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1. Wprowadzenie 

1.1. Podstawa prawna i cel Prognozy   

Podstawą prawną sporządzenia niniejszej „Prognozy oddziaływania na środowisko projektu 

Programu Ochrony Środowiska dla gminy Odrzywół na lata 2013 – 2016 z perspektywą do 

roku 2020 - aktualizacja” jest art. 46 ust. 3 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 Nr 199, poz. 1227 z 

póżn. zm.). Artykuł ten zobowiązuje organy administracji opracowujące projekty polityk, 

strategii, planów lub programów obowiązek przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny 

oddziaływania na środowisko skutków realizacji tych dokumentów. Związane jest to ze 

stosowaniem w prawodawstwie polskim postanowień Dyrektywy 2001/42/WE z 27 czerwca 

2001 roku w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko.  

W związku z powyższym do przeprowadzenia strategicznej ceny oddziaływania na 

środowisko projektu Programu Ochrony Środowiska dla gminy Odrzywół, organ administracji 

publicznej – Wójt Gminy Odrzywół, na podstawie zapisu art. 51 ust. 1 w/w ustawy, został 

zobowiązany do sporządzenia Prognozy oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego 

opracowania.  

Zawartość niniejszej Prognozy wynika z art. 51 wspomnianej ustawy o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 

ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 Nr 199, poz. 1227 z póżn. zm.) oraz 

uzgodnień dotyczących zakresu i szczegółowości informacji, jakie powinny być zawarte w 

Prognozie, dokonane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie przy 

piśmie z dnia 27 marca 2013 r. znak WOOŚ-I.411.27.2013.JD oraz Państwowego 

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w opinii sanitarnej z dnia 12 marca 2013 roku znak 

ZNS. 9022.1.00016.2013.MK SW 0978/2013. 

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Ochrony Środowiska dla gminy 

Odrzywół powinna: 

1. Zawierać 

a) informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego 

powiązaniach z innymi dokumentami, 

b) informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy, 

c) propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień 

projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania, 

d) streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym, 

2. Określać, analizować i oceniać: 

a) istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku 

realizacji projektowanego dokumentu, 

b) stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem, 

c) przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, 

wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i 

chwilowe oraz pozytywne i negatywne, na zdrowie, ludzi, wodę i powietrze. 

3. Przedstawiać: 

a) rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą 

negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem projektowanych 

dokumentów 
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b) rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanych dokumentach wraz z 

uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do wyboru albo 

wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych, w tym wskazania trudności wynikających z 

niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy 

c) wpływ założeń i planowanych przedsięwzięć uwzględnionych w przedmiotowym projekcie 

dokumentna wszystkie formy ochrony przyrody chronione z mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.), 

4. informacje zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko, powinny być opracowane 

stosownie do stanu współczesnej wiedzy i metod oceny oraz dostosowane do zawartości i 

stopnia szczegółowości projektowanego dokumentu oraz etapu przyjęcia tego dokumentu w 

procesie opracowywania projektów dokumentów powiązanych z tym dokumentem. 

1.2. Informacje o zawartości głównych celów Programu  

Projekt Programu Ochrony Środowiska dla gminy Odrzywół zawiera następujące 

zagadnienia: 

 omówienie aktualnego stanu prawnego, 

 charakterystykę obszaru gminy (położenie geograficzne, sytuacja demograficzna, 

sytuacja gospodarcza, warunki hydrologiczne i hydrogeologiczne, warunki przyrodniczo-

krajobrazowe), 

 diagnozę aktualnego stanu środowiska, 

 cele kierunku działań i zadania w zakresie ochrony środowiska uznane za priorytetowe, 

 prognozowane zmiany stanu środowiska, 

 działania zmierzające do poprawy stanu środowiska, 

 zadania strategiczne, w tym harmonogram realizacji planowanych przedsięwzięć, 

 wnioski z prognozy oddziaływania projektu programu na środowisko, 

 sposób monitoringu i oceny wdrażania programu 

1.2.1. Program Ochrony Środowiska dla gminy Odrzywół na lata 2013 – 2016 z 

perspektywą do roku 2020 

Program Ochrony Środowiska dla gminy Odrzywół opracowany jest zgodnie z 

obowiązującym w czasie tworzenia Programu art. 14 ust. ustawy Prawo ochrony środowiska 

i określa w szczególności: 

• cele ekologiczne, 

• priorytety ekologiczne, 

• kierunki działań, 

• rodzaj i harmonogram działań proekologicznych, 

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

finansowe. 

Analiza stanu środowiska na terenie gminy Odrzywół została przeprowadzona w oparciu o 

informacje : 

 Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie  

 Urzędu Gminy Odrzywół 

 Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie 

 Instytutu Uprawy i Nawożenia w Puławach.  

Projekt Programu Ochrony Środowiska dla gminy Odrzywół, będący trzecią edycją 

dokumentu programowego określającego zadania w zakresie ochrony środowiska i 
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gospodarki odpadami na terenie gminy Odrzywół, stanowiący aktualizację dokumentu 

przyjętego w 2009 roku, należy postrzegać, jako potrzebę dopasowania celów, priorytetów i 

kierunków działań do obecnego stanu środowiska i wymagań wynikających ze zmian 

przepisów w ochronie środowiska oraz aktualnej sytuacji społeczno - gospodarczej gminy i 

planów rozwojowych w tym zakresie. 

W projekcie POŚ dla gminy Odrzywół wyznaczono cele strategiczne, operacyjne i działania: 

Tabela 1. Cele strategiczne, operacyjne i działania: 

CELE STRATEGICZNE CELE OPERACYJNE PROGRAMY 

(Główne) (Szczegółowe) (Działania) 

I. Zmniejszenie 

zanieczyszczenia 

środowiska 

Poprawa jakości wód 
 Budowa systemów kanalizacji i oczyszczania ścieków  

 Popularyzacja przydomowych oczyszczalni ścieków  

Zapewnienie wysokiej, jakości powietrza 

atmosferycznego 

 Gazyfikacja gminy 

 Modernizacja systemów grzewczych i 

termomodernizacja budynków użyteczności 

publicznej  

 Budowa/modernizacja dróg na terenie gminy 

Ograniczenie uciążliwości hałasu 
 Budowa/ modernizacja dróg gminnych  

 Ograniczenie i kontrola prędkości ruchu 

Minimalizacja oddziaływania promieniowania 

elektromagnetycznego niejonizującego 

 Uwzględnianie w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego zagadnienia pól 

elektromagnetycznych 

Uporządkowanie gospodarki odpadami 

 Rozwój selektywnej zbiórki odpadów 

  Preferowanie utworzenie Punktu Dobrowolnego 

Gromadzenia Odpadów (PDGO), jako elementu 

wspierającego selektywną zbiórkę odpadów (m.in. 

odpadów zielonych, niebezpiecznych, remontowych, 

elektronicznych itd.) 

  Zamknięcie i rekultywacja nieczynnego składowiska 

odpadów 

  Usuwania wyrobów azbestowych   

 Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży  

 Prowadzenie monitoringu zamkniętego składowiska 

odpadów (faza poeksploatacyjna)  

II. Racjonalizacja gospodarki 

wodnej 

Zmniejszenie deficytu wód powierzchniowych  Budowa zbiorników retencyjnych  

Ograniczenie wodochłonności 

 Popularyzacja ograniczania wykorzystywania wód 

podziemnych dla innych potrzeb niż potrzeby 

socjalno-bytowe mieszkańców 

Poprawa standardów zaopatrzenia w wodę 

 Uwzględnianie w sporządzanych planach 

zagospodarowania przestrzennego gmin ochrony 

głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP) 

 Rozbudowa i modernizacja ujęc wody i sieci 

wodociągowej 

III. Zwiększenie lesistości i 

ochrona lasów 

Zwiększenie lesistości gminy 

 Zwiększanie udziału gruntów zalesionych  

 Odbudowa powierzchni lasów zniszczonych przez 

pożary i huragany 

Racjonalizacja gospodarki leśnej 

 Racjonalne użytkowanie zasobów leśnych poprzez 

kształtowanie ich właściwej struktury gatunkowej i 

wiekowej, z zachowaniem bogactwa biologicznego  

IV. Poprawa stanu 

bezpieczeństwa 

ekologicznego 

Ochrona przeciwpowodziowa 

 Tworzenie warunków dla właściwego 

zagospodarowania terenów zagrożonych powodzią 

 Modernizacja systemów melioracyjnych 

Ochrona przeciwpożarowa 

 Propagowanie zasad przeciwdziałania zagrożeniu 

pożarowemu 

 Doposażenie techniczne jednostek straży pożarnej 

Zmniejszenie ryzyka awarii związanych z 

wykorzystaniem lub transportem substancji 

niebezpiecznych 

 Usuwanie skutków zagrożeń środowiska  

 Uwzględnianie w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego ustaleń w 

zakresie poważnych awarii przemysłowych 

V. Podnoszenie poziomu Kształtowanie postaw i zachowań zgodnych z  Szerzenie wiedzy ekologicznej na wszystkich 
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wiedzy ekologicznej zasadami ekorozwoju poziomach edukacji oraz w mediach  

Wiedza ekologiczna, jako ważny czynnik w 

procesie zarządzania 

 Wzmacnianie etatowe komórek ochrony środowiska  

 Upowszechnianie zasad dobrej praktyki rolniczej  

 Upowszechnianie i wdrażanie systemu zarządzania 

środowiskowego w przedsiębiorstwach i Emas  

Tworzenie ekologicznych podstaw 

kształtowania tożsamości regionalnej i lokalnej 
 Organizowanie konkursów, warsztatów, seminariów z 

zakresu wiedzy ekologicznej 

VI. Rozwój proekologicznych 

form działalności 

gospodarczej 

Rozwój proekologicznych form produkcji 

rolniczej 

 Wsparcie restrukturyzacji produkcji rolnej poprawa, 

jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej  

 Wspieranie rozwoju gospodarstw agroturystycznych 

Wzrost wykorzystania energii odnawialnej 
 Edukacja ekologiczna mieszkańców w zakresie 

mozliwości oszczędzania energii 

Racjonalna gospodarka surowcami 

naturalnymi 

 Eliminacja nielegalnej eksploatacji kopalin 

 Ochrona wyrobisk przed zanieczyszczeniami i 
niewłaściwą rekultywacją 

VII. Utworzenie spójnego 

systemu obszarów 

chronionych 

Zwiększenie obszarów objętych ochroną 

prawną ze szczególnym uwzględnieniem dolin 

rzecznych i kompleksów leśnych 

 Określenie obszarów predysponowanych do objęcia 

ochroną prawną  

Utrzymanie i wzmocnienie ciągłości powiązań 

przyrodniczych w ramach korytarzy 

ekologicznych krajowych, regionalnych 

i lokalnych 

 Uwzględnianie w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego oraz decyzjach 

lokalizacyjnych nakazów i zakazów obowiązujących 

na terenach przyrodniczych prawnie chronionych oraz 

innych uwarunkowań przyrodniczych  

 Pielęgnacja i konserwacja form ochrony przyrody 

 Budowa, modernizacja i pielęgnacja parków i 

skwerów oraz utrzymanie zieleni przy drogach 

(gminnych) 

Źródło : PPOŚ [2012] 

Dla osiągnięcia wyznaczonych działań opracowano działania w poszczególnych obszarach i 

przyporządkowano im szczegółowe zadania, planowane do realizacji jako zadania 

priorytetowe (na lata 2013 - 2016) oraz zadania długofalowe (na lata 2017 - 2020). 

Priorytetowe zadania inwestycje na lata 2013 - 2016, ujęte w Programie dotyczą : 

- ochrony powietrza atmosferycznego  

- ograniczenia hałasu i promieniowania elektromagnetycznego  

- ochrony wód  

- ochrony powierzchni ziemi  

- gospodarki odpadami  

- ochrony przyrody 

- edukacji ekologicznej 

- nadzwyczajnych zagrożeń.  

2. Powiązanie projektów z innymi dokumentami 

Prognozę oddziaływania projektu POŚ dla gminy Odrzywół wykonano z wykorzystaniem 

następujących materiałów sporządzonych na poziomie krajowym, wojewódzkim i 

powiatowym: 

 Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014 – Ministerstwo Środowiska, 2010 r. 

 Narodowa Strategia Spójności (Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia) 2007 - 2013 

 Polityka Ekologiczna Państwa w latach 2009 - 2012 z perspektywą do roku 2016  

 Natura 2000 – Europejska sieć ekologiczna, Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2002 

r. 

 Polityka energetyczna Polski do 2030 roku 

 Polityka Leśna Państwa. 1997 

 Program zwiększania lesistości dla województwa Mazowieckiego do roku 2020.  



Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Ochrony Środowiska dla gminy Odrzywół na lata 2013 - 2016  

z perspektywą do roku 2020 - aktualizacja 

8 

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 

 Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 (aktualizacja) 

 Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego 

 Program Ochrony Środowiska Województwa Mazowieckiego na lata 2011 - 2014 z 

uwzględnieniem perspektywy do 2018 r. (aktualizacja)  

 Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z 

uwzględnieniem lat 2018-2023 

 Strategia Rozwoju Powiatu Przysuskiego na lata 2007 – 2015.  

 Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Przysuskiego na lata 2012 - 2015 z 

perspektywą do roku 2019 (aktualizacja) 

 Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Odrzywół na lata 2007-2013 

 Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla gminy Odrzywół na lata 

2009 – 2012 z uwzględnieniem lat 2013 – 2016.  

Priorytety i zadania objęte projektem POŚ dla gminy Odrzywół realizują cele środowiskowe 

ujęte w dokumentach strategicznych w zakresie ochrony środowiska zarówno na szczeblu 

krajowym, wojewódzkim jak i powiatowym. 

3. Analiza stanu środowiska na terenie gminy Odrzywół 

3.1. Ogólna charakterystyka gminy Odrzywół  

Gmina Odrzywół położona jest w widłach rzek Drzewiczki i Pilicy, w północnej części powiatu 

przysuskiego i w południowo-zachodniej części województwa mazowieckiego. 

Gmina graniczy z: 

- od południa z gminą Rusinów (także należącą do powiatu przysuskiego)  

i powiatem opoczyńskim (woj. łódzkie), 

- od północy z powiatem grójeckim, 

- od wschodu z gminą Klwów (powiat przysuski)  

- od zachodu z powiatem opoczyńskim (woj. łódzkie).  

Sieć osadniczą Gminy tworzy 16 sołectw obejmujących 23 miejscowości. Położenie gminy 

Odrzywół określają dane geograficzne : N 51°31,' E 20°33'. 

Gmina Odrzywół pod względem fizjograficznym zaliczana jest do Nizin Środkowopolskich, 

mezoregion to Dolina Białobrzeska, Równina Radomska, Równina Kozienicka. 

Gmina zajmuje powierzchnię 9822 ha, a struktura użytkowania gruntów przedstawia się 

następująco:  

- użytki rolne     6042 ha  

  w tym grunty orne    5028 ha 

 łąki trwałe i pastwiska  984 ha 

 sady     30 ha 

- lasy i grunty zadrzewione   2200 ha  

- pozostałe grunty   1580 ha. 

3.2. Gleby 

Znaczną część obszaru gminy Odrzywół pokrywają gleby bielicowe, wytworzone na 

utworach piaszczystych. Zdecydowanie mało jest gleb brunatnych wyługowanych, które 

związane są z piaskami gliniastymi i glinami. Niewielką powierzchnię zajmują gleby czarne 
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zdegradowane oraz mady piaszczyste i płytkie gleby organiczne, powstałe na torfach i 

murszach.  

Najlepsze grunty orne na terenie gminy (gleby brunatne właściwe i czarne ziemie 

zdegradowane) występują w okolicy wsi Wysokie, Kłonna i Kolonia Ossa, gdzie uprawia się 

warzywa. Mady i gleby torfowe występują w dolinie Drzewiczki i Pilicy, są wykorzystywane 

jako łąki i pastwiska.  

Klasa gleb determinuje charakter upraw. Ogólna powierzchnia upraw zajmuje 6 042 ha. 

Wśród upraw dominują zboża podstawowe z mieszankami zbożowymi. Najmniej uprawia się 

warzyw gruntowych i buraków cukrowych. W hodowli zwierząt gospodarskich najwięcej 

przeważa drób kurzy i bydło. Na skutek skumulowania się kilku czynników takich jak: 

nienajlepszej jakości gleby, rozdrobnienie gospodarstw oraz uprawiania po sobie zbóż - 

zwiększenie plonów jest trudne do uzyskania GPOS1. 

3.3. Wody podziemne 

Na obszarze gminy Odrzywół występują wody podziemne związane z utworami 

wodonośnymi czwartorzędowymi i jurajskimi. Zasadnicze znaczenie ma będący pod 

szczególną ochroną poziom wodonośny jury środkowej i górnej. Północno-wschodnia część 

gminy znajduje się w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Polski GZWP nr 412 – 

Goszczewice, gdzie występują wody szczelinowo - porowe w piaskowcach 

środkowojurajskich i wody szczelinowo – krasowe w osadach węglanowych jury górnej. W 

części gminy występuje zbiornik GZWP nr 413 – Szydłowiec. 

Wody czwartorzędowe występują na terenie całej gminy, związane są z utworami 

piaszczysto – żwirowymi, których miąższość wzrasta w strefach dolin rzecznych Pilicy i 

Drzewiczki. Wody tego poziomu pozostają w łączności hydraulicznej z wodami jurajskimi. 

Przed budową wodociągów ludność całej gminy zaopatrywała się w wodę z tego poziomu, 

który wykazywał duże wahania wodonośności i zanieczyszczenia (związki żelaza).  

Najbardziej narażonymi na zanieczyszczenia są wody gruntowe (poziom czwartorzędowy 

holoceński i plejstoceński), występujące najpłycej i nieizolowane od powierzchni utworami 

trudno przepuszczalnymi, są one zasilane intensywnie przez infiltrujące opady 

atmosferyczne, mają kontakt z ciekami o różnym stanie sanitarnym i niestety najczęściej 

kontakt hydrauliczny z wodami głębszych poziomów jurajskich2. 

3.4. Wody powierzchniowe 

Wody powierzchniowe 

Teren gminy Odrzywół leży w zlewni środkowej Wisły i jej lewobrzeżnego dopływu Pilicy. 

Większa część gminy położona jest w dorzeczu Drzewiczki i jej dopływu Korczanki, jedynie 

Kołcznica, płynąca w północnej części obszaru gminy wpływa bezpośrednio do Pilicy. Sieć 

rzeczna jest dobrze rozwinięta, za wyjątkiem obszaru centralnego gminy, który tworzy dział 

wodny między Drzewiczką i Pilicą.  

Na terenie gminy zlokalizowane są dwa zbiorniki retencyjne. Pierwszy o powierzchni lustra 

wody 3,5 ha, znajduje się w Łęgonicach Małych. Drugi zbiornik retencyjny umiejscowiony jest 

                                                           
1 Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Odrzywół na lata 2009-2012 z uwzględnieniem lat 2013-2016 

(aktualizacja). 2009 
 
2
 idem 
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w Odrzywole. Jego lustro wody ma powierzchnię 5,5 ha. Zbiornik ten pełni również funkcje 

rekreacyjną3.  

Tabela 2. Zbiorniki przeciwpożarowe w gminie Odrzywół 
4
 

Miejscowość 
Powierzchnia lustra wody 

[ha] 

Kamienna 
Wola 

0,46 

Wysokin 0,15 

Różanna 0,12 

3.5. Powietrze atmosferyczne 

Według zapisów ww. rozporządzenia w województwie mazowieckim klasyfikację dla 

dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, pyłu PM 2,5 i PM 10, tlenku węgla, benzenu oraz pyłu 

ołowiu, arsenu, niklu, kadmu i benzo(a)pirenu w pyle PM 10 oraz ozonu wykonuje się w 

strefie mazowieckiej (PL, 1404) do której należy m.in. gmina Odrzywół.  

Na terenie gminy Odrzywół nie ma punktów pomiaru zanieczyszczenia powietrza. 

Zlokalizowane najbliżej stanowisko pomiarowe na terenie strefy mazowieckiej znajduje się w 

Belsku Dużym w odległości 43 km na kierunku północno - wschodnim.  

Tabela 3. Wynikowe klasy strefy dla poszczególnych zanieczyszczeń, uzyskane w 

ocenie rocznej dokonanej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony 

zdrowia  

Nazwa 

strefy- 

mazowiecka 

Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń dla obszaru całej strefy 

SO2 NO2 
PM 

2,5* 

PM 

2,5** 
PM10 Pb As Cd Ni C6H6 B/a/P O3** O3*** CO 

Rok 2012 A A C C2 C A A A A A C A A A 

Źródło: WIOŚ w Warszawie [2013] * wg poziomu dopuszczalnego powiększonego o margines tolerancji, ** wg poziomu docelowego,*** wg 

poziomu celu długoterminowego 

Ocena w strefie wymienionej w tabeli 3 dla pyłu PM 2,5, PM10, B/a/P i O3 wykazuje bardzo 

wysokie poziomy stężeń, w tym został przekroczony poziom docelowy (PM 2,5, O3). Dla 

pozostałych zanieczyszczeń: dwutlenek siarki SO2, tlenek węgla CO, benzen C6H6, ołów Pb, 

arsen As, kadm Cd, nikiel Ni, standardy imisyjne na terenie analizowanej strefy były 

dotrzymane. 

Analiza otrzymanych poziomów stężeń monitorowanych zanieczyszczeń w 2012 r. wskazuje 

na ścisłą zależność zmierzonych stężeń od warunków pogodowych. Zima spowodowała 

wysoką emisję zanieczyszczeń, pochodzących ze spalania paliw na cele grzewcze, co 

bezpośrednio przełożyło się na wysoki poziom imisji tych zanieczyszczeń.  

                                                           
3
 Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Odrzywół na lata 2009-2012 z uwzględnieniem lat 2013-2016 

(aktualizacja). 2009 
4
 idem 
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Tabela 4. Klasyfikacja strefy mazowieckiej według parametrów, z uwzględnieniem 
kryteriów ustanowionych dla ochrony roślin 

Nazwa strefy – mazowiecka 
Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń dla obszaru całej strefy 

SO2 NOX O3 

Rok 2012 A A A 

Źródło: WIOŚ w Warszawie [2013]   

Ocena strefy wg. tabeli 4 dla pyłu, SO2, NOX i O3 nie wykazuje wysokiego poziomu stężeń. 

3.6. Zasoby przyrodnicze i lasy 

Powierzchnia gruntów leśnych w gminie zajmują powierzchnię 2 370,8 ha, co stanowi 23,80 

% powierzchni ogólnej. Na lasy publiczne przypada 322,6 ha [GUS 2013].  

Dominują lasy młode, których wiek nie przekracza 40 lat. Pod względem prawa własności 

przeważają lasy będące własnością prywatną. Najobszerniejsze kompleksy leśne znajdują 

się w północnej części gminy stanowiąc przedłużenie lasów spalskich, czyli pozostałości po 

Puszczy Pilickiej. Na terenie gminy występuje przewaga lasów sosnowych. Największe 

kompleksy występują w sołectwach : Wysokin – Ceteń – Lipiny – Kamienna Wola, 

Myślakowice – Myślakowice Kolonia – Łęgonice Małe – Dąbrowa, Kłonna – Ossa – Kolonia 

Ossa. Odrzywolskie lasy to przede wszystkim bogactwo, które korzystnie wpływa na lokalny 

klimat, jakość gleb jak również równowagę biologiczną. Najczęściej spotykane są bory suche 

oraz świeże 5. 

Wg. regionalizacji przyrodniczo - leśnej lasy na terenie gminy Odrzywół są położone w VI 

Krainie Małopolskiej, dzielnicy – Radomsko – Iłżeckiej (VI.3), mezoregionie – Równiny 

Radomsko- Kozienickiej (VI.3a)6. 

3.6.1 Obszary Natura 2000  

Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków (OSO) - Dolina Pilicy (kod obszaru PLB140003) 

Część terenu gminy Odrzywół obejmuje obszar chroniony Natura 2000 „Dolina Pilicy” (kod 

obszaru PLB140003), o całkowitej powierzchni 35 356,3 ha, z czego na terenie gminy 

Odrzywół – 4 310,3 ha7. Został on wyznaczony w celu ochrony lęgowej ptaków w części 

północnej i zachodniej. 

Obszar obejmuje 80-cio kilometrowej długości odcinek Pilicy, od Inowłodza a ujściem rzeki 

do Wisły. Koryto rzeki ma szerokość do 150 m, a dolina nie przekracza 5 km szerokości. 

Pilica silnie meandruje, tworząc liczne starorzecza, wyspy, ławice i łachy piaskowe. Północny 

skraj ostoi wyznacza skarpa, o względnej wysokości ok. 20 m., miejscami porośnięta 

murawami kserotermicznymi. Część południowa ostoi jest płaska, w wielu miejscach 

porośnięta głównie lasami iglastymi. Znaczną część doliny zajmują łąki i pastwiska. Niegdyś 

były to tereny zalewowe, lecz od czasu utworzenia Zbiornika Sulejowskiego, który zmniejszył 

przepływ wody w rzece o jedna czwartą, wylewy zdarzają się sporadycznie. W wielu 

miejscach spotyka się zarastające wierzbą i olszą lub zabagniające się obniżenia terenu. 

Zarastanie zaroślami wierzbowymi obserwuje się również na części zmeliorowanych łąk, 

których obecnie się nie użytkuje. Największe torfowisko, zwane Błotami Brudzewskimi, 

znajduje się w połudnowo-zachodniej części ostoi. W rejonie miejscowość Promna, znajduje 

się natomiast kompleks torfianek, a teren pomiędzy Gapinem a Grzmiącą porasta największy 

                                                           
5
 Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Odrzywół na lata 2007-2013. 2007 

6
 http://www.radom.lasy.gov.pl/web/przysucha/14092,http://www.radom.lasy.gov.pl/web/grojec/17567 

7
 http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110250133&min=1 
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w ostoi kompleks leśny, w którym m.in. spotyka się siedliska łęgowe i olsy. Obszar jest 

uznawany za ostoje ptasią o randze krajowej. Stwierdzono tu występowanie 32 gatunków 

ptaków wymienianych w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej. Jest to również miejsce 

występowania 11 gatunków ptaków wpisanych do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt. 

Ostoja ma duże znaczenie dla ptaków środowisk podmokłych.  

Odnotowano tu lęgi aż 56 gatunków ptaków związanych z takimi terenami. Na terenie ostoi 

do lęgów przystępuje ok. 7-10% krajowej populacji sieweczki obrożnej, 5-10% populacji 

piskliwca, 5% krwawodzioba, 2-4,5% dudka, ok. 2% rycyka i przynajmniej 1% krajowej 

populacji: bataliona, bączka, bąka, błotniaka stawowego, cyranki, czernicy, gąsiorka, lelka, 

nurogęsia, podróżniczka, rybitwy białoczelnej, rybitwy czarnej, sieweczki rzecznej, 

trzmielojada i zimorodka. W znacznych zagęszczeniach występują też bociany białe i czarne, 

krzyżówki, załuszniki, błotniaki łąkowe derkacze, jarzębatki kropiatki, lerki i świergotki polne. 

Ponadto w granicach obszaru odnotowano występowanie 2 gatunków ssaków i 6 gatunków 

ryb znajdujących się w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej. Na terenie ostoi występuje 9 

siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej [GPOS 2009]. 

 

Rysunek 1. Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków (OSO) - Dolina Pilicy (kod obszaru PLB140003)
8
 

Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk (SOO) - Dolina Dolnej Pilicy (kod obszaru 

PLH140016) 

Obszar chroniony Natura 2000 „Dolina Dolnej Pilicy” (kod obszaru PLB 140016), o całkowitej 

powierzchni 31 821,6 ha na terenie gminy Odrzywół zajmuje powierzchnię 4 310,3 ha w 

części północnej i zachodniej. 

                                                           
8
 http://natura2000.gdos.gov.pl/datafiles/index/name:dolina%20pilicy/all:0 
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Obszar obejmuje 80 - kilometrowy, równoleżnikowo biegnący odcinek doliny Pilicy, szeroki 

na 1-5 km, pomiędzy Inowłodzem a Ostrówkiem-Mniszewem (ujście do Wisły) oraz dolinę 

Drzewiczki. Północną granicę obszaru stanowi stroma skarpa, o wysokości względnej do 20 

m, miejscami pokryta roślinnością kserotermiczną. Część południowa doliny Pilicy jest 

płaska, w znacznym stopniu pokryta lasami. Rzeka na tym odcinku meandruje, tworząc 

liczne wysepki, łachy i ławice piasku. Niskie wyspy są nagie, wyższe porośnięte zaroślami 

wierzbowymi. Koryto Pilicy ma tu szerokość 100-150 m i łączy się z licznymi starorzeczami, 

zarośniętymi w różnym stopniu. Po wybudowaniu w 1973 r. zbiornika Sulejowskiego 

przepływ wody w rzece zmniejszył się o około 25%. Naturalne zalewanie doliny podczas 

wezbrań powodziowych należą do rzadkości, co ma wpływ na zmniejszenie nawodnienia 

doliny. Terasa zalewowa jest częściowo zmeliorowana, dominują na niej łąki i pastwiska o 

różnym stopniu wilgotności, zbiorowiska turzyc i trzcin. Wilgotne zagłębienia terenu 

porośnięte są wierzbami i olszą. Część łąk i pastwisk, w tym zmeliorowanych, na skutek 

braku użytkowania porasta krzewami i drzewami lub zabagnia się. W części południowo-

zachodniej na powierzchni kilkuset ha rozciągają się tzw. Błota Brudzewskie, największe 

torfowisko w dolinie, zmeliorowane i osuszone w znacznej części w poprzednich latach. Na 

południu, w okolicy miejscowości Promna, występuje kompleks trofianek (ponad 16 ha). Na 

obrzeżu obszaru, po południowej stronie rzeki pomiędzy Gapinem i Grzmiącą rozciąga się 

największy i najcenniejszy kompleks leśny obejmujący zróżnicowane siedliska leśne, od boru 

świeżego poprzez lasy łęgowe do olsu jesionowego. W okolicach Duckiej Woli znajduje się 

kompleks leśny Majdan. Są to głównie lasy sosnowe na piaszczystych glebach oraz płaty 

drzewostanów liściastych z olszą i dębem, zajmujące bogate siedliska grądowe i bagienne. 

Dominującym typem użytkowania ziemi są tereny związane z rolnictwem, a lasy zajmują 

niewiele ponad 20% obszaru.  

Zróżnicowana pod względem składu i wilgotności gleba, a także ekstensywne użytkowanie 

użytków zielonych stworzyły bardzo ciekawy, mozaikowy układ siedlisk, poczynając od 

kserotermicznych po bagienne. Utrzymują się tutaj duże kompleksy łąk. Obszar obejmuje 

pozostałości naturalnych lasów "spalskich", z których najcenniejsze są płaty starych dąbrów. 

W dolinie dobrze zachowały się także lasy łęgowe. Z tego obszaru podawanych jest 10 

typów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG i 9 gatunków z Załącznika II tej 

dyrektywy. Ostoja charakteryzuje się bogatą florą - stwierdzono tu występowanie 575 

gatunków roślin naczyniowych, w tym rzadkie, zagrożone i prawnie chronione. Dolina jest od 

1984 r. zasiedlona przez bobry, a od połowy lat 1990 przez wydry. Pilica jest jedną z 

ważniejszych w Polsce rzek z punktu widzenia ochrony ichtiofauny (występuje tu 7 gatunków 

ryb z Załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG). Ostoja w znacznej części pokrywa się z 

OSOP Dolina Pilicy. Jest to ważna ostoja ptasia o randze krajowej K68. Występują tu co 

najmniej 32 gatunki ptaków z Załącznika I Dyrektywy Rady 79/409/EWG, oraz 6 gatunków z 

Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt [GPOS 2009]. 
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Rysunek 2. Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk (SOO) - Dolina Dolnej Pilicy (kod obszaru 

PLH140016)
9
 

3.6.2 Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina rzeki Pilicy i Drzewiczki  

Obszar ten ustanowiony został na podstawie Uchwały nr  XV/69/83 Wojewódzkiej Rady 

Narodowej w Radomiu  z  28.06.1983 r. zaktualizowanej rozporządzeniem nr 43 wojewody 

mazowieckiego z dnia 5 maja 2005 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina 

rzeki Pilicy i Drzewiczki (DUWM z 2005 nr 105 poz. 2950), rozporządzenia nr 11 wojewody 

mazowieckiego z dnia 3 kwietnia 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie Obszaru 

Chronionego Krajobrazu Dolina rzeki Pilicy i Drzewiczki (DUWM z 2007 nr 67 poz. 1526), 

rozporządzeniem nr 1 wojewody mazowieckiego z dnia 06 stycznia 2009 r. zmieniającym 

rozporządzenie w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina rzeki Pilicy i Drzewiczki 

(DUWM z 2009 nr 1 poz. 1). 

Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina rzeki Pilicy i Drzewiczki obejmuje teren związany z 

dolinami rzek, o dużej atrakcyjności turystyczno - krajobrazowej i bardzo bogatych oraz 

zróżnicowanych zasobach przyrodniczych. Północna strona Pilicy położona jest na wysokim 

tarasie rzecznym opadającym stroma skarpa w kierunku rzeki, pozostała część obszaru 

obejmuje tereny w dużym procencie zalesione i zadrzewione. Opis granic: od przecięcia sie 

drogi Góra Kalwaria - Mniszew z granica gmin Góra Kalwaria - Chynów ta droga na południe 

do Ostrówka, a następnie drogami przez miejscowości: Przylot, Ostrołęka, Pilica, Warka, 

Michałów, Promna, Przybyszew, Świdno, Tomczyce i dalej w kierunku Gostomii do granicy 

gmin Mogielnica - Nowe Miasto n. Pilica, na północ do stawu „Ojciec” i po jego północnej i 

zachodniej stronie do drogi Wólka Gostomska - Gostomia, dalej drogami przez: Gostomie, 

Nowe Miasto n. Pilica, Łęgonice obejmując park zabytkowy z wąwozem, przez Domaniewice 

do granicy województwa i wzdłuż niej na południe do drogi Drzewica - Rusinów i nią do 

                                                           
9
 http://natura2000.gdos.gov.pl/datafiles/index/name:dolina%20dolnej%20pilicy/all:0 
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Grabowej, skąd na północ drogami przez Nieznamierowice, Kolonia Drążno, Drążno, 

Sulgostów, Borowa Wola, Ligęzów, Brzeski do granicy z gminą Nowe Miasto n. Pilica (przed 

Wólka Ligęzowska), następnie na wschód wzdłuż tej granicy, a dalej drogą przez Borowinę, 

Ulów, Jabłonne do drogi Potworów - Grzmiąca i nią na północ (1.5 km), a następnie na 

wschód przez Podlesie, Radzanów, Rogolin, Starą Błotnicę, Gózd Stary, Stary i Nowy 

Kadłubek, Kalinów i na północ przez Piróg, Marianki, Stromiec, Boże, Boską Wolę do linii 

PKP Radom - Warszawa i nią do drogi z Kępy Niemojewskiej i nią na północny - wschód 

przez Zakrzew, Rozniszew, Zagroby do rzeki Wisły i na północ wzdłuż granicy z gminą Wilga 

do granicy z gminą Góra Kalwaria i wzdłuż niej na zachód i południe do punktu wyjściowego. 

Cały teren gminy Odrzywół położony jest w obrębie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny 

Pilicy i Drzewiczki i zajmuje powierzchnię 9 483,0 ha [GUS 2012].  

 

Rysunek 3. Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny rzeki Pilicy i Drzewiczki
10 

3.6.3 Pomniki przyrody 

Na terenie gminy Odrzywół w miejscowości Kolonia Ossa znajduje się 1 pomnik przyrody 

ożywionej - sosna pospolita.  

Ponadto przewiduje się na terenie gminy objęcie ochroną nowych obiektów budujących 

krajowy system obszarów chronionych: 

Rezerwat „Przerwa”, pow. 10 ha - gm. Nowe Miasto, Odrzywół oraz Rzeczyca (woj. łódzkie) 

- ornitologiczny. Obiekt ten reprezentuje fragment doliny Pilicy wraz z wyspą o dużym 

znaczeniu dla ochrony stanowisk łęgowych ptaków wodno-błotnych oraz miejsca ich 

koncentracji w czasie przelotów. 

Ponadto przewiduje się utworzenie na wspomnianym terenie użytku ekologicznego : 

 "Święty Jan" w Kolonii Ossa. 

3.7. Różnorodność biologiczna 

Zagrożenie stwarza obniżanie poziomu wód gruntowych oraz przesuszanie łąk i pastwisk. 

Niekorzystny wpływ wywiera zmiana upraw zielonych na rolne oraz zaniechanie użytkowania 

łąk i pastwisk, co powoduje naturalną sukcesję roślinności krzewiastej i drzewiastej.  

                                                           
10

 http://www.mapa.warszawa.rdos.gov.pl/ 
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3.8. Hałas i promieniowanie elektromagnetyczne 

Przez teren gminy przebiegają drogi : krajowa nr 48 i wojewódzka nr 728 na których nie 

przeprowadzano pomiaru hałasu komunikacyjnego w granicach gminy Odrzywół.  

Przez obszar gminy przebiegają linie energetyczne średniego napięcia. Od stacji 

transformatorowych 15/04 kV doprowadzana jest energia do odbiorców przyłączami. 

Na terenie gminy jest zlokalizowane 1 punktowe źródła promieniowania 

elektromagnetycznego w miejscowości Odrzywół.  

W ramach monitoringu Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Warszawie, nie 

prowadził dotychczas okresowych badań kontrolnych poziomów pól promieniowania 

elektromagnetycznego w środowisku na terenie gminy Odrzywół  

3.9. Gospodarka odpadami 

Odpady komunalne 

Na terenie gminy znajduje czynne składowisko odpadów komunalnych, które jest 

usytuowane na terenie miejscowości Odrzywół. W 2012 roku na składowisku zdeponowano 

odpady w ilości 1530,76 Mg11. 

Największą ilość zmieszanych odpadów komunalnych w gminie zebrano w 2009 roku – 

380,18 Mg, natomiast najmniej w 2012 roku – 167,00 Mg. Średnia ilość odpadów zebranych 

w latach 2009 – 2012 wyniosła 275 Mg, a wytworzonych przez mieszkańca 44 kg/rok. 

Największą ilość zbieranych selektywnie odpadów komunalnych w gminie zebrano w 2010 

roku – 111,5 Mg, natomiast najmniej w 2012 roku – 62,8 Mg. Średnia ilość odpadów 

zebranych w latach 2010 – 2012 wyniosła 91 Mg. 

Odpady ulegające biodegradacji w większości zagospodarowywane są w miejscu ich 

powstawania, czyli przy gospodarstwach domowych, jako kompost oraz jako pasze dla 

zwierząt. Odpady objęte segregacją to: szkło, makulatura i tworzywa sztuczne.  

Odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne 

Na terenie gminy nie jest prowadzona zbiórka odpadów niebezpiecznych ze strumienia 

odpadów komunalnych. Odpady te mogą trafiać do strumienia odpadów komunalnych.  

4. Problemy ochrony środowiska na terenie gminy Odrzywół istotne z punktu widzenia 

projektu POŚ 

4.1. Degradacja gleb i powierzchni ziemi 

Na obszarze gminy Odrzywół dominują gleby o odczynie bardzo kwaśnym i kwaśnym pH od 

4,5 do pH 5,5. Zakwaszenie gleb wpływa nie tylko na zmniejszenie plonów, lecz także 

sprzyja przyswajaniu przez rośliny metali ciężkich, co wymusza zwiększenie nakładów na 

zabiegi agrotechniczne gleb - wapniowanie i nawożenie. Udział gleb wymagających 

wapniowania waha się w granicach 41 – 60 %, bowiem zabieg ten ogranicza niepożądane 

skutki nadmiernego zakwaszenia gleb12. Ma ono na celu poprawę odczynu oraz wpływa 

korzystnie na większość właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych gleb. 

                                                           
11 Monitoring WIOŚ. Warszawa. 2013 
12

 Raport WIOŚ. Warszawa 2007  
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Zawartość kadmu (Cd), miedzi (Cu), niklu (Ni), ołowiu (Pb) i cynku (Zn) w glebach na terenie 

gminy kształtuje się na niskim poziomie i nie przekracza wartości dopuszczalnych 

określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 września (Dz. U. z 2002 Nr 165 

poz. 1359)13. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości gleby oraz 

standardów jakości ziemi 

Główne zagrożenia i problemy: 

- naturalne zagrożenie gleb procesami erozyjnymi, 

- zakwaszenie gleb obniżające ich przydatność rolniczą, 

- degradacja powierzchni ziemi spowodowana rozbudową infrastruktury technicznej 

zaopatrzenia w energię, wodę, ujęcia i odprowadzania ścieków, a także modernizacją sieci 

drogowej, 

- lokalne zanieczyszczenie gleb metalami ciężkimi głownie w sąsiedztwie szlaków 

komunikacyjnych. 

4.2. Zagrożenia wód powierzchniowych i podziemnych 

4.2.1. Wody powierzchniowe 

Na terenie gminy nie jest usytuowany punkt badania stanu jakości wód powierzchniowych. 

Badaniami monitoringu były objęte wody powierzchniowe przepływające przez teren gminy 

poza jej granicami tj.: 

- Drzewiczka - Wólka Magierowa ( ujście do Pilicy) - poniżej terenu gminy Odrzywół 

- Pilica – Ostrówek - poniżej terenu gminy Odrzywół 

Ocena stanu/potencjału ekologicznego oraz stanu chemicznego pierwszego 

monitorowanego cieku 

 stan / potencjał ekologiczny - dobry  

 stan chemiczny - poniżej stanu dobrego (przekroczone stężenia średnioroczne) 

Podwyższone stężenie benzo(g,h,i)perylenu i indeno(1,2,3-cd)pirenu wpłynęło na negatywną 

ocenę stanu chemicznego JCW14.  

Ocena stanu/potencjału ekologicznego oraz stanu chemicznego pierwszego 

monitorowanego cieku 

 stan / potencjał ekologiczny - słaby 

 stan chemiczny - poniżej stanu dobrego (przekroczone stężenia średnioroczne) 

Podwyższone stężenie fosforanów (mgPO4/l) wpłynęło na ocenę stanu/potencjału 

ekologicznego, a podwyższone stężenie benzo(g,h,i)perylenu i indeno(1,2,3-cd)pirenu 

wpłynęło na negatywną ocenę stanu chemicznego JCW15.  

Na tej podstawie należy uznać, że największe zagrożenie powodują ścieki komunalne 

gromadzone w nieszczelnych jak i opróżnianych w sposób niekontrolowany szambach, a 

także odprowadzane bez oczyszczenia bezpośrednio do wód powierzchniowych z terenu 

gmin położonych w zlewni rzeki Wisły. Rozwiązanie tego problemu będzie możliwe po 

rozbudowie zbiorczych systemów kanalizacji oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na 

terenie zlewni analizowanej rzeki, w tym na terenie gminy Odrzywół.  

4.2.2. Wody podziemne 

Na terenie gminy Odrzywół nie jest prowadzony monitoring wód podziemnych.  

                                                           
13

 IUNIG Puławy 2013 
14

 http://www.wios.warszawa.pl/pl/monitoring-srodowiska/monitoring-wod/monitoring-rzek/813,Monitoring-rzek-w-latach-2010-2012.html 
15

 http://www.wios.warszawa.pl/pl/monitoring-srodowiska/monitoring-wod/monitoring-rzek/813,Monitoring-rzek-w-latach-2010-2012.html 

http://www.wios.warszawa.pl/pl/monitoring-srodowiska/monitoring-wod/monitoring-rzek/813,Monitoring-rzek-w-latach-2010-2012.html
http://www.wios.warszawa.pl/pl/monitoring-srodowiska/monitoring-wod/monitoring-rzek/813,Monitoring-rzek-w-latach-2010-2012.html
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Główne zagrożenia i problemy: 

- dysproporcja pomiędzy długością sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na obszarze gminy, 

- nieszczelne szamba, 

- niewłaściwe odprowadzanie ścieków: odprowadzanie ścieków do rowów przydrożnych, 

cieków wodnych, na pola itp., 

- stosowanie nawozów chemicznych, w miejscach gdzie wody gruntowe zalegają płytko 

pod powierzchnią, 

- niekorzystny wpływ ładunku zanieczyszczeń pochodzących ze spływów 

powierzchniowych. 

4.3. Powietrze atmosferyczne 

Duży udział w zanieczyszczeniu powietrza atmosferycznego zwłaszcza w obrębie zwartej, 

istniejącej zabudowy ma spalanie węgla, emitowane głównie z palenisk domowych 

Ponadto źródłami zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy Odrzywół są: 

 procesy technologiczne i procesy energetycznego spalania paliw (na terenie gminy 

funkcjonują kotłownie komunalne), 

 emisja komunikacyjna (ze względu na natężenie ruchu, pojazdy przemieszczające się 

drogami: krajową nr 48 i wojewódzką o nr 728 oraz drogami powiatowymi i gminnymi, 

które są podstawowym źródłem zanieczyszczenia powietrza), stwarza zagrożenie dla 

środowiska w pobliżu dróg o znacznym natężeniu ruchu kołowego. 

 emisja niska (indywidualne gospodarstwa domowe ogrzewane są poprzez własne 

kotłownie węglowe lub piece), ma duży wpływ na stan czystości powietrza 

(benzo/a/piren, pył PM 2,5 i 10), która pochodzi z lokalnych kotłowni, palenisk 

indywidualnych. Lokalne systemy grzewcze i piece domowe praktycznie nie 

posiadają jakichkolwiek urządzeń ochrony powietrza. Wielkość emisji z tych źródeł 

jest trudna do oszacowania i wykazuje zmienność sezonową. 

Tabela 5. Wykaz obiektów mogących pogorszyć stan powietrza atmosferycznego na terenie 

gminy Odrzywół 

Rodzaj obiektu Ilość Lokalizacja 

Droga krajowa 1 Nr 48 

Droga wojewódzka 1 Nr 728  

Oczyszczalnia ścieków 1 Odrzywół 

Składowisko odpadów 1 Odrzywół 

Stacja paliw płynnych i 
gazowych 

4 
Odrzywół, Wysokin 

Garbarnie i inne zakł. - - 

Ubojnie - - 

Stacje obsługi pojazdów 3 Wysokin, Kłonna 

Kotłownia 6 

 Urząd Gminy – węglowa (moc pieca 2 x 70 kW) 

 Przedszkole Samorządowe w Odrzywole – 
węglowa (moc pieca 2 x 70 kW) 

 Publiczna Szkoła Podstawowa w Odrzywole – 
węglowa (moc pieca 2x218 kW) 

 Publiczna Szkoła Podstawowa w Myślakowicach - 
olej opałowy (moc pieca 2x60 kW) 

 Młodzieżowy ośrodek Szkolno - Wychowawczy w 
Kolonii Ossa - olej opałowy (moc pieca   2 x 80     
kW) 

 Dom Nauczyciela w Odrzywole - węglowa (moc 
pieca 1 x 218 kW) 
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Źródło: UG Odrzywół 

Główne zagrożenia i problemy: 

- Zanieczyszczenia komunikacyjne związane ze wzrostem ruchu samochodowego 

- Lokalna uciążliwość niskiej emisji: indywidualne paleniska domowe wykorzystujące węgiel 

złej jakości. 

4.4. Zasoby przyrodnicze 

Na terenie gminy Odrzywół znajduje się : 

 Obszary Natura 2000 

 Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków (OSO) - Dolina Pilicy (kod obszaru 

PLB140003) 

 Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk (SOO) - Dolina Dolnej Pilicy (kod obszaru 

PLH140016) 

 Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina rzeki Pilicy i Drzewiczki  

 Pomnik przyrody – 1 szt. 

Główne zagrożenia i problemy: 

- nielegalne wysypiska odpadów, 

- wypalanie łąk, 

- przesuszanie łąk i pastwisk 

- obniżający się poziom wód gruntowych 

- zagrożenia komunikacyjne występujące wzdłuż drogowych  

- zagrożenia związane z pracami dotyczącymi budowy urządzeń infrastruktury drogowej. 

4.5. Hałas 

Na stan akustyczny środowiska ma wpływ wiele czynników, wśród których należy wyróżnić 

uwarunkowania wynikające z położenia gminy : wielkość zajmowanego obszaru, zaludnienie, 

stopnień urbanizacji oraz rozwoju szlaków komunikacyjnych. Na terenie gminy występują 

drogi : krajowa, wojewódzka, powiatowe i gminne. Znaczna część tych dróg przebiega przez 

tereny zabudowane, z których większość, to tereny o funkcji mieszkaniowej, wymagającej 

zapewnienia komfortu akustycznego. Sąsiedztwo wymienionych dróg, jakości stanu 

akustycznego środowiska powoduje, że obszary te należy sklasyfikować, jako miejsca 

potencjalnego zagrożenia hałasem komunikacyjnym - drogowym. Przeprowadzenie 

modernizacji nawierzchni przyczyni się do znacznego polepszenia klimatu akustycznego w 

obszarze gęstej zabudowy mieszkaniowej. Dalsze działania wyciszania hałasu 

komunikacyjnego powinny przebiegać w kierunku poprawy stanu technicznego dróg. 

Hałas emitowany przez przemysł, nie stanowi na terenie gminy dużej uciążliwości dla 

środowiska i ludzi. Możliwości izolowania oraz ograniczania tego typu hałasu powinno 

przyczynić się do poprawy klimatu akustycznego terenów przemysłowych. 

Główne zagrożenia i problemy: 

- niekorzystne zjawisko rozszerzania się obszarów zagrożonych hałasem samochodowym. 
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5. Cele ochrony środowiska uznane za priorytetowe na szczeblu międzynarodowym, 

krajowym i regionalnym oraz zakres i sposoby ich uwzględnienia w POŚ - 

identyfikacja, analiza i ocena 

Dla ustalenia celów projektu Programu Ochrony Środowiska dla gminy Odrzywół, 

wykorzystano wymienione już uprzednio trzy główne i uzupełniające się nawzajem 

dokumenty polityki krajowej (Narodowa Strategia Spójności, Polityka Ekologiczna Państwa 

na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016 i Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014). 

Polityka Ekologiczna Państwa zakłada, że zasadą stanowiącą nadrzędne kryterium 

rozwiązań strategicznych powinna być konstytucyjna zasada zrównoważonego rozwoju, 

którą należy stosować wraz z zasadami pomocniczymi i konkretyzującymi. 

Dlatego należy przyjąć, że cele ochrony środowiska w gminie Odrzywół oraz zasady 

realizacji tych celów są w najwyższym stopniu zbieżne z odpowiadającymi im celami oraz 

zasadami polityki ekologicznej ustanowionymi na poziomie międzynarodowym i krajowym. 

Cele wojewódzkiej polityki ekologicznej  

Celem nadrzędnym polityki ekologicznej województwa mazowieckiego jest: „Ochrona 

środowiska naturalnego na Mazowszu z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju, 

jako podstawa poprawy jakości życia regionu” 

Obszary priorytetowe dla Mazowsza: 

1. Poprawa jakości środowiska 

2. Racjonale wykorzystanie zasobów naturalnych 

3. Ochrona przyrody 

4. Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego 

5. Edukacja ekologiczna społeczeństwa 

Misja Powiatu Przysuskiego : 

Integracja społeczności lokalnej powiatu przysuskiego oraz wspieranie gminnych inicjatyw na 

rzecz rozwoju lokalnego. 

Cele strategiczne dla Powiatu Przysuskiego : 

 Rozwój usług publicznych 

 Poprawa infrastruktury drogowej i technicznej 

 Aktywizacja gospodarcza powiatu 

 Zwiększenie atrakcyjności turystycznej powiatu 

Cele operacyjne dla Powiatu Przysuskiego :  

 Podniesienie, jakości kształcenia na terenie powiatu 

 Dostosowanie profili kształcenia do potrzeb rynku pracy 

 Poprawa systemu ochrony zdrowia 

 Zmniejszenie stopy bezrobocia 

 Budowa systemu opieki społecznej odpowiadającego lokalnym potrzebom 

 Integracja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych  

 Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego 

 Stymulacja działalności kulturalnej i sportowej 

 Poprawa dostępności komunikacyjnej 

 Wsparcie budowy i modernizacji infrastruktury technicznej 
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 Podniesienie poziomu, jakości usług świadczonych przez urzędy 

 Wspieranie restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa 

  Rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw 

 Poprawa stanu środowiska naturalnego 

  Podniesienie estetyki powiatu 

  Ochrona obiektów kulturowych i przyrodniczych 

  Wzbogacenie oferty turystycznej 

  Informacja i promocja turystyczna  

Cele polityki ekologicznej dla Powiatu Przysuskiego  

Cele strategiczne dla Powiatu Przysuskiego w zakresie ochrony środowiska: 

 Poprawa infrastruktury drogowej i technicznej 

 Zwiększenie atrakcyjności turystycznej powiatu 

Cele operacyjne dla Powiatu Przysuskiego w zakresie ochrony środowiska: 

 Poprawa dostępności komunikacyjnej 

 Wsparcie budowy i modernizacji infrastruktury technicznej 

 Wspieranie restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa 

 Poprawa stanu środowiska naturalnego 

 Ochrona obiektów kulturowych i przyrodniczych 

 Wzbogacenie oferty turystycznej 

Cele te uwzględniają kryterium zrównoważonego rozwoju. Można stwierdzić, że przyjęte w 

Programie cele ochrony środowiska oraz towarzyszące mu zasady realizacji są w 

wystarczającym stopniu zgodne z odpowiadającymi im celami i priorytetami polityki 

ekologicznej ustanowionymi w opracowaniach Strategii16i17.  

Prócz nadrzędnych kryteriów polityki ekologicznej w projekcie Programu określono również 

cele i priorytety ekologiczne, odnoszące się do zagadnień ochrony środowiska, 

posiadających kluczowe znaczenie dla gminy Odrzywół. Poniżej zestawiono priorytety 

ekologiczne w aspekcie zgodności z odpowiadającymi im priorytetami regionalnymi i 

krajowymi. 

Podstawę do sformułowania gminnych priorytetów ekologicznych stanowiła ocena stanu i 

tendencji zmian w zakresie poszczególnych komponentów środowiska i uciążliwości oraz 

analiza zagrożeń w świetle przyszłościowego rozwoju społeczno - gospodarczego gminy 

Odrzywół, przy równoczesnym uwzględnieniu wymagań w zakresie ochrony środowiska i 

racjonalnego użytkowania zasobów naturalnych. 

Wśród najważniejszych kryteriów, branych pod uwagę przy formułowaniu priorytetów w skali 

gminy, należy wymienić: 

1. Wymogi wynikające z ustawy "Prawo ochrony środowiska", ustawy o odpadach i ustawy 

"Prawo wodne" oraz innych ustaw komplementarnych, 

2. Zgodność z celami zawartymi w Polityce Ekologicznej Państwa, 

3. Programu Ochrony Środowiska Województwa Mazowieckiego na lata 2011 - 2014 z 

uwzględnieniem perspektywy do 2018 r. (aktualizacja), 

4. Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 (aktualizacja), 

                                                           
16

 Strategia Rozwoju Powiatu Przysuskiego na lata 2007 – 2025. 2007 
17

 Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 – Sejmik Województwa Mazowieckiego – Warszawa 2006 
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5. Strategii Rozwoju Powiatu Przysuskiego na lata 2007 – 2025 

6. Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego 

7. Skali dysproporcji pomiędzy aktualnym stanem środowiska, a wymaganym przez prawo. 

Biorąc pod uwagę powyższe kryteria sformułowano następującą listę działań priorytetowych 

w następujących obszarach: 

Ochrona powietrza atmosferycznego 

Realizacja głównych zadań w ochronie powietrza winna dotyczyć :  

 przeciwdziałanie niskiej emisji: 

 zmniejszenie zapotrzebowania na energię 

 termomodernizacja budynków, modernizacja źródeł ciepła 

 modernizacja dróg na terenie gminy w celu zmniejszenia emisji spalin 

 budowa tras rowerowych  

Ochrona wód 

Działania w zakresie poprawy jakości wód na terenie gminy obejmują: 

 racjonalizację gospodarki wodnej 

 modernizację ujęć wody i rozbudowę sieci wodociągowych 

 rozbudowę sieci kanalizacyjnej 

 budowę i modernizację oczyszczalni ścieków 

 budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarach o zabudowie rozproszonej 

 modernizację zbiornika retencyjnego na terenie gminy 

 melioracje podstawowe cieków wodnych i szczegółowe na terenie gruntów ornych.  

Ochrona powierzchni ziemi  

W zakresie ochrony powierzchni ziemi szczególne znaczenie w rozpatrywanym okresie 

zostało przypisane realizacji następujących zagadnień: 

 ochrony gleby przed erozją wietrzną i zakwaszaniem  

 przeciwdziałania degradacji terenów rolnych, łąkowych i wodno - błotnych przez czynniki 

antropogeniczne 

 ograniczania spływu zanieczyszczeń azotowych ze źródeł rolniczych 

 zagospodarowania gleb w sposób, który odpowiada w pełni ich przyrodniczym walorom 

i klasie bonitacyjnej 

 rekultywacji gleb zdegradowanych 

 zmiany istniejących gospodarstw rolnych na potrzeby agroturystyki 

 rozwój rolnictwa ekologicznego 

 prowadzenie badań określających zanieczyszczenia gleb użytkowanych rolniczo. 

Gospodarka odpadami 

W zakresie gospodarki odpadami szczególne znaczenie w rozpatrywanym okresie zostało 

przypisane realizacji następujących zagadnień : 

 objęcie wszystkich mieszkańców systemem odbierania oraz selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych, w tym ulegających biodegradacji,  

 utworzenie punktu selektywnego gromadzenia odpadów  

 organizacja zbiórki odpadów niebezpiecznych 

 eliminowanie powstawania „dzikich” wysypisk odpadów 

 usuwanie wyrobów zawierających azbest. 
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Ograniczenie hałasu i promieniowania elektromagnetycznego 

Realizacja głównych zadań w ograniczaniu hałasu powinna dotyczyć  : 

 podjęcia kroków do zmniejszenia tego zagrożenia tam, gdzie jest ono największe (np. 

poprzez ograniczenie prędkości) 

 wymiany stolarki okiennej w budynkach podległych szczególnej ochronie 

 modernizacji dróg (poprawa stanu nawierzchni). 

Do działań zaliczanych w ramach minimalizacji oddziaływania promieniowania 

elektromagnetycznego niejonizującego na terenie gminy należy: 

 wprowadzenie do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zapisów 

poświęconych ochronie przed polami elektromagnetycznymi z wyznaczeniem stref 

ograniczonego użytkowania m.in. wokół urządzeń elektroenergetycznych, 

radiokomunikacyjnych i radiolokacyjnych, gdzie jest rejestrowane przekroczenie 

dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych. 

Ochrona przyrody  

Działania w zakresie ochrony przyrody powinny obejmować: 

 określenie obszarów predysponowanych do objęcia ochroną prawną 

 realizację programu zalesień, ochrony zasobów leśnych (zwiększenie lesistości, 

utrzymanie wielofunkcyjności lasów i wzmożenie ich korzystnego oddziaływania na 

środowisko zwiększenie funkcji ochronnej, wodochronnej i klimatotwórczej) 

 realizację ochrony istniejących zbiorników wodnych 

 wykorzystania terenów o znaczących walorach przyrodniczych dla rozwoju agroturystyki 

 ochronę terenów cennych przyrodniczo  

 utrzymanie terenów zieleni przy drogach gminnych. 

Edukacja ekologiczna  

Działania w zakresie edukacji ekologicznej powinny obejmować: 

 rozwój terenowej infrastruktury edukacyjnej 

 organizowanie konkursów, warsztatów, seminariów z zakresu wiedzy ekologicznej 

 edukację ekologiczną mieszkańców w zakresie mozliwości oszczędzania energii 

 edukację przyrodniczo – leśną ze szczególnym uwzględnieniem zwiększenia 

świadomości społeczeństwa w zakresie potrzeb i właściwych metod ochrony przyrody 

 upowszechnianie dobrych praktyk rolniczych i leśnych, zgodnych z zasadami rozwoju 

zrównoważonego 

 prowadzenie akcji edukacyjnych uświadamiających o szkodliwości spalania odpadów 

i wypalaniu traw  

 edukację i informację w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi 

popularyzację odnawialnych źródeł energii. 

Nadzwyczajne zagrożenia 

Podejmowanie działań w zakresie nadzwyczajnych zagrożeń powinno obejmować: 

 eliminowanie lub zmniejszanie skutków dla środowiska z tytułu nadzwyczajnych zagrożeń. 
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6. Analiza i ocena potencjalnych oddziaływań na środowisko zadań ujętych w 

projekcie Programu ochrony środowiska dla gminy Odrzywół    

Po analizie projektu Programu Ochrony Środowiska dla gminy Odrzywół na podstawie listy 

działań priorytetowych zidentyfikowano rodzaje przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko. Wszystkie przedsięwzięcia charakteryzują się ograniczonym 

terytorialnie oddziaływaniem na środowisko, głównie lokalnym. Ich oddziaływanie będzie 

skutkowało poprawą stanu środowiska na danym terenie. 

W tabeli 6 przedstawiono listę przedsięwzięć priorytetowych gminy Odrzywół na lata 2013 – 

2020. 

Tabela 6. Lista przedsięwzięć priorytetowych Gminy Odrzywół na lata 2013 – 2020 

L.p. Opis przedsięwzięcia Jednostka odpowiedzialna 

1. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Odrzywole Wójt Gminy 

2. 
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości 

Odrzywół 
Wójt Gminy 

3. 
Budowa kanalizacji sanitarnej : Kamienna Wola 

Wójt Gminy 

4. Rozbudowa kanalizacji w Odrzywole Wójt Gminy 

5. 
Opracowanie planu zaopatrzenia w ciepło, energię 

elektryczną i paliwa gazowe 
Wójt Gminy 

6. 
Realizacja obowiązku oszczędności energii przez jednostki 

sektora publicznego 

Wójt Gminy 

7. 
Popularyzacja termodernizacji budynków w gospodarstwach 

indywidualnych  

Wójt Gminy 

8. 
Termomodernizacja budynku PSP, PG, Przedszkole, Urząd 

Gminy 

Wójt Gminy 

9. 
Wymiana istniejących kotłowni w budynkach użyteczności 
publicznej na ekologiczne UG, Przedszkole, PSP 

Wójt Gminy 

10. Modernizacja dróg gminnych  Wójt Gminy 

11. Modernizacja oświetlenia ulicznego Wójt Gminy 

12. 
Uwzględnianie w miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego zagadnienia pól elektromagnetycznych 
Wójt Gminy 

13. Rozwój selektywnej zbiórki odpadów w gminie Wójt Gminy 

14. 

Utworzenie punktu selektywnego gromadzenia odpadów , 

jako elementu wspierającego selektywną zbiórkę odpadów 

(m.in. odpadów, niebezpiecznych, remontowych, 

elektronicznych itd.) 

Wójt Gminy 

15. 
Zamknięcie i rekultywacja nieczynnego  składowiska 

odpadów w Odrzywole 
Wójt Gminy 

16. 
Prowadzenie monitoringu eksploatowanego/zamkniętego 
składowiska odpadów (faza eksploatacyjna/poeksploatacyjna) 

Wójt Gminy 

17. Likwidacja „dzikich” wysypisk odpadów Wójt Gminy 

18. 
Usuwania wyrobów azbestowych (aktualizacja programu 

usuwania wyrobów azbestowych)  

Wójt Gminy 

19. Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży  Wójt Gminy 

20. 
Opracowanie i uchwalenie nowego regulaminu utrzymania 

czystości porządku na terenie gminy 

Wójt Gminy 

21. 
Przeprowadzenie przetargu w gminie na odbieranie odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości 

Wójt Gminy 

22. 

Zawieranie umów z przedsiębiorcami świadczącymi usługi 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości 

Wójt Gminy 

23. Zwiększanie odzysku odpadów w wyniku wstępnej segregacji Wójt Gminy 

24. 
Budowa zbiornika retencyjnego na terenie gminy: 

Odrzywół – Ceteń –Wysokin 

Wójt Gminy, WMIUW 

25. Remont zbiornika retencyjnego w Wysokinie Wójt Gminy 

26. 

Popularyzacja ograniczania wykorzystywania wód 

podziemnych dla innych potrzeb niż potrzeby socjalno-bytowe 

mieszkańców 

Wójt Gminy 

27. Uwzględnianie w sporządzanych planach zagospodarowania Wójt Gminy 
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przestrzennego gmin ochrony głównych zbiorników wód 

podziemnych (GZWP) 

28. Rozbudowa i modernizacja ujęc wody: Odrzywół Wójt Gminy 

29. Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej Odrzywół Wójt Gminy 

30. 
Zwiększanie udziału gruntów zalesionych na obszarze 47,52 

ha 

ARiMR, Wójt Gminy 

31. 

Wprowadzenie i wyznaczenie do planów zagospodarowania 

przestrzennego decyzji o warunkach zabudowy i innych 

dokumentów planistycznych granic obszarów zagrożenia 

powodzią oraz ustaleń planów zarządzania ryzykiem 

powodziowym 

MBPR ,Gmina w uzgodnieniu 

z RZGW 

32. 

Roboty konserwacyjne: 

 Rzeka Drzewiczka 

 Rzeka Kiełcznica 

WZMiUW 

33. 
Propagowanie zasad przeciwdziałania zagrożeniu 

pożarowemu 

RDLP, Wójt Gminy 

34. 
Doposażenie techniczne jednostek straży pożarnej KW PSP, Starosta, Wójt 

Gminy 

35. 

Uwzględnianie w miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego ustaleń w zakresie poważnych awarii 

przemysłowych 

Wójt Gminy 

36. 
Szerzenie wiedzy ekologicznej na wszystkich poziomach 

edukacji 

Wójt Gminy 

37. 
Wzmacnianie etatowe komórki ochrony środowiska  Wójt Gminy 

38. 
Upowszechnianie zasad dobrej praktyki rolniczej  MODR 

39. 
Wdrażanie systemów zarządzania środowiskowego Podmioty gospodarcze 

40. 
Organizowanie konkursów, warsztatów, seminariów z zakresu 

wiedzy ekologicznej 

Wójt Gminy 

41. 
Prowadzenie okresowo badań określających 

zanieczyszczenia gleb użytkowanych rolniczo 

Wójt Gminy 

42. 

Wsparcie restrukturyzacji produkcji rolnej poprawa, jakości 

rolniczej przestrzeni produkcyjnej   

Izba rolnicza 

MODR 

ARiMR 

Wójt Gminy 

43. 
Wspieranie rozwoju gospodarstw agroturystycznych Gmina 

44. 
Popularyzacja odnawialnych źródeł energii Wójt Gminy 

45. 
Edukacja ekologiczna mieszkańców w zakresie mozliwości 

oszczędzania energii 

Wójt Gminy 

46. 
Wykorzytanie energii odnawialnej Wójt Gminy, inwestorzy 

47. 
Ochrona wyrobisk przed zanieczyszczeniami i niewłaściwą 

rekultywacją 

Wójt Gminy 

48. 
Określenie obszarów predysponowanych do objęcia ochroną 

prawną 

RDOŚ, Województwo, Wójt 

Gminy 

49. 

Uwzględnianie w miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego oraz decyzjach lokalizacyjnych nakazów i 

zakazów obowiązujących na terenach przyrodniczych prawnie 

chronionych oraz innych uwarunkowań przyrodniczych 

Wójt Gminy 

50. 
Pielęgnacja pomników przyrody i innych Wójt Gminy 

51. 
Pielęgnacja parków i zieleni Wójt Gminy 

Źródło : opracowano na podstawie danych UG Odrzywół 

Dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2010 Nr 213 poz. 1397) nakładany jest obowiązek 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o 

oddziaływaniu na środowisko, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 

udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
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środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 

z póżn. zm).  

Wymienione w powyższej tabeli działania wynikają w większości z konieczności spełniania 

zarówno krajowych wymagań prawnych, jak i wymagań międzynarodowych m. in. 

wynikających z członkostwa w strukturach Unii Europejskiej. 

7. Określenie, analiza i ocena stanu środowiska na obszarach objętych 

przewidywanym znaczącym oddziaływaniem 

Zadaniem proj. POŚ dla gminy Odrzywół jest przedstawienie zakresu działań koniecznych 

dla zapewnienia ochrony środowiska. Głównym celem Prognozy jest określenie możliwych 

skutków i oddziaływań na środowisko, jakie mogą wystąpić w wyniku realizacji proj. POŚ.  

Tabela 7. Matryca wpływów zagadnień na poszczególne elementy ochrony środowiska 

(charakter i rodzaj oddziaływań prawdopodobnych) 
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Ochrona powietrza 
atmosferycznego 

Modernizacja dróg gminnych -/+ -/+ + * * * + -/+ * + * * * 

Modernizacja oświetlenia 
ulicznego 

* * + * * * + * * + * * * 

Popularyzacja termodernizacji 
budynków w gospodarstwach 
indywidualnych 

* * + * * * + * * + * * * 

Opracowanie planu zaopatrzenia 
w ciepło, energię elektryczną i 
paliwa gazowe 

* * + * * * + * * + * * * 

Wymiana istniejących kotłowni w 

budynkach użyteczności 
publicznej na ekologiczne UG, 
Przedszkole, PSP 

* * + * * * + * * + * * * 

Termomodernizacja budynku PSP, 
PG, Przedszkole, Urząd Gminy 

* * + -/+ * * + * * + * * * 

Realizacja obowiązku 
oszczędności energii przez 
jednostki sektora publicznego 

* * + * * * + * * + * * * 

Ograniczenie hałasu i 
promieniowania 

elektromagnetycznego 

 Modernizacja dróg gminnych   -/+ -/+ + * * * + -/+ * + * * * 

Uwzględnianie w miejscowych 
planach zagospodarowania 
przestrzennego zagadnienia pól 
elektromagnetycznych 

* * + * * * * * * * * * * 

Ochrona wód 

Popularyzacja ograniczania 
wykorzystywania wód 
podziemnych dla innych potrzeb 
niż potrzeby socjalno-bytowe 
mieszkańców 

* * + * * + * * * * * * * 

Rozbudowa kanalizacji w 
Odrzywole 

* * + * -/+ + -/+ -/+ -/+ * * * * 

Budowa kanalizacji sanitarnej: 
Kamienna Wola 

* * + * -/+ + -/+ -/+ -/+ * * * * 

Rozbudowa i modernizacja ujęc 
wody: Odrzywół 

* * + * + + * -/+ -/+ * * * * 

Rozbudowa i modernizacja sieci 
wodociągowej : Odrzywół 

* * + * + + * -/+ -/+ * * * * 

Budowa zbiornika retencyjnego na 

terenie gminy: 

Odrzywół – Ceteń –Wysokin 

-/+ -/+ + * * -/+ * -/+ * * * * * 

Roboty konserwacyjne: 

 Rzeka Drzewiczka 

 Rzeka Kiełcznica 

-/+ * + * * -/+ * -/+ * * * * * 

Remont zbiornika retencyjnego w 
Wysokinie 

* -/+ + * * -/+ * -/+ * * * * * 

Modernizacja oczyszczalni 
ścieków w Odrzywole 

* * + * * + -/+ -/+ * * * * * 

Budowa przydomowych 
oczyszczalni ścieków: w 
miejscowości Odrzywół  

* * + * * + -/+ -/+ * * * * * 

Uwzględnianie w sporządzanych 
planach zagospodarowania 

* * + * * + * * * * * * * 
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przestrzennego gminy ochrony 
głównych zbiorników wód 
podziemnych (GZWP) 

Gospodarka odpadami 

Likwidacja „dzikich” wysypisk 
odpadów 

+ * + + + + + + + + * * + 

Rozwój selektywnej zbiórki 
odpadów w gminie 

+ * + + + + + + + + * * + 

Zwiększanie odzysku odpadów w 
wyniku wstępnej segregacji 

+ * + + + + + + + + * * + 

Usuwania wyrobów azbestowych 
(aktualizacja programu usuwania 
wyrobów azbestowych) 

+ -/+ + -/+ + + + + + * * * + 

Utworzenie punktu selektywnego 
gromadzenia odpadów , jako 
elementu wspierającego 
selektywną zbiórkę odpadów 
(m.in. odpadów, niebezpiecznych, 
remontowych, elektronicznych itd.) 

+ * + + + + + + + + * * + 

Zamknięcie i rekultywacja 
nieczynnego składowiska 
odpadów w Odrzywole 

+ * + * * * -/+ * * * * * * 

Prowadzenie monitoringu 
eksploatowanego/zamkniętego 
składowiska odpadów (faza 
eksploatacyjna/poeksploatacyjna) 

+ * + + + + + + + + * * + 

Przeprowadzenie przetargu w 
gminie na odbieranie odpadów 
komunalnych od właścicieli 
nieruchomości 

+ * + + + + + + + + * * + 

Zawieranie umów z 
przedsiębiorcami świadczącymi 
usługi w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości 

+ * + + + + + + + + * * + 

Opracowanie i uchwalenie nowego 
regulaminu utrzymania czystości 
porządku na terenie gminy 

+ * + + + + + + + + * * + 

Edukacja ekologiczna dzieci i 
młodzieży 

* * + + + + + + + + * * + 

Wzmacnianie etatowe komórki 
ochrony środowiska 

* + + + + + * + + + * * + 

Ochrona powierzchni ziemi 

Wsparcie restrukturyzacji produkcji 
rolnej poprawa, jakości rolniczej 
przestrzeni produkcyjnej   

* * + * * * * + * * * * * 

Wspieranie rozwoju gospodarstw 
agroturystycznych  

* * + * * * * + * * * * * 

Prowadzenie badań określających 
zanieczyszczenia gleb 
użytkowanych rolniczo 

* * + * * * * + * * * * * 

Ochrona wyrobisk przed 
zanieczyszczeniami i niewłaściwą 
rekultywacją 

* * + * * * * + * * * * * 

Upowszechnianie zasad dobrej 
praktyki rolniczej 

* * + * * * * + * * * * * 

Ochrona przyrody  

Wdrażanie systemów zarządzania 
środowiskowego 

+ * + + + + + + + + * * * 

Wykorzytanie energii odnawialnej + * + * * * + * * + * * * 

Uwzględnianie w miejscowych 
planach zagospodarowania 
przestrzennego oraz decyzjach 
lokalizacyjnych nakazów i 
zakazów obowiązujących na 
terenach przyrodniczych prawnie 
chronionych oraz innych 
uwarunkowań przyrodniczych 

+ * + * * * + * * + * * + 

Określenie obszarów 
predysponowanych do objęcia 
ochroną prawną 

* + + + + + * + + + + * * 

Pielęgnacja parków i zieleni * + + + + + * + + + * * + 

Pielęgnacja pomników przyrody i 
innych 

* + + + + + * + + + * * + 

Zwiększanie udziału gruntów 
zalesionych na obszarze 47,52 ha 

* + + + + + * + + + * * + 

Edukacja ekologiczna  

Szerzenie wiedzy ekologicznej na 
wszystkich poziomach edukacji 

* + + + + + * + + + * * + 

Organizowanie konkursów, 
warsztatów, seminariów z zakresu 
wiedzy ekologicznej 

* * + + + + + + * + * * * 

Popularyzacja odnawialnych 
źródeł energii 

* * + * * + * * * * * * * 

Edukacja ekologiczna 
mieszkańców w zakresie 
mozliwości oszczędzania energii 

* * + * * * + * * + * * * 

Wykorzytanie energii odnawialnej * * + * * * + * * + * * * 
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Wdrażanie systemów zarządzania 
środowiskowego 

+ * + + + + + + + + * * * 

Nadzwyczajne zagrożenia 

Propagowanie zasad 
przeciwdziałania zagrożeniu 
pożarowemu 

+ + + + + * + * + + * * + 

Doposażenie techniczne jednostek 
straży pożarnej 

+ + + + + + * + + + * * + 

Uwzględnianie w miejscowych 
planach zagospodarowania 
przestrzennego ustaleń w zakresie 
poważnych awarii przemysłowych 

+ + + + + * + + + + * * + 

Wprowadzenie i wyznaczenie do 
planów zagospodarowania 
przestrzennego decyzji o 
warunkach zabudowy i innych 
dokumentów planistycznych granic 
obszarów zagrożenia powodzią 
oraz ustaleń planów zarządzania 
ryzykiem powodziowym 

+ + + + + * + + + + * * + 

Źródło : Opracowanie własne + prawdopodobny wpływ pozytywny - prawdopodobny wpływ negatywny, * brak wpływu  

Na podstawie powyższego nie stwierdzono występowania przedsięwzięć mogących zawsze 

znacząco oddziaływać na środowisko. W nielicznych przypadkach zdefiniowano 

oddziaływania negatywne, przy dominującym pozytywnym w odniesieniu do poszczególnych 

komponentów środowiska. Stwierdzone negatywne oddziaływania są w większości związane 

z realizacją poszczególnych zadań inwestycyjnych (konserwacja cieków wodnych, 

budowa/renowacja zbiorników wodnych, modernizacja infrastruktury drogowej, rozbudowa 

modernizacji systemu dystrybucji i uzdatniania wody, modernizacja systemu ujęcia i 

oczyszczania ścieków i rozbudowy kanalizacji sanitarnej oraz termodernizacja budynków i 

usuwanie azbestu, a także rekultywacja składowiska. Przedsięwzięcia te przyczynią się 

przede wszystkim do wydłużenia sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej. 

Uporządkowanie działań związanych z ujęciem i odprowadzaniem ścieków, wpłynie na 

poprawę jakości środowiska wodnego w gminie. Natomiast modernizacja dróg oraz 

termodernizacja ograniczy poziom szkodliwych emisji do powietrza atmosferycznego. 

Modernizacja zbiorników wodnych poprawni warunki retencyjne oraz wodne i glebowe 

otaczającego środowiska. Prace konserwacyjne rzek nadto poprawią ochronę użytków 

rolnych przed powodziami. W przypadku dróg są to inwestycje wykazujące nieznaczne 

negatywne oddziaływanie na środowisko, jedynie w fazie realizacji prac drogowych. Drogi z 

poprawioną nawierzchnią, w fazie eksploatacji, stanowią źródło zanieczyszczeń znacznie 

mniej uciążliwe dla środowiska w porównaniu ze stanem wcześniejszym. Ograniczeniu 

ulegną szczególnie emisje hałasu i wibracji. Usprawnienie płynności ruchu w sieci dróg może 

doprowadzić do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do powietrza. Planowane zamknięcie i 

rekultywacja składowiska odpadów komunalnych, zapewni w przyszłości przywrócenie temu 

terenowi walorów pierwotnych. Zadaniem Gminy są również działania zmierzające do 

bezpiecznego usunięcia wyrobów zawierających azbest. 

Przeprowadzone analizy (opisane w następnych podrozdziałach) pozwalają stwierdzić, że 

nie są to oddziaływania o znaczącym charakterze, których nie da się zminimalizować i które 

uniemożliwiałyby przyjęcie niniejszego projektu Programu. 

Oddziaływanie na środowisko ww. inwestycji na wszystkie formy ochrony przyrody – 

ustawa o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)  

Na terenie gminy Odrzywół znajduje się : 

 Obszary Natura 2000 

 Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków (OSO) - Dolina Pilicy (kod obszaru 

PLB140003) 

 Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk (SOO) - Dolina Dolnej Pilicy (kod obszaru 

PLH140016) 
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 Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina rzeki Pilicy i Drzewiczki  

 Pomnik przyrody – 1 szt. 

Obszary planowane do objęcia ochroną: 

Rezerwat „Przerwa” pow. 10 ha - gm. Nowe Miasto, Odrzywół oraz Rzeczyca (woj. łódzkie) - 

ornitologiczny. Obiekt ten reprezentuje fragment doliny Pilicy wraz z wyspą o dużym 

znaczeniu dla ochrony stanowisk łęgowych ptaków wodno-błotnych oraz miejsca ich 

koncentracji w czasie przelotów. 

Ponadto przewiduje się utworzenie na wspomnianym terenie użytku ekologicznego : 

 "Święty Jan" w Kolonii Ossa. 

Tabela 8. Inwestycje mogące mieć wpływ na poszczególne formy ochrony przyrody 

Formy ochrony 
przyrody 

Planowane inwestycje 

Występowanie form 
ochrony przyrody w 
promieniu 500 m od 

planowanych 
przedsięwzięć 

Oddziaływanie inwestycji na 
obszary chronione 

 Obszary Natura 

2000 

 Obszar Specjalnej 

Ochrony Ptaków 

(OSO) - Dolina Pilicy 

(kod obszaru 

PLB140003) 

 Specjalny Obszar 

Ochrony Siedlisk 

(SOO) - Dolina Dolnej 

Pilicy (kod obszaru 

PLH140016) 

 Obszar 

Chronionego 

Krajobrazu Doliny 

rzeki Pilicy 

i Drzewiczki  

 Pomnik przyrody – 

1 szt. 
 Rezerwat 

„Przerwa” 

 użytek 

ekologiczny "Święty 

Jan" w Kolonii Ossie. 

Modernizacja dróg gminnych Występuje 

Inwestycja może oddziaływać na 
środowisko – szczegółową 
analizę należy przeprowadzić, 
gdy będzie przygotowany projekt 
techniczny  

Rozbudowa i modernizacja ujęc 

wody: Odrzywół 
Występuje 

Inwestycja może oddziaływać na 
środowisko – szczegółową 
analizę należy przeprowadzić, 
gdy będzie przygotowany projekt 
techniczny i konkretne 
rozwiązania technologiczne 

Rozbudowa i modernizacja sieci 

wodociągowej: Odrzywół 
Występuje 

Inwestycja może oddziaływać na 
środowisko – szczegółową 
analizę należy przeprowadzić, 
gdy będzie przygotowany projekt 
techniczny  

Budowa kanalizacji sanitarnej: 
Kamienna Wola 

Występuje 

Inwestycja może oddziaływać na 
środowisko – szczegółową 
analizę należy przeprowadzić, 
gdy będzie przygotowany projekt 
techniczny  

Rozbudowa kanalizacji w Odrzywole Występuje 

Inwestycja może oddziaływać na 
środowisko – szczegółową 
analizę należy przeprowadzić, 
gdy będzie przygotowany projekt 
techniczny  

Modernizacja oczyszczalni ścieków 
w Odrzywole 

Występuje 

Inwestycja może oddziaływać na 
środowisko – szczegółową 
analizę należy przeprowadzić, 
gdy będzie przygotowany projekt 
techniczny i konkretne 
rozwiązania technologiczne 

Zamknięcie i rekultywacja 

nieczynnego składowiska odpadów: 

Odrzywół Występuje 

Inwestycja może oddziaływać na 
środowisko – szczegółową 
analizę należy przeprowadzić, 
gdy będzie przygotowany projekt 
techniczny  

Budowa zbiornika retencyjnego na 

terenie gminy: 

 Odrzywół – Ceteń -Wysokin 

Występuje 

Inwestycja może oddziaływać na 
środowisko – szczegółową 
analizę należy przeprowadzić, 
gdy będzie przygotowany projekt 
techniczny i konkretne 
rozwiązania technologiczne 

Remont zbiornika retencyjnego w 
Wysokinie 

Występuje 

Inwestycja może oddziaływać na 
środowisko – szczegółową 
analizę należy przeprowadzić, 
gdy będzie przygotowany projekt 
techniczny  

Roboty konserwacyjne: 

 Rzeka Drzewiczka 
Występuje 

Inwestycja może oddziaływać na 
środowisko – szczegółową 
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 Rzeka Kiełcznica analizę należy przeprowadzić, 
gdy będzie przygotowany projekt 
techniczny  

Źródło : Opracowanie własne 

Zapisane w Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska inwestycje pozostają w części w 

fazie koncepcji – brak jest szczegółowych rozwiązań technologicznych, zakresu prac, 

lokalizacji itp. W związku z powyższym nie ma możliwości przeprowadzenia szczegółowej 

analizy oddziaływania na środowisko. Ponieważ analizowany Program nie określa lokalizacji 

wszystkich inwestycji, a niektóre przedsięwzięcia inwestycje realizowane w ramach 

wymienionych działań będą zlokalizowane na terenie obszarów Natura 2000, istnieje ryzyko 

negatywnego oddziaływania (głównie oddziaływań związanych z fazą budowy lub czasami z 

fazą eksploatacji). Stąd szczegółowa analiza oddziaływań na środowisko poszczególnych 

inwestycji możliwa będzie w oparciu o sporządzone raporty oddziaływania na środowisko, co 

będzie możliwe w chwili, kiedy będzie wykonana dokumentacja techniczna i ustalony zakres 

inwestycji.  

Oddziaływanie planowanych inwestycji na formy ochrony przyrody 

 Modernizacja dróg gminnych 

 Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej: Odrzywół 

 Rozbudowa i modernizacja ujęc wody: Odrzywół 

 Rozbudowa kanalizacji w  Odrzywole 

 Budowa kanalizacji sanitarnej: Kamienna Wola 

 Modernizacja oczyszczalni ścieków w Odrzywole 

 Zamknięcie i rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów: Odrzywół 

 Budowa zbiornika retencyjnego na terenie gminy: Odrzywół – Ceteń – Wysokin 

 Remont zbiornika retencyjnego w Wysokinie  

 Roboty konserwacyjne: Rzeka Drzewiczka, Rzeka Kiełcznica 

 Modernizacja dróg  

Istniejące drogi były budowane w czasie, gdy przepisy prawne nie stanowiły wymagań w 

zakresie ochrony środowiska i spełnienie wszystkich aktualnie obowiązujących wymogów 

środowiska jest ograniczone. Planowana modernizacja dróg na terenie gminy będzie 

spełniała standardy uwzględniające ochronę środowiska i z reguły przynosi pozytywny wpływ 

na otaczające tereny (z uwagi na zmniejszenie hałasu poruszających się pojazdów).  

 Rozbudowa i modernizacja ujęc wody i sieci wodociągowej  

W przypadku rozbudowy i modernizacji ujęć wody i sieci wodociągowej efekt jest pozytywny, 

ponieważ inwestycje takie ograniczają pobór wód z płytszych horyzontów wodonośnych w 

studniach indywidualnych, a tym samym poprawi się uwilgotnienie gleb, a pośrednio warunki 

siedliskowe. Nie bez znaczenia jest lepsza, jakość wody pitnej, która wpływa pozytywnie na 

zdrowie ludzi, zmniejszenie zagrożenia zdrowia publicznego, chorób społecznych, ich 

kosztów i skutków ekonomicznych spowodowanych używaniem wody złej, jakości. Nadto 

rozbudowa sieci wodociągowej wpłynie na zwiększenie przyłączy do sieci, poprawę 

zaopatrzenia w wodę dobrej jakości poprzez zaprzestanie użytkowania obecnie 

eksploatowanych studni kopanych. 

 Budowa/rozbudowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja oczyszczalni ścieków 

Efekt ekologiczny przedsięwzięcia jest pozytywny, gdyż w przypadku budowy sieci 

kanalizacyjnej i modernizacji oczyszczalni ścieków występuje pozytywne oddziaływanie na 
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środowisko poprzez zmniejszenie zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych, 

a tym samym poprawę ich jakości i stanu zdrowotności mieszkańców. Rozwój kanalizacji 

sanitarnej i modernizacja oczyszczalni ścieków zapewni ujęcie większej ilości ścieków i ich 

zrzut do oczyszczalni, co wpłynie korzystnie na środowisko, w tym gleby. Przy tym nastąpi 

poprawa parametrów oczyszczanych ścieków. 

 Zamknięcie i rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów  

Efektem jaki zostanie osiągnięty w ramach rekultywacji będzie uporządkowanie terenu i 

zabezpieczenie środowiska naturalnego przed negatywnym wpływem składowanych 

odpadów na otaczające środowisko. Nastąpi także przywrócenie terenowymi 

zdegradowanemu walorów pierwotnych w ramach rekultywacji technicznej i biologicznej. 

 Budowa/modernizacja zbiornika retencyjnego, roboty konserwacyjne na rzekach 

Prowadzenie prac melioracyjnych w celu ochrony przeciwpowodziowej oraz poprawy 

stosunków wodnych w glebie ma priorytetowe znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa 

publicznego, ochrony zdrowia, życia i mienia ludzi, poprawy warunków uprawy, stąd 

eliminacja tych zabiegów jest często niemożliwa. Niniejsze poprawi warunki rozwoju 

ekosystemów związanych ze środowiskiem wodnym. 

Ogólnie realizacja prac budowlanych, przy zachowaniu obowiązujących norm, przepisów 

oraz uwag i zaleceń poszczególnych dysponentów uzbrojenia terenu, pozwoli na 

ograniczenie bądź na zminimalizowanie negatywnego oddziaływania na środowisko. 

Większość zakłóceń w środowisku naturalnym zniknie po ustaniu robót i uprzątnięciu terenu. 

- Oddziaływanie planowanych przedsięwzięć na obszary Natura 2000 

Z tego względu, że na obszarach Natura 2000 może być podejmowana różnego rodzaju 

działalność przy założeniu, że nie wpłynie ona na stan chronionego obszaru, można 

jednoznacznie uznać, iż taka działalność jest wręcz pożądana. Natomiast na wspomnianym 

obszarze zabronione będzie podejmowanie działań mogących, osobno lub w połączeniu z 

innymi działaniami, znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 

2000, w tym w szczególności mogące:  

 pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla 

których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000 lub  

 wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar 

Natura 2000, lub  

 pogorszyć integralność obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi 

obszarami.  

Tabela 9. Potencjalny wpływ przedsięwzięć na istniejące obecnie obszary Natura 2000  

Lp. Obszar Zagrożenie 

1 

Obszar Specjalnej 

Ochrony Ptaków 

(OSO) - Dolina Pilicy 

(kod obszaru 

PLB140003) 

 

Obejmuje północną i zachodnią 
część gminy 

2. 

Specjalny Obszar 

Ochrony Siedlisk 

(SOO) - Dolina Dolnej 

Pilicy (kod obszaru 

PLH140016) 

Obejmuje północną i zachodnią 
część gminy 

Źródło : Opracowanie własne 
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Na podstawie przeprowadzonej analizy zagrożeń należy stwierdzić, że negatywne 

oddziaływania na obszary NATURA 2000 w gminie Odrzywół mogą generować prace 

związane z melioracjami podstawowymi i szczegółowymi. Wymienione wyżej inwestycje 

znajdują się na obszarze Natura 2000 (w tym w jego części) będą miały wpływ na obszar 

chroniony, ich oddziaływanie będzie miało jedynie skutek lokalny i tylko w trakcie budowy. Po 

zakończeniu i uprzątnięciu terenu budowy wymienione zadania będą miały pozytywny wpływ 

na środowisko. Emisja hałasu spowodowana przez budowę, a następnie użytkowanie 

zbiorników nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko. Prowadzenie prac 

melioracyjnych ma jednak priorytetowe znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa 

publicznego, ochrony zdrowia, życia i mienia ludzi, stąd eliminacja tych zabiegów jest często 

niemożliwa. 

Tabela 10. Potencjalne oddziaływanie przedsięwzięć inwestycyjnych na gatunki chronionych 

ptaków z załącznika I- Dyrektywy ptasiej 
18

 

Nazwa  

Oddziaływanie 
przedsięwzięć 
inwestycyjnych 

w fazie 
budowy 

Oddziaływanie 
przedsięwzięć 
inwestycyjnych 

w fazie 
eksploatacji 

Łabędź krzykliwy 
Cygnus cygnus 

Brak 

oddziaływania 
Brak 
oddziaływania 

Jarząbek 
Bonasa bonasia 

Brak 

oddziaływania 
Brak 
oddziaływania 

Bączek 
Ixobrychus minutus 

Brak 

oddziaływania 
Brak 
oddziaływania 

Bąk 
Botaurus stellaris 

Brak 

oddziaływania 
Brak 
oddziaływania 

Bocian czarny  
Ciconia nigra 

Brak 

oddziaływania 
Brak 
oddziaływania 

Bocian biały  
Ciconia ciconia 

Brak 

oddziaływania 
Brak 
oddziaływania 

Trzmielojad  
Pernis apivorus 

Brak 

oddziaływania 
Brak 
oddziaływania 

Bielik  
Haliaeetus albicilla 

Brak 

oddziaływania 
Brak 
oddziaływania 

Błotniak stawowy  
Circus aeruginosus 

Brak 

oddziaływania 
Brak 
oddziaływania 

Derkacz  
Crex crex 

Brak 

oddziaływania 
Brak 
oddziaływania 

Zielonka 
Porzana porva 

Brak 

oddziaływania 
Brak 
oddziaływania 

Kropiatka  
Porzana porzana 

Brak 

oddziaływania 
Brak 
oddziaływania 

Żuraw  
Grus grus 

Brak 

oddziaływania 
Brak 
oddziaływania 

Rybitwa rzeczna  
Sterna hirundo 

Brak 

oddziaływania 
Brak 
oddziaływania 

Rybitwa czarna  
Chlidonias Niger 

Brak 

oddziaływania 
Brak 
oddziaływania 

Rybitwa białoczelna  
Sterna albifrons 

Brak 

oddziaływania 
Brak 
oddziaływania 

Lelek  
Caprimulgus europaeus 

Brak 

oddziaływania 
Brak 
oddziaływania 

Zimorodek  
Alcedo atthis 

Brak 

oddziaływania 
Brak 
oddziaływania 

Dzięcioł zielonosiwy  
Picus canus 

Brak 

oddziaływania 
Brak 
oddziaływania 

Dzięcioł czarny  Brak Brak 
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Dryocopus martius oddziaływania oddziaływania 

Dzięcioł średni  
Dendrocopos medius 

Brak 

oddziaływania 
Brak 
oddziaływania 

Lerka  
Lullula arborea 

Brak 

oddziaływania 
Brak 
oddziaływania 

Świergotek polny  
Anthus campestris 

Brak 

oddziaływania 
Brak 
oddziaływania 

Podróżniczek  
Luscinia svecica 

Brak 

oddziaływania 
Brak 
oddziaływania 

Jarzębatka  
Sylvia nisoria 

Brak 

oddziaływania 
Brak 
oddziaływania 

Gąsiorek  
Lanius collurio 

Brak 

oddziaływania 
Brak 
oddziaływania 

Ortolan  
Emberiza hortulana 

Brak 

oddziaływania 
Brak 
oddziaływania 

Tabela 11. Potencjalne oddziaływanie przedsięwzięć inwestycyjnych na gatunki chronionych 

mięczaków i owadów z załącznika II- Dyrektywy siedliskowej 
19

 

Nazwa  
Oddziaływanie przedsięwzięć 

inwestycyjnych w fazie 
budowy 

Oddziaływanie 
przedsięwzięć 

inwestycyjnych w fazie 
eksploatacji 

Mięczaki 

Poczwarówka jajowata SOO 

Vertigo moulinsiana  
Brak oddziaływania Brak oddziaływania 

Zatoczek łamliwy SOO 

Anisus vorticulus  
Brak oddziaływania Brak oddziaływania 

Owady 

Czerwończyk nieparek SOO 

Lycaena dispar Brak oddziaływania Brak oddziaływania 

Czerwończyk fioletek SOO 

Lvcaena helle Brak oddziaływania Brak oddziaływania 

Modraszek telejus SOO 

Maculinea teleius  
Brak oddziaływania Brak oddziaływania 

Przeplatka aurina SOO 

Euphydryas aunnia Brak oddziaływania Brak oddziaływania 

Trzepla zielona SOO 

Ophiogomphus cecilia   
Brak oddziaływania Brak oddziaływania 

Zalotka większa SOO 

Leucorrthinia 
Brak oddziaływania Brak oddziaływania 

SOO – gatunek wymieniony w dyrektywie siedliskowej 

Na podstawie wykazu ptaków chronionych zinwentaryzowanych na terenie Nadleśnictwa 

Przysucha obejmującego swoim zasięgiem teren gminy Odrzywół, nie stwierdzono 

potencjalnego negatywnego oddziaływania.  

- Oddziaływanie planowanych przedsięwzięć na rezerwat przyrody 

Przeprowadzone wstępne analizy z dużym prawdopodobieństwem wykazały, że realizacja 

przedmiotowego Programu nie spowoduje negatywnego oddziaływania, ze względu na brak 

dotychczasowo takiej formy ochrony.  

- Oddziaływanie planowanych przedsięwzięć na obszar chronionego krajobrazu 

Podobnie przeprowadzone wstępne analizy wykazały, iż wkomponowanie w krajobraz 

poszczególnych inwestycji nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać, w tym na formy 

ochrony krajobrazowej.  

- Oddziaływanie planowanych przedsięwzięć na pozostałe formy ochrony przyrody 
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Wstępne analizy wykazały, iż rzeczywiste możliwe negatywne oddziaływanie 

przedmiotowego Programu na istniejący pomnik przyrody, a także projektowaną formę 

przyrody można ocenić, jako niewielkie.  

Tabela 12. Dane pomnika przyrody na terenie gminy Odrzywół 

Gmina  Miejscowość Bliższa lokalizacja 
Obiekt poddany 

ochronie 

Nazwa gatunkowa 

polska 

Nazwa 

gatunkowa 

łacińska 

Obwód 

[cm] 

Wysokość 

[m] 

Odrzywół Kolonia Ossa 
Przy drodze 

Tomaszów  
drzewo Sosna pospolita 

Pinus 

silvestris 
360 11 

Źródło : UG Odrzywół 

- Oddziaływanie planowanych przedsięwzięć na gatunki zwierząt, roślin, grzybów, 

objętych ochroną  

Wszystkie zadania i kierunki działań wyznaczone w Programie służyć mają bezpośrednio 

poprawie stanu i jakości środowiska lub poprawie, jakości życia mieszkańców gminy. 

Niemniej, niektóre z nich stanowią źródło oddziaływań i ingerencji w środowisko. 

Tabela 13. Potencjalne oddziaływanie przedsięwzięć inwestycyjnych na gatunki chronionych 

ssaków 20 

Nazwa  
Oddziaływanie przedsięwzięć 

inwestycyjnych w fazie budowy 

Oddziaływanie 
przedsięwzięć 

inwestycyjnych w fazie 
eksploatacji 

Jeż wschodni 

Erinaceus concolor 
Brak oddziaływania Brak oddziaływania 

Kret 

Talpa europaea 
Brak oddziaływania Brak oddziaływania 

Ryjówka aksamitna 

Sorex araneus 
Brak oddziaływania Brak oddziaływania 

Ryjówka malutka 

Sorex minutus 
Brak oddziaływania Brak oddziaływania 

Mysz zaroślowa 

Apodemus silvaticus 
Brak oddziaływania Brak oddziaływania 

Badylarka 

Micromys minutus 
Brak oddziaływania Brak oddziaływania 

Orzesznica 

Muscardinus avellanarius 
Brak oddziaływania Brak oddziaływania 

Popielica 

Glis glis 
Brak oddziaływania Brak oddziaływania 

Koszatka 

Dryomys nitedula 
Brak oddziaływania Brak oddziaływania 

Karczownik ziemnowodny 

Arvicola terrestis 
Brak oddziaływania Brak oddziaływania 

Borowiec wielki 

Nyctalus noctula 
Brak oddziaływania Brak oddziaływania 

Borowiaczek 

Nyctalus leisleri 
Brak oddziaływania Brak oddziaływania 

Nocek duży SOO 

Myotis myotis 
Brak oddziaływania Brak oddziaływania 

Nocek  

Bechsteina SOO 

Myotis Bechsteinii 

Brak oddziaływania Brak oddziaływania 

Mroczek późny 

Eptesicus serotinus 
Brak oddziaływania Brak oddziaływania 

Karlik większy 

Pipistrellus nathusii 
Brak oddziaływania Brak oddziaływania 

Gacek brunatny Brak oddziaływania Brak oddziaływania 
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Plecotus auritus 

Wiewiórka 

Sciurus vulgaris 
Brak oddziaływania Brak oddziaływania 

Bóbr europejski 

Castor fiber 
Brak oddziaływania Brak oddziaływania 

Wilk SOO 

Canis lupus 
Brak oddziaływania Brak oddziaływania 

Wydra SOO 

Lutra lutra 
Brak oddziaływania Brak oddziaływania 

Gronostaj 

Mustela erminea 
Brak oddziaływania Brak oddziaływania 

Łasica 

Mustela nivalis 
Brak oddziaływania Brak oddziaływania 

Tabela 14. Potencjalne oddziaływanie przedsięwzięć inwestycyjnych na gatunki 

chronionych płazów 21 

Nazwa  
Oddziaływanie przedsięwzięć 

inwestycyjnych w fazie 
budowy 

Oddziaływanie 
przedsięwzięć 

inwestycyjnych w fazie 
eksploatacji 

Traszka zwyczajna 

Tritulus vulgaris 
Brak oddziaływania Brak oddziaływania 

Traszka grzebieniasta SOO 

Tritulus cristatus 
Brak oddziaływania Brak oddziaływania 

Rzekotka drzewna 

Hyla arborea 
Brak oddziaływania Brak oddziaływania 

Kumak nizinny SOO 

Bombina bombina  
Brak oddziaływania Brak oddziaływania 

Grzebiuszka ziemna 

Pelobates fuscus  
Brak oddziaływania Brak oddziaływania 

Ropucha szara 

Bufo bufo 
Brak oddziaływania Brak oddziaływania 

Ropucha zielona 

Bufo viridis  
Brak oddziaływania Brak oddziaływania 

Ropucha paskówka 

Bufo calamita  
Brak oddziaływania Brak oddziaływania 

Żaba wodna 

Rana esculenta  
Brak oddziaływania Brak oddziaływania 

Żaba śmieszka  

Rana ridibunda  
Brak oddziaływania Brak oddziaływania 

Żaba jeziorkowa  

Rana Lassonae  
Brak oddziaływania Brak oddziaływania 

Żaba trawna  

Rana temporaria  
Brak oddziaływania Brak oddziaływania 

Żaba moczarowa 

Rana arvalis  
Brak oddziaływania Brak oddziaływania 

Tabela 15. Potencjalne oddziaływanie przedsięwzięć inwestycyjnych na gatunki chronionych 

gadów 22 

Nazwa  

Oddziaływanie 
przedsięwzięć 

inwestycyjnych w fazie 
budowy 

Oddziaływanie 
przedsięwzięć 

inwestycyjnych w fazie 
eksploatacji 

Jaszczurka zwinka 

Lacerta agilis 
Brak oddziaływania Brak oddziaływania 

Jaszczurka żyworodna   

Lacerla vivipara  
Brak oddziaływania Brak oddziaływania 

Padalec zwyczajny 

 Anauis fraailis  
Brak oddziaływania Brak oddziaływania 

Zaskroniec zwyczajny  Brak oddziaływania Brak oddziaływania 
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Natrix natrix  

Żmija zygzakowata  

Vipera berus  
Brak oddziaływania Brak oddziaływania 

Tabela 16. Potencjalne oddziaływanie przedsięwzięć inwestycyjnych na gatunki chronionych 

porostów i mszaków23 

Nazwa  

Oddziaływanie 
przedsięwzięć 

inwestycyjnych w fazie 
budowy 

Oddziaływanie 
przedsięwzięć 

inwestycyjnych w fazie 
eksploatacji 

Chrobotki 

Cladonium spe  
Brak oddziaływania Brak oddziaływania 

Płucnica islandzka 

Cetraria islandica 
Brak oddziaływania Brak oddziaływania 

Torfowce  

Sphagnum spp 
Brak oddziaływania Brak oddziaływania 

Płonniki 
Polytrichum spp. 

Brak oddziaływania Brak oddziaływania 

Bielistka siwa 

Leucobryum glaucum 
Brak oddziaływania Brak oddziaływania 

Rokietnik pospolity 

Pleurozium schreberi 
Brak oddziaływania Brak oddziaływania 

Widłoząb kędzierzawy 

Dicranum polysetum 
Brak oddziaływania Brak oddziaływania 

Tabela 17. Potencjalne oddziaływanie przedsięwzięć inwestycyjnych na chronione gatunki 

roślin naczyniowych24 

Nazwa  
Oddziaływanie przedsięwzięć 

inwestycyjnych w fazie budowy 

Oddziaływanie 
przedsięwzięć 

inwestycyjnych w fazie 
eksploatacji 

Bagno zwyczajne 
Ledum palustre 

Brak oddziaływania Brak oddziaływania 

Bluszcz pospolity 
Hedera hellix 

Brak oddziaływania Brak oddziaływania 

Barwinek  pospolity 
Vinca minor 

Brak oddziaływania Brak oddziaływania 

Cis pospolity 
Taxus baccata 

Brak oddziaływania Brak oddziaływania 

Kalina koralowa 
Viburnum opulus 

Brak oddziaływania Brak oddziaływania 

Kłoć wiechowata 
Cladium mariscus 

Brak oddziaływania Brak oddziaływania 

Konwalia majowa 
Convaliaria maialis 

Brak oddziaływania 
Brak oddziaływania 

Kopytnik pospolity 
Asarum europaeum 

Brak oddziaływania 
Brak oddziaływania 

Kosaciec syberyjski 
Iris sibirica 

Brak oddziaływania Brak oddziaływania 

Kruszyna pospolita 
Frangula alnus 

Brak oddziaływania Brak oddziaływania 

Lilia złotogłów 

Lilium martagon 
Brak oddziaływania Brak oddziaływania 

(Przytulia) Marzanka wonna 
Galium odoratum 

Brak oddziaływania Brak oddziaływania 

Paprotka zwyczajna 
Polypodium vulgare 

Brak oddziaływania Brak oddziaływania 

Parzydło leśne 
Aruncus sylvestris 

Brak oddziaływania Brak oddziaływania 

Pomocnik baldaszkowy 

Chimaphila umbellata 
Brak oddziaływania Brak oddziaływania 

Rosiczka okrągłolistna 

Drosera rotundifolis 
Brak oddziaływania Brak oddziaływania 
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Storczyk szerokolistny 

Dactylorhiza majalis 
Brak oddziaływania Brak oddziaływania 

Storczyk plamisty 

Dactylorhiza maculata 
Brak oddziaływania Brak oddziaływania 

Wawrzynek wilczełyko 
Daphne mezereum 

Brak oddziaływania Brak oddziaływania 

Widłak – rodz. 
Lycopodium Spp. 

Brak oddziaływania 
Brak oddziaływania 

Widłak jałowcowaty 
Lycopodium annotinum 

Brak oddziaływania 
Brak oddziaływania 

Na podstawie powyższego należy uznać, że ostateczne skutki środowiskowe 

podejmowanych działań będą zależne m.in. od lokalnej chłonności środowiska lub od 

występowania w rejonie realizacji przedsięwzięcia tzw. obszarów wrażliwych. Na etapie 

budowy realizacja prawie wszystkich zadań może w pewnym zakresie oddziaływać na 

środowisko, jednak nie powinno to być oddziaływanie znaczące. Ponadto, jest ono 

krótkotrwałe i chwilowe. 

- Przewidywane oddziaływanie POŚ na spójność i integralność obszarów Natura 2000 

Spójność wewnętrzna obszaru, wyrażająca się m.in. w zachowaniu siedlisk właściwych dla 

tych gatunków, zabezpieczeniu okresów lęgów i wychowu młodych, a także ochronie 

elementów środowiska powiązanych z wyżej wymienionymi gatunkami, będzie zachowana. 

Program w swych zapisach w żaden sposób nie narusza również spójności zewnętrznej 

polegającej na ingerencji w elementy środowiska mające znaczenie dla funkcjonowania 

populacji gatunków również poza obszarem Natura 2000. 

Przez integralność obszaru rozumie się spójność wewnętrzną i zewnętrzną obszaru, a więc 

trwałość zachowania celów ochrony, dla których wyznaczono obszar. Celem ochrony 

obszarów Natura 2000 jest m.in. nie pogorszenie stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk 

gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000. Jak 

wykazano wcześniej planowane w Programie przedsięwzięcia inwestycyjne nie wpłyną 

znacząco negatywnie, również na tereny przyległe. 

8. Propozycje rozwiązań służących zapobieganiu, ograniczaniu lub kompensacji 

przyrodniczej negatywnych oddziaływań na środowisko w związku z realizacją 

projektu POŚ dla gminy Odrzywół  

Do przedsięwzięć realizowanych w ramach POŚ, które mogą negatywnie oddziaływać na 

środowisko należą przede wszystkim inwestycje na etapie budowy tj. w zakresie 

infrastruktury komunalnej: wodociągów i kanalizacji, regulacji cieków wodnych oraz 

budowy/modernizacji zbiornika retencyjnego a także w fazie realizacji i eksploatacji dróg. 

Negatywne oddziaływanie tych inwestycji na środowisko można ograniczyć do racjonalnego 

poziomu poprzez prawidłowy projekt, uwzględniający potrzeby ochrony środowiska zarówno 

na etapie budowy, jaki i w fazie eksploatacji inwestycji pozwoli także ograniczyć te 

oddziaływania. 

Do ogólnych działań ograniczających oddziaływanie należą: 

 w czasie realizacji inwestycji prawidłowe zabezpieczenie techniczne sprzętu i placu 

budowy, w tym zwłaszcza w miejscach styku z bioróżnorodnością  

 stosowanie rozwiązań technologicznych, konstrukcyjnych, w szczególności rozwiązań 

redukujących hałas, wibracje, natężenie ruchu, pobór wody, emisję pyłów i gazów, zrzut 

ścieków, powstawanie odpadów stałych  

 zmniejszenie powierzchni zajętej przez przedsięwzięcie, ograniczenia wielkości 

produkcji  
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 zmiany terminu realizacji (np.: ograniczenie prac budowlanych do okresu poza sezonem 

rozrodczym określonych gatunków zwierząt, opóźnienie początku realizacji 

przedsięwzięcia w związku z koniecznością uprzedniego wdrożenia określonych 

środków łagodzących) 

 rekultywacja terenu i przywrócenia poprzednich lub zaproponowania nowych jego funkcji 

 rozwiązanie specyficznego wspomagania ciągłości przestrzennej populacji, funkcji 

korytarzy ekologicznych itp. (np.: przepławki dla ryb na obiektach piętrzących rzeki, 

przejścia dla zwierząt pod i nad liniowymi obiektami infrastruktury transportowej, „zielone 

korytarze” na obszarach zabudowanych). 

Trasa realizacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zostanie uzgodniona w decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach zgody w zakresie zminimalizowania oddziaływania w 

czasie prowadzenia robót i stosowania zabezpieczeń w czasie eksploatacji. Podobnie 

zminimalizowanie oddziaływania w czasie prowadzenia będzie dotyczyć robót 

melioracyjnych. Oddziaływanie kanalizacji sanitarnej będzie miało miejsce tylko na etapie 

budowy, potem dla środowiska przyrodniczego eksploatacja będzie obojętna, a zrzut 

ścieków do oczyszczalni będzie korzystny dla środowiska (ścieki będą oczyszczone). 

Niniejsze wynika w szczególności z konieczności zastosowania rozwiązań i technologii 

spełniających wymogi BAT. Przy tym nastąpi likwidacja szamb, które nie zawsze są 

szczelne. 

W zakresie minimalizacji wytwarzania odpadów, w tym niebezpiecznych ważne znaczenie 

będzie miało wymagane uruchomienie punktu selektywnego gromadzenia odpadów25. 

Istotna pozostaje również rekultywacja składowiska odpadów. Skutkować to będzie 

ograniczeniem negatywnego oddziaływania na środowisko odpadów. 

9. Analiza rozwiązań alternatywnych do rozwiązań zaproponowanych w projekcie POŚ 

dla gminy Odrzywół 

Przeprowadzona w ramach Prognozy analiza celów Programu, a w szczególności jego 

spójności z innymi dokumentami strategicznymi (w tym nadrzędnym dokumentem, jakim jest 

Polityka Ekologiczna Państwa) wskazuje, że są one w pełni zgodne z postanowieniami tych 

dokumentów, a także wynikają wprost z postanowień wynikających z tych dokumentów oraz 

obowiązującego w Polsce prawa. Większość proponowanych do realizacji przedsięwzięć w 

ramach proj. POŚ ma pozytywny wpływ na środowisko i proponowanie rozwiązań 

alternatywnych nie ma uzasadnienia. Ponadto dokument przedstawia ogólne propozycje 

przedsięwzięć i w związku z tym brak jest możliwości precyzyjnego określenia działań 

alternatywnych dla wskazanych działań. 

Skutki środowiskowe podejmowanych działań w ramach proj. POŚ silnie zależą od lokalnej 

chłonności środowiska lub od występowania w rejonie realizacji przedsięwzięcia tzw. 

obszarów wrażliwych, dlatego przy budowie nowych dróg należy rozważać warianty 

alternatywne tak, aby wybrać ten, który w najmniejszym stopniu będzie negatywnie 

oddziaływać na środowisko. Jako warianty alternatywne przedsięwzięcia można rozważać: 

warianty lokalizacji, warianty konstrukcyjne i technologiczne, warianty organizacyjne czy 

wariant niezrealizowania inwestycji tzw. wariant „0”. Wariant „0” nie oznacza, że nic się nie 

zmieni, ponieważ brak realizacji inwestycji może także powodować konsekwencje 

środowiskowe. 

                                                           
25

 Wojewódzki plan gospodarki odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem 2018-2023. Warszawa. 2012 
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Realizacja zadań w zakładanych ramach czasowych będzie w większości przypadków 

uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych (pomocowych). 

10. Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji projektu POŚ  

Podstawowym założeniem projektu Programu Ochrony Środowiska jest uzyskanie stałej 

i zauważalnej poprawy jakości wszystkich komponentów środowiska przyrodniczego. W 

przypadku braku jego realizacji lub realizacji fragmentarycznej (wyrywkowej) założone w 

Programie cele nie zostaną osiągnięte, a w konsekwencji może nastąpić pogorszenie się 

stanu środowiska przyrodniczego w regionie. Poniżej przedstawiono potencjalne zmiany, 

jakie mogłyby mieć miejsce w przypadku braku realizacji ustaleń Programu, w 

poszczególnych dziedzinach ochrony środowiska. 

Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji proj. POŚ: 

- pogorszenie, jakości wód powierzchniowych i podziemnych w związku ze zwiększonym 

wytwarzaniem ścieków i brakiem systemu ich odprowadzania 

- zmniejszanie się zasobów wodnych, 

- zwiększone zagrożenie suszą glebową, 

- postępująca degradacja gleb, 

- podtapianie terenów przyległych, ze względu na brak możliwości odprowadzania wód 

opadowych (deszczowych), 

- degradacja walorów krajobrazu, 

- pogorszenie, jakości powietrza, 

- zwiększająca się liczba mieszkańców narażonych na ponadnormatywne natężenie hałasu, 

- wzrost zużycia surowców i wody, 

- pogorszenie, jakości życia mieszkańców 

 -wzrost liczby „dzikich” wysypisk odpadów. 

W przypadku, gdy proj. POŚ dla gminy Odrzywół nie zostanie wdrożony, negatywne trendy 

będą się pogłębiać, a zanieczyszczenie środowiska będzie wzrastać. A zatem realizacja 

Programu jest konieczna. 

11. Niedostatki i braki materiałów utrudniające ocenę szkodliwego oddziaływania na 

środowisko ustaleń projektowanego dokumentu 

W trakcie opracowywania Prognozy pewne utrudnienia wynikające z braku lokalizacji 

przestrzennej projektowanych form ochrony przyrody itp. 

12. Metody wykorzystane przy opracowaniu Prognozy 

Ocenę oddziaływania na środowisko przeprowadzono według następującego schematu: 

określenie zagadnień oceny oddziaływania na środowisko 

↓ 

identyfikacja stanu elementów środowiska, potencjalnie wrażliwych na zmiany w wyniku 

realizacji projektu Programu 

↓ 

identyfikacja kierunków działań, które mogą wpłynąć na stan środowiska 

↓ 

sporządzenie matrycy przedstawiającej w skondensowanej postaci obszary zależności w 

rozbiciu na poszczególne jego komponenty. Prognoza oddziaływania na środowisko dla 

aktualizacji Programu ochrony środowiska została opracowana na podstawie zapisów 

ustawy Prawo ochrony środowiska i ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
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ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko. 

Przy sporządzaniu niniejszej prognozy wykorzystano również informacje udostępnione przez 

WIOŚ w Warszawie, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Urząd Gminy i in., 

a także posiadaną wiedzę i doświadczenia w zakresie ocen oddziaływania na środowisko 

przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska. 

Analizie poddano aktualny i prognozowany stan ochrony środowiska oraz gospodarki 

odpadami na terenie gminy Odrzywół, a także proponowane kierunki działań w tym zakresie.  

Nadto w Prognozie oceny oddziaływania na środowisko przeanalizowano uwzględnienie w 

Programie strategicznych kierunków działań przyjętych w innych dokumentach zarówno na 

poziomie krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym. 

13. Metody analizy realizacji postanowień projektu POŚ  

Projekt POŚ dla gminy Odrzywół określa zasady oceny i monitorowania efektów jego 

realizacji. W ramach każdego priorytetu zaproponowano wskaźniki ilościowe i jakościowe, 

które pozwolą określić stopień realizacji poszczególnych działań i związane z tym zmiany w 

środowisku. Dla każdego wskaźnika określono także źródło pozyskiwania danych do 

weryfikacji, co znacznie ułatwi ich uzyskanie. Ocena realizacji Programu na podstawie 

wyznaczonych wskaźników dokonywana będzie, co dwa lata. 

W ramach prac nad Prognozą dokonano ich oceny i weryfikacji. Zamieszczone w Programie 

propozycje wskaźników monitorowania ich realizacji są właściwe i pozwalają w pełni ocenić 

zmiany, jakie nastąpią w środowisku w wyniku jego realizacji. 

14. Informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko 

Obowiązek rozważania możliwości transgranicznego oddziaływania na środowisko 

planowanych przedsięwzięć wynika z Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko w 

kontekście transgranicznym, sporządzonej w Espoo dnia 25 lutego 1991 roku.  

Specjalnej analizie powinny podlegać inwestycje zlokalizowane blisko granic, a także te 

realizowane dalej, ale ze względu na rozmiar przedsięwzięcia mogące powodować znaczące 

emisje lub zmiany w środowisku.  

Gmina Odzywół nie jest położona w obszarze przygranicznym, a realizacja proj. POŚ nie 

tworzy żadnych konsekwencji dla ewentualnych skutków środowiskowych, których charakter 

mógłby posiadać znaczenie transgraniczne. Skala przedsięwzięć zaproponowanych do 

realizacji w ramach Programu ma charakter lokalny i ewentualne negatywne oddziaływanie 

tych przedsięwzięć będzie miało zasięg lokalny. Na etapie prognozy stwierdzono, że 

realizacja Programu nie wskazuje na możliwość negatywnego transgranicznego 

oddziaływania na środowisko, mogącego objąć terytorium innych państw. 

15. Streszczenie w języku niespecjalistycznym 

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Programu ochrony środowiska dla gminy 

Odrzywół”, została opracowana zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo 

ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 z późn. zm.), a także ustawą z dnia 3 

października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 

z 2008 Nr 199, poz. 1227 z póżn. zm.) i stanowi element procedury postępowania w sprawie 

oceny oddziaływania tego dokumentu na środowisko przyrodnicze regionu. 

Zakres merytoryczny prognozy wynika z art. 51 ustawy o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
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oddziaływania na środowisko. Celem Prognozy jest identyfikacja potencjalnych oddziaływań 

skutków wykonania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla gminy Odrzywół na lata 

2013-2016 z perspektywą do roku 2020 - aktualizacja”, na środowisko i stwierdzenie czy 

realizacja proponowanych zadań sprzyjać będzie ochronie środowiska i zrównoważonemu 

rozwojowi. 

Przyjęto średniookresowe cele pośrednie dotyczące poszczególnych komponentów 

środowiska. Do każdego z celów przyporządkowane zostały kierunki działań zmierzające do 

osiągnięcia postawionych celów. Dla osiągnięcia wyznaczonych celów wskazano działania 

oraz zadania prowadzące do ich realizacji. 

Ocena stanu środowiska na terenie gminy Odrzywół pozwoliła wskazać następujące 

problemy ochrony środowiska: 

 brak gazyfikacji na terenie gminy 

 wysoka emisja niska z gospodarstw domowych 

 niska efektywność funkcjonujących systemów selektywnego zbierania odpadów 

 zły stan techniczny dróg na terenie gminy 

 dysproporcja pomiędzy siecią wodociągową, a kanalizacyjną. 

Wskazane problemy środowiskowe na terenie gminy znajdują rozwiązanie w ramach 

zaproponowanych w projekcie POŚ dla Gminy Odrzywół do realizacji zadań. 

W Prognozie przeanalizowano możliwy wpływ wskazanych do realizacji w proj. POŚ zadań 

na następujące elementy: obszary Natura 2000, różnorodność biologiczną, ludzi, zwierzęta i 

rośliny, wodę, powietrze, powierzchnie ziemi i gleby, przyrodę i krajobraz. 

Określono czy oddziaływanie to może mieć kierunek negatywny, pozytywny czy obojętny na 

poszczególne elementy. Przy tak przeprowadzonej ocenie możliwe było generalne 

określenie potencjalnych niekorzystnych skutków środowiskowych związanych z realizacją 

poszczególnych zadań. Ponadto oceny tej dokonano przede wszystkim pod kątem 

oddziaływania na środowisko w fazie eksploatacji, zakładając, że uciążliwości występujące w 

fazie budowy z reguły mają charakter przejściowy. 

Potencjalne krótkoterminowe oddziaływania na zasoby środowiska mogą być związane z 

fazą realizacji inwestycji: 

 budową przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych do obiektów 

 usuwaniem azbestu z obiektów i instalacji budowlanych 

 modernizacją fragmentów dróg 

 termomodernizacją budynków. 

W większości przedsięwzięć przewidywanych do realizacji w Programie bezpośrednie 

oddziaływanie na środowisko będzie lokalne i krótkotrwałe. Oddziaływania te mogą być 

także znacznie ograniczone poprzez wybór odpowiedniej lokalizacji, właściwą realizację oraz 

użytkowanie inwestycji. W przypadku realizacji zaplanowanych inwestycji na terenach 

cennych przyrodniczo, należy szczegółowo rozważyć wszystkie oddziaływania. 

Realizacja żadnego z proponowanych działań nie pociągnie za sobą transgranicznego 

oddziaływania na środowisko. Wśród zadań ujętych w projekcie Programu nie ma inwestycji 

mogących powodować większe zagrożenie dla środowiska, gdyż suma korzyści z ich 

realizacji przekracza jednak zdecydowanie potencjalne zagrożenie. W sytuacji, gdy 

większość Prognozy oddziaływania na środowisko projektu pn. „Program Ochrony 

Środowiska dla gminy Odrzywół na lata 2013 – 2016 z perspektywą do roku 2020 - 

aktualizacja”, ma pozytywny wpływ na środowisko, proponowanie rozwiązań alternatywnych 

nie ma uzasadnienia. 
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Szczegółowa analiza oddziaływań na środowisko poszczególnych inwestycji możliwa będzie 

na etapie wydawania decyzji środowiskowej. 

W przypadku, gdy POŚ dla gminy Odrzywół nie zostanie wdrożony prowadzić to może do 

pogłębiania się problemów w zakresie ochrony środowiska, co negatywnie wpływać będzie 

na zdrowie mieszkańców, a także przyczyni się do degradacji zasobów przyrodniczych. 

Przeprowadzona analiza i ocena wszystkich założonych kierunków działań w proj. POŚ 

pozwala na stwierdzenie, że generalnie ich realizacja spowoduje poprawę, jakości 

środowiska, zachowanie różnorodności biologicznej oraz dziedzictwa przyrodniczo - 

kulturowego, a także wpłynie na ograniczanie zużywania zasobów środowiskowych. 
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