrony środowiska w ich otoczeniu.
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Nauczyciele podejmujący się realizacji zagadnień związanych z edukacją ekologiczną mogą zarówno współpracować ze sobą, jak i współpracować z instytucjami organizacjami wspierającymi ich dotychczasową działalność, jak również z wymienionymi poniżej:

−

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Urząd Marszałkowski Województwa
Mazowieckiego,

−

organizowanie i współorganizowanie prelekcji, konkursów, lekcji, festynów, finansowanie nagród,

−

Pozarządowe Organizacje Ekologiczne (POE), fundacje ekologiczne – pomoc w organizowaniu warsztatów, happeningów, szkoleń, konkursów.
Zalecanym jest:

−

Poszerzenie problematyki ekologicznej w przedszkolach oraz w programach nauczania szkół wszystkich szczebli,

−
−

Aktywna edukacja ekologiczna młodzieży w formalnym systemie kształcenia,
Wspieranie działań edukacji szkolnej przez instytucje samorządowe i państwowe.

9.2.11. Odnawialne źródła energii
Cel średniookresowy do roku 2023
Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii
Działania:

−

Wskazanie w planach miejscowych wykorzystania odnawialnych źródeł energii (promieniowania słonecznego, geotermalnych, biomasy) w indywidualnych źródłach zaopatrzenia w ciepło i energię oraz wykorzystania technologii łącznego wytwarzania
energii elektrycznej, ciepła,

−

Promowanie i popularyzacja wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, w tym
rozwiązań technologicznych, administracyjnych i finansowych,

−

Wdrożenie rozwiązań polegających na wykorzystaniu energii ze źródeł odnawialnych.

Głównym celem jest rozpowszechnienie możliwości wykorzystania odnawialnych
źródeł energii. Zadaniem władz gminy byłoby przede wszystkim wspieranie wspomnianych
przedsięwzięć, przede wszystkim poprzez dofinansowywanie, bądź pomoc w uzyskaniu
środków z Unii Europejskiej, ale także przez pozyskiwanie inwestorów zainteresowanych
uruchomieniem wspomnianych systemów na terenie gminy.

9.2.12. Zagrożenie poważnymi awariami
Cel średniookresowy do roku 2023
Zapobieganie poważnym awariom
Działania:

−

Utrzymywanie w gotowości sprawnego systemu zapobiegawczo-interwencyjnoratunkowego na wypadek wystąpienia poważnej awarii lub klęsk żywiołowych

−

Zakaz lokalizowania zakładów zaliczanych do zakładów o zwiększonym lub dużym
ryzyku wystąpienia poważnych awarii,
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−

Zakaz lokalizacji przedsięwzięć, które mogą spowodować przekroczenie standardów
jakości środowiska poza obszarem do którego inwestor posiada tytuł prawny, zagrożenie funkcjonowania lokalnych ekosystemów w obrębie SPG i obszarów Natura
2000 a także zagrożenie dla zdrowia ludzi. Zakaz ten nie dotyczy inwestycji celu publicznego

−

Wzmożone kontrole pojazdów przewożących materiały niebezpieczne prowadzone
przez WIOŚ, Państwową Straż Pożarną i Policję.

Szczegółowe sposoby postępowania w przypadku wystąpienia poważnej awarii
określa ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska. Zgodnie z nią obowiązki związane z awariami przemysłowymi spoczywają głównie na prowadzącym zakład o
zwiększonym ryzyku lub o dużym ryzyku wystąpienia awarii oraz na organach Państwowej
Straży Pożarnej, a także Wojewodzie.
Pojazdy transportujące materiały niebezpieczne powinny być przystosowane do tego
celu, co poświadczać należy systematycznymi kontrolami stwierdzającymi stosowanie się do
odpowiednich przepisów, a trasy przewozu poprowadzone tak, aby omijały tereny gęstej zabudowy mieszkalnej oraz tereny cenne przyrodniczo. Zadania te leżą w gestii Urzędu Gminy, jako administratora dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na terenie
gminy. W przypadku wystąpienia skażenia środowiska podczas transportu materiałów niebezpiecznych, gdy trudno jest ustalić sprawcę zdarzenia - obowiązki usunięcia zagrożenia
spoczywają na Wójcie Gminy.
Ponadto, proponuje się promowanie systemu ubezpieczeń ekologicznych dla obiektów i działań, które w sytuacji awaryjnej będą wymagać sfinansowania działań ratowniczych
i naprawczych oraz prowadzenie działań edukacyjno – informacyjnych dla mieszkańców
gminy o możliwości zapobiegania i postępowania w razie wystąpienia poważnej awarii lub
klęsk żywiołowych.
Zgodnie z zasadą obowiązującą w wielu krajach europejskich, na każdym szczeblu
działania państwa powinien znajdować się ośrodek koordynacyjny w zakresie ratownictwa i
ochrony ludności. Organem odpowiedzialnym za organizowanie i koordynowanie działaniami związanymi z reagowaniem kryzysowym na terenie gminy jest Wójt Gminy.
Ponadto, zadania z zakresu bezpieczeństwa i zapobiegania sytuacjom awaryjnym
realizują: Policja, Straż Pożarna, Obrona Cywilna.
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9.3. Harmonogram rzeczowo – finansowy
Tabela 13 Harmonogram realizacji zadań inwestycyjnych wraz z ich finansowaniem
L.p.

Obszar interwencji

Zadania

Okres
realizacji

1

Klimat i powietrze

Remonty i
przebudowa sieci
drogowej.
Poprawianie
nawierzchni dróg
Termomodernizacja
i remont budynków
użyteczności publicznej
Modernizacja
lokalnych systemów
wytwarzania ciepła
Wymiana pokryć
dachowych i innych
elementów wykonanych z materiałów
zawierających
azbest
Budowa ścieżek
rowerowych i
szlaków rowerowych

20162023

2

Gospodarka
wodnościekowa

Budowa kanalizacji
sanitarnej w
miejscowości
Sulęcin
Włościański,
Sulęcin Szlachecki,
Budziszki
Budowa
kanalizacji
sanitarnej w
miejscowości
Żochowo wraz z
oczyszczalnią ścieków sieci
Budowa
wodociągowej wraz
z przyłączami w
miejscowości
Sulęcin Włościański
Budowa przydomowych oczyszczalni
ścieków
Modernizacja gminnej oczyszczalni
ścieków
Konserwacja i modernizacja systemu,
poboru, przesyłu i

Szacunkowe
nakłady w
okresie
2016-2019,
tys. zł
5 000,0

Szacunkowe
nakłady w
okresie
2020-2023,
tys. zł
4 000,0

Jednostki
wdrażające

Źródło finansowania

Urząd Gminy

Budżet gminy,
UE,

20162023

3 000,0

2 000,0

Urząd Gminy

Budżet gminy,
UE,

20162023

4 000,0

2 000,0

Mieszkańcy,
Urząd Gminy

20162023

400,0

600,00

WFOŚiGW,
Urząd Gminy,
mieszkańcy

Budżet gminy,
UE, WFOŚiGW,
mieszkańcy
Budżet gminy,
WFOŚiGW,
mieszkańcy

20162023

2000

1000

Urząd Gminy

20162023

4 500,0

1000,0

Urząd Gmina

20162023

700,0

0

Urząd Gmina

Budżet gminy,
UE, WFOŚiGW,
mieszkańcy

20162023

200,0

0

Urząd Gmina

Budżet gminy,
UE, WFOŚiGW,
mieszkańcy

20162023

2 000,0

1 000,0

Urząd Gminy

20162023

1 000,0

1 500,0

Urząd Gminy

Budżet gminy,
UE, WFOŚiGW,
mieszkańcy
Budżet gminy,
UE, WFOŚiGW

20162023

1 000,0

1 000,0

Urząd Gminy
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Obszar interwencji

3

Gospodarka
odpadami,
zapobieganie
powstawaniu
odpadów
Odnawialne
źródła energii

4

Zadania

uzdatniania wody
Rekultywacja składowiska odpadów

Wdrożenie
rozwiązań
polegających na
wykorzystaniu
energii ze źródeł
odnawialnych
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Okres
realizacji

Szacunkowe
nakłady w
okresie
2016-2019,
tys. zł

Szacunkowe
nakłady w
okresie
2020-2023,
tys. zł

Jednostki
wdrażające

Źródło finansowania

20162019

315 382,43

0

Urząd Gminy

Budżet Gminy,
WFOŚiGW

20162023

2 000,0

2 000,0

Urząd Gminy

Budżet gminy,
UE, WFOŚiGW

Tabela 14 Harmonogram realizacji zadań pozainwestycyjnych
L.p.

Obszar interwencji

Zadania

Okres realizacji

1

Klimat i powietrze

Eliminowanie paliw stałych w kotłowniach gospodarstw
domowych
Informowanie mieszkańców i doradztwo w zakresie
udzielania kredytów oraz refundacji kosztów wymiany
lub modernizacji pieców grzewczych przez Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Tworzenie i wdrażanie programów ograniczania niskiej
emisji
Wprowadzania przepisów lokalnych dotyczących sposobu ogrzewania mieszkań
Wprowadzanie ograniczeń prędkości na drogach o pylącej powierzchni
Ustalenie w planach miejscowych zasady
przestrzegania norm w zakresie ochrony akustycznej
ustalanych w odrębnych ustawach
Zachowanie i kształtowanie zieleni urządzonej w obrębie terenów zabudowy, w tym alei drzew i parku
Budowa zabezpieczeń przed
uciążliwościami akustycznymi np. osłon,
ekranów akustycznych
Wprowadzenie do miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego zapisów
poświęconych ochronie przed polami
elektromagnetycznymi z wyznaczeniem stref
ograniczonego użytkowania m.in. wokół urządzeń
elektroenergetycznych, radiokomunikacyjnych,
radiolokacyjnych, gdzie jest rejestrowane przekroczenie
dopuszczalnych
poziomów pół
elektromagnetycznych
Inwentaryzacja istniejących
źródeł
pól elektromagnetycznych, w tym instalacji wymagających pozwolenia na
emitowanie pół elektromagnetycznych

2016-2023

2

3

Klimat akustyczny

Pola elektromagnetyczne

2016-2023

Urząd Gminy,
organizacje
pozarządowe

2016-2023

Urząd gminy

2016-2023

Urząd gminy

2016-2023
2016-2023

Urząd Gminy, zarządcy dróg
Urząd Gminy

2016-2023

Urząd Gminy

2016-2023

GDDK, ZDW, zarządcy obiektów

2016-2023

Urząd Gminy

2016-2023

WIOŚ, PIWS,
wojewoda,
operatorzy sieci
komórkowych,
energetyka,
Starostwo
Powiatowe, samorząd gminny
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L.p.

Obszar interwencji

Zadania

Okres realizacji

4

Gospodarowanie
wodami

Pozostawianie w stanie naturalnym i zbliżonym do
naturalnego lokalnych cieków i zbiorników wodnych
wraz z ich dolinkami w celu: zapewnienia optymalnych
warunków zasilania cieków oraz wspomagania
naturalnych procesów retencji oraz samooczyszczania
się cieków wodnych.

2016-2023

Odpowiedzialny
za realizację
Urząd Gminy

Współpraca z odpowiednimi organami i instytucjami w
zakresie wykrywania i likwidowania źródeł zanieczyszczeń wód
Renaturyzacja koryt i dolin rzecznych, w tym ochrona,
zachowanie i przywracanie biotopów oraz naturalnych
siedlisk przyrodniczych wodnych i od wód zależnych
Działania podejmowane w celu ograniczenia dopływu
zanieczyszczeń związkami azotu pochodzącymi ze
źródeł rolniczych
Kontrola zagospodarowania ścieków bytowogospodarczych, eliminowanie nieszczelnych zbiorników
ściekowych, kontrola częstotliwości i sposobu usuwania
ścieków
Rozpoznanie na terenie gminy sposobu wykorzystania
nieczynnych studni kopanych będących często miejscem zrzutu ścieków bytowych
Kontrola ilości i stanu technicznego zbiorników bezodpływowych (szamb)
Propagowanie „Kodeksu dobrej praktyki rolniczej”

2016-2023

Urząd Gminy

2016-2023

Urząd Gminy

2016-2023

RZGW

2016-2023

Urząd Gminy

2016-2023

Urząd Gminy

2016-2023

Urząd Gminy

2016-2023

2016-2023

Urząd Gminy,
organizacje
pozarządowe
Urząd Gminy

2016-2023

Urząd Gminy

2016-2023

5

Gospodarka wodno-ściekowa

Przestrzeganie zasad użytkowania i zagospodarowania
stref wokół cmentarza zgodnie z przepisami odrębnymi
Przestrzeganie zasad użytkowania i zagospodarowania
stref ochrony od ujęć wód podziemnych
Przywrócenie i utrzymanie wymaganych standardów
wodom powierzchniowym podlegającym ochro-nie ze
względu na ich wykorzystanie do celów pitnych
6

Gospodarka
odpadami i
zapobieganie
powstawaniu odpadów

Wspieranie wdrażania efektywnych ekonomicznie i
ekologicznie technologii odzysku, recyklingu oraz
zmniejszania ilości odpadów.

2016-2023

Objecie wszystkich mieszkańców systemem selektywnego zbierania odpadów komunalnych
Monitoring i likwidowanie dzikich składowisk
Wydawanie decyzji związanych z realizacją celów
spełniających założenia WPGO, dotyczących gminy
Funkcjonowanie na terenie gminy punktów zbiórki
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

2016-2023

Urząd Gminy,
przedsięb. wodno-kanaliz.,
WIOŚ, PIS
Urząd Gminy,
przedsiębiorstwa
usług komunalnych
Urząd Gminy

2016-2023
2016-2023

Urząd Gminy
Urząd Gminy

2016-2023

Urząd Gminy,
przedsiębiorcy,
organizacje odzysku
RDOŚ, WIOŚ,
Urząd Gminy

Wzmocnienie kontroli podmiotów prowadzących
działalność w zakresie zbierania, transportu, odzysku i
unieszkodliwiania odpadów dla zapewnienia skutecznej
egzekucji prawa na terenie gminy
Zarządzanie przez Urząd Gminy systemem gospodarki
odpadami komunalnymi i monitorowanie, w tym
teczne egzekwowanie umów z przedsiębiorcami w

2016-2023

2016-2023
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7

8

9

10

Obszar interwencji

Zasoby geologiczne
i złoża surowców

Gleby

Zasoby przyrodnicze

Odnawialne źródła
energii

Zadania
kresie zapewnienia odpowiedniego poziomu obsługi i
uzyskiwania wymaganych przepisami poziomów
sku i recyklingu odpadów komunalnych oraz sprawozdawczość
Ochrona zasobów złóż kopalin poprzez uwzględnienie
ich w dokumentach planistycznych
Minimalizacja odpadów poeksploatacyjnych oraz przeróbczych
Rekultywacja gleb w kierunku leśnym lub rolnym
Zachowanie jak największego udziału powierzchni
biologicznie czynnej na terenach przeznaczonych do
zabudowy, zgodnie ze wskazaniami określonymi w
Studium dla poszczególnych obszarów funkcjonalnoprzestrzennych,
Wprowadzenie zalesienia gruntów na glebach słabych
gleb bonitacyjnych nieprzydatnych rolniczo
Ograniczenie redukcji wartościowych powierzchni
gruntów rolnych przez odpowiednie zapisy w planach
zagospodarowania przestrzennego
Upowszechnianie i wdrażanie programów rolnośrodowiskowych
Zwiększanie obszarów leśnych na terenie gminy
Ochrona gruntów leśnych przed przeznaczeniem ich na
cele nieleśne
Wprowadzenie pasów zadrzewień i zakrzewień wokół
obszarów intensywnie użytkowanych rolniczo
Objęcie szczególną opieką terenów korytarzy ekologicznych – zachowanie odpowiedniej szerokości, zakaz
ogradzania, zakaz nawożenia, stosowania środków
ochrony roślin
Identyfikacja obszarów przewidzianych do objęcia
szczególnymi formami ochrony przyrody ze
szczególnym uwzględnieniem terenów korytarzy
ekologicznych i dolin rzek
Uwzględnianie w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego form ochrony
przyrody i obszarów cennych przyrodniczo
Zachowanie naturalnych zbiorników retencyjnych,
takich ja tereny podmokłe, bagienne i nieregulowane
cieki wodne, głównie w ramach działań w zakresie
poprawy różnorodności biologicznej oraz prowadzenia
zrównoważonej gospodarki leśnej
Opracowanie i wdrażanie kompleksowych systemów
zarządzania obszarami cennymi przyrodniczo wraz z
tworzeniem infrastruktury edukacyjnej, informacyjnej,
turystycznej oraz służącej ochronie przyrody na terenie
gminy
Promowanie i popularyzacja wykorzystania energii ze
źródeł odnawialnych, w tym rozwiązań technologicznych, administracyjnych i finansowych

Okres realizacji

Odpowiedzialny
za realizację

2016-2023

Urząd Gminy

2016-2023

Urząd Gminy

2016-2023
2016-2023

Urząd Gminy
Urząd Gminy

2016-2023

Urząd Gminy,
właściciele gruntów
Urząd Gminy

2016-2023

2016-2023

2016-2023
2016-2023
2016-2023
2016-2023

Urząd Gminy,
ODR, organizacje
pozarządowe
Urząd Gminy
Urząd Gminy
Właściciele gruntów
Urząd Gminy

2016-2023

Urząd Gminy,
starostwo

2016-2023

Urząd Gminy

2016-2023

Urząd Gminy

2016-2023

RDOŚ, RDLP,
organizacje
pozarządowe

2016-2023

Urząd Gminy,
organizacje
pozarządowe
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Obszar interwencji

11

Zagrożenie poważnymi awariami

12

Działania edukacyjne

Str. 69

Zadania

Okres realizacji

Wskazanie w planach miejscowych wykorzystania
odnawialnych źródeł energii (promieniowania
słonecznego, geotermalnych, biomasy) w
indywidualnych źródłach zaopatrzenia w ciepło i
energię oraz wykorzystania technologii łącznego
wytwarzania energii elektrycznej, ciepła
Utrzymywanie w gotowości sprawnego systemu
zapobiegawczo-interwencyjno-ratunkowego na
wypadek wystąpienia poważnej awarii lub klęsk
żywiołowychdla pracowników UG,
Akcje informacyjne i szkoleniowe
mające na celu oszczędzanie energii
Promocja energooszczędnych urządzeń i rozwiązań w
gospodarstwach domowych
Lekcje edukacyjne dotyczące oszczędności energii
oraz korzyści płynących z efektywnych energetycznie
zachowań
Organizacja punktu konsultacyjnego w Urzędzie
Gminy, gdzie będzie można uzyskać porady w zakresie
planowanych przez mieszkańców inwestycji związanych z termomodernizacją budynków
Promocja turystyki ekologicznej i rowerowej
Prowadzenie działań podnoszących wiedzę z zakresu
właściwej gospodarki odpadami

2016-2023

Odpowiedzialny
za realizację
Urząd Gminy

2016-2023

Urząd Gminy

2016-2023

Urząd Gminy

2016-2023

Urząd Gminy

2016-2023

Urząd Gminy,
szkoły

2016-2023

Urząd Gminy

2016-2023
2016-2023

Urząd Gminy
Urząd Gminy,
organizacje
pozarządowe
Urząd Gminy,
organizacje
pozarządowe
Urząd Gminy,
organizacje
pozarządowe

Propagowanie zachowań sprzyjających oszczędzaniu
wody przez działania edukacyjno-promocyjne

2016-2023

Prowadzenie działań mających na celu podnoszenie
świadomości w społeczeństwa zakresie wpływu na
jakość wód nieprawidłowej gospodarki ściekowej w
domostwach i przedsiębiorstwach (np. spotkania,
prelekcje, szkolenia itp.).

2016-2023

10. System realizacji programu ochrony środowiska
Program należy realizować zgodnie z kompetencjami i obowiązkami podmiotów zarządzających w układzie poziomu gminnego.

10.1. Instrumenty zarządzania realizacją programu
Realizacja programu odbywa się za pomocą określonych instrumentów:

−
−
−

prawnych,
społecznych,
finansowych.

Sprawne i efektywna realizacja programu wymaga wykorzystania w trakcie jego realizacji wszystkich wymienionych instrumentów.

10.1.1. Instrumenty prawne
Program ochrony środowiska realizowany jest zgodnie ze znowelizowanym polskim
prawem. Instrumenty służące do zarządzania środowiskiem wynikają przede wszystkim z
następujących aktów prawnych: ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach,
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Prawa o zagospodarowaniu przestrzennym, Ustawy o ochronie przyrody, Ustawy o Inspekcji
Ochrony Środowiska, Prawa geologicznego i górniczego, Prawa budowlanego.
Składają się na nie w szczególności:

−

decyzje reglamentacyjne – pozwolenia: zintegrowane, na wprowadzanie gazów lub
pyłów, do powietrza, emitowanie hałasu do środowiska, wytwarzanie odpadów,
wprowadzanie, ścieków do wód lub do ziemi,

−
−

decyzje na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami,

−
−

zezwolenia – koncesje wydane na podstawie Prawa geologicznego i górniczego,

−

o pozwoleniu na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,

−
−

cofnięcie lub ograniczenie zezwolenia lub pozwolenia na korzystanie ze środowiska,

−
−
−
−

pozwolenia wodno-prawne na szczególne korzystanie z wód, wykonywanie urządzeń
wodnych, wykonywanie innych czynności i robót, budowli, które mają znaczenie w
gospodarowaniu wodami lub w korzystaniu z wód,
uzgadnianie w zakresie przestrzegania standardów ekologicznych decyzji o warunkach zabudowy oraz o pozwoleniu na budowę, rozbiórkę obiektu budowlanego, decyzji

decyzje naprawcze dotyczące zakresu i sposobu usunięcia przez podmiot korzystający ze środowiska przyczyn negatywnego oddziaływania na środowisko i przywrócenia środowiska do stanu właściwego oraz zobowiązujące do usunięcia uchybień,
opłaty za korzystanie ze środowiska,
administracyjne kary pieniężne,
decyzje zezwalające na usuwanie drzew i krzewów,
programy dostosowawcze dotyczące przywracania standardów jakości środowiska
do stanu właściwego,

−

decyzje wstrzymujące oddanie do użytku instalacji lub obiektu, a także wstrzymujące
użytkowanie instalacji lub obiektu,

−

decyzje o zakazie produkcji, importu, wprowadzania do obrotu.
Instrumentami prawnymi są również:

−

kontrole przestrzegania prawa ochrony środowiska i zobowiązań wynikających z decyzji,

−
−
−
−
−
−

oceny oddziaływania na środowisko,
raporty oddziaływania przedsięwzięcia inwestycyjnego na środowisko,
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,
przeglądy ekologiczne,
monitoring środowiska,
składniki prawa miejscowego, w szczególności dotyczące gospodarowania środowiskiem i zrównoważonego rozwoju.

Wymienione instrumenty prawne będą stosowane przez Wojewodę Mazowieckiego,
Marszałka Województwa Mazowieckiego, Wójta Gminy Stary Lubotyń, Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, zgodnie z kompetencjami wymienionych organów.
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W zakresie ochrony środowiska zadania wykonują ponadto organy administracji niezespolonej.
Dużą rolę w realizacji zadań na rzecz ochrony środowiska pełnią instytucje niepaństwowe: jednostki badawczo-rozwojowe, agencje, fundacje, organizacje gospodarcze i społeczne organizacje ekologiczne.
Zarządzanie środowiskiem przez podmioty gospodarcze korzystające ze środowiska
odbywa się m. in. poprzez:

−
−
−
−

dotrzymywanie wymagań wynikających z przepisów prawa,
modernizacje technologii w celu ograniczenia lub wyeliminowania uciążliwości
dla środowiska,
instalowanie urządzeń służących ochronie środowiska,
stałą kontrolę emisji zanieczyszczeń (monitoring).

Organy przedstawicielskie mogą ustanawiać inne składniki prawa miejscowego, w szczególności dotyczącego gospodarowania środowiskiem i zrównoważonego rozwoju.

10.1.2. Instrumenty społeczne
Realizacja Programu uzależniona jest w znacznym stopniu od zgody społecznej i aktywnego udziału społeczeństwa oraz współpracy różnych grup społecznych.
Ważnym elementem efektywnej realizacji programu jest:

−

współdziałanie w oparciu m.in. o konsultacje społeczne, współpracę samorządów lokalnych,

−

edukacja ekologiczna kształtująca świadomość ekologiczną społeczeństwa poprzez
szkolenia specjalistyczne, kształcenie kadry, kampanie edukacyjne, dostępność do
informacji o środowisku itp.

10.1.3. Instrumenty finansowe
Do instrumentów finansowych należą:

−

opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska – za emisje zanieczyszczeń do
powietrza, za składowanie odpadów, za odprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, za pobór wody powierzchniowej lub podziemnej itp.,

−
−

administracyjne kary pieniężne w zakresie przekroczeń określonych limitów

−

odpowiedzialność cywilna w zakresie szkód spowodowanych oddziaływaniem
na środowisko

−

kredyty, pożyczki i dotacje z funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz
innych funduszy oraz fundusze strukturalne i Fundusz Spójności,

−

pomoc publiczna w postaci preferencyjnych pożyczek, kredytów, dotacji, odroczeń
rozłożenia na raty itp.,

−
−
−

opłaty produktowe i depozytowe,

w pozwoleniach, naruszenie decyzji zatwierdzających eksploatację składowiska odpadów lub decyzji określających miejsce i sposób magazynowania odpadów,

budżety samorządów i Państwa,
środki własne przedsiębiorców i mieszkańców.
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Opłaty i kary zasilają fundusze celowe. Istotne znaczenie mają środki przyznawane
w formie dotacji, kredytów i pożyczek z funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej:
NFOŚiGW w Warszawie i WFOŚiGW w Warszawie.

10.2. Upowszechnianie informacji o środowisku
Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy 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 (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi
zmianami) organy administracji są obowiązane udostępnić informacje o środowisku i jego
ochronie znajdujące się w ich posiadaniu.
Gmina Stary Lubotyń będzie maksymalnie wykorzystywała nowoczesne środki komunikowania się. W pierwszej kolejności rozszerzony zostanie zakres informacji dostępny
na stronach internetowych gminy o dane dot. oceny stanu środowiska w miejscowości i informacje nt. realizacji niniejszego programu.

10.3. Monitoring realizacji programu
Realizacja Programu Ochrony Środowiska będzie podlegało regularnej ocenie w zakresie:

−
−
−
−

określenia stopnia wykonania przedsięwzięć priorytetowych,
określenia stopnia realizacji przyjętych celów.
oceny rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami i działaniami, a ich wykonaniem.
analizy przyczyn tych rozbieżności.

Stopień realizacji Programu będzie oceniany co dwa lata, natomiast na bieżąco będzie kontrolowany postęp w zakresie wykonania przedsięwzięć zdefiniowanych w programie.
Na początku 2018 roku nastąpi ocena realizacji przedsięwzięć priorytetowych przewidzianych do realizacji w latach 2016 - 2017. Ten cykl będzie się powtarzał co dwa lata, co
zapewni ciągły nadzór nad wykonaniem Programu.
W cyklach czteroletnich będzie oceniany stopień realizacji celów ekologicznych
(określonych w tym dokumencie dla okresu do 2023 roku). Ocena ta będzie bazą do ewentualnej korekty celów i strategii ich realizacji. Taka procedura pozwoli na spełnienie wymagań zapisanych w ustawie "Prawo ochrony środowiska", a dotyczących okresu, na jaki jest
przyjmowany program ochrony środowiska i systemu raportowania o stanie realizacji programu ochrony środowiska.
System monitoringu realizacji Programu ochrony środowiska składa się z podstawowych elementów:

−
−
−
−

monitoring środowiska,
monitoring wdrażania zapisów programu ochrony środowiska, a także jego przygotowania, oceny i aktualizacji,
monitoring społeczny (odczucia i skutki),
monitoring, inspekcje i egzekucje leżące w zakresie zadań WIOŚ i innych instytucji.
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Podstawą monitoringu realizacji programu jest sprawozdawczość oparta na wskaźnikach odzwierciedlających stan środowiska i presję na środowisko. W celu nadzoru nad realizacją opracowanego Programu, przyjęto wskaźniki, które będą pomocne w przedstawianiu stopnia realizacji założonych zadań. Analiza tych wskaźników będzie podstawą do korekty i weryfikacji przedsięwzięć planowanych w Programie ochrony środowiska.
Tabela 15 Wskaźniki monitorowania Programu ochrony środowiska w gminie Stary Lubotyń
Wskaźniki

Jednostka
Ochrona klimatu i jakości powietrza
Liczba zmodernizowanych kotłowni
sztuk
Liczba budynków objętych termomodernizacją
sztuk
Długość wybudowanych ścieżek rowerowych
Zagrożenie hałasem
Remonty dróg
km
Pole elektromagnetyczne
Poziom pola elektromagnetycznego
V/m
Gospodarowanie wodami
Ocena stanu ogólnego wód powierzchniowych
Gospodarka wodno-ściekowa
Połączenia sieci wodociągowej prowadzące do budynków mieszkalsztuk
nych i zbiorowego zamieszkania
Woda dostarczana do gospodarstw domowych
dam3/rok
Długość czynnej sieci wodociągowej rozdzielczej
km
Ludność korzystająca z sieci wodociągowej
osób
Zużycie wody na 1 mieszkańca
m3/dobę
Korzystający z sieci wodociągowej w % ogółu ludności
%
Długość czynnej sieci kanalizacyjnej rozdzielczej
km
Połączenia sieci kanalizacyjnej prowadzące do budynków mieszkalsztuk
nym i zbiorowego zamieszkania
Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej
osób
Liczba oczyszczalni ścieków
sztuk
Przepustowość oczyszczalni
m3/dobę
Ilość odprowadzanych ścieków
dam3/rok
Korzystający z sieci kanalizacyjnej w % ogółu ludności
%
Liczba przydomowych oczyszczalni ścieków
sztuk
Zasoby przyrodnicze
Powierzchnia obszarów chronionych
ha
Udział powierzchni zalesionych
%
Odnawialne źródła energii
Liczba zainstalowanych kolektorów słonecznych
sztuk
Liczba zainstalowanych paneli fotowoltaicznych
sztuk
Liczba zainstalowanych pomp ciepła
sztuk
Liczba zainstalowanych kotłów na biomasę
sztuk
Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów
Wielkość odpadów ogółem,
ton
Wielkość odpadów ogółem, przypadające na 1 mieszkańca
kg
Ilość odpadów segregowanych
kg
Zasoby geologiczne i złoża surowców
Liczba eksploatowanych złóż surowców
sztuk

W latach 2013-2015
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6, 0179
zła
890
179
88,1
3443
0,14
90,4
16,4
213
968
1
212
30
25,4
223
472,6
15,6
318,78
83
2
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11. Spis tabel
1. Zadania zrealizowane na terenie gminy Stary Lubotyń w latach 2011-2015.
2. Wynikowe klasy strefy mazowieckiej dla poszczególnych zanieczyszczeń uzyskane
w ocenie rocznej dokonanej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych pod kątem
ochrony zdrowia.
3. Wyniki modelowania matematycznego imisji dla wybranych zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy Stary Lubotyń w roku 2014.
4. Poziomy dopuszczalne i docelowe dla poszczególnych rodzaji zanieczyszczeń –
ochrona zdrowia.
5. Dopuszczalne poziomu pól elektromagnetycznych dla terenów przeznaczonych pod
zabudowę mieszkaniową.
6. Wykaz anten nadawczych oraz przekaźników telefonii komórkowej.
7. Długość sieci wodociągowej, liczba przyłączy do wodociągu, liczba osób korzystających z sieci wodociągowej oraz łączny pobór wody na terenie gminy Stary Lubotyń w
latach 2013-2014.
8. Ilości ładunków zanieczyszczeń po oczyszczeniu w oczyszczalni ścieków z lat 20132014.
9. Długość sieci kanalizacyjnej, liczba przyłączy do sieci, liczba osób korzystających z
sieci kanalizacyjnej oraz łączna ilość odprowadzanych ścieków z gminy Stary Lubotyń w latach 2013-2014.
10. Powierzchnia poszczególnych klas jakości gruntów ornych i użytków zielonych na terenie gminy Stary Lubotyń (bez sadów).
11. Wielkości odpadów na terenie gminy Stary Lubotyń w latach 2013-2014.
12. Istniejące problemy ochrony środowiska ocena stanu istniejącego i sposoby interwencji na terenie gminy Stary Lubotyń.
13. Harmonogram realizacji zadań inwestycyjnych wraz z ich finansowaniem
14. Harmonogram realizacji zadań pozainwestycyjnych
15. Wskaźniki monitorowania Programu ochrony środowiska w gminie Stary Lubotyń

12. Spis map
1. Położenie terenu gminy na mapie jednolitych części wód powierzchniowych.
2. Położenie terenu gminy na mapie jednolitych części wód podziemnych.
3. Lokalizacja obszaru Natura 2000 „Puszcza Biała” na terenie gminy Stary Lubotyń.
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