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1. Streszczenie w języku niespecjalistycznym 
Prognoza Oddziaływania na Środowisko Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska 

dla Gminy Zapolice na lata 2017 – 2020 z perspektywą na lata 2021 - 2024 została 

sporządzona zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 52 ust. 2 Ustawy z dnia 3 

października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

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

2016 r. poz. 353). Dokumentem wyjściowym do opracowania Prognozy był projekt 

Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zapolice na lata 2017 – 2020 z 

perspektywą na lata 2021 - 2024. 

 

Zakres opracowania niniejszego dokumentu został sporządzony zgodnie  

z wytycznymi zawartymi w ww. ustawie oraz uzgodnieniami dokonanymi z właściwymi 

organami: Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w  Łodzi. 

 

Celem wykonania Prognozy była analiza i ocena ewentualnych skutków 

środowiskowych związanych z wdrażaniem projektu Aktualizacji Programu oraz określenie 

jego wpływu na poszczególne komponenty środowiska. 

 

W Prognozie opisano szczegółowo teren Gminy Zapolice, z podaniem charakterystyki 

przyrodniczej, demograficznej i gospodarczej. Przedstawiono stan środowiska: klimat, 

powietrze, hałas, gleby, wody powierzchniowe i podziemne, surowce mineralne, lasy  

i obszary chronione. Opisano także gospodarkę wodno – ściekową i gospodarkę odpadami 

na terenie gminy Zapolice.  

 

Omówiono zawartość Aktualizacji Programu, przedstawiono wizję i misję oraz cel 

strategiczne i operacyjne. Porównano, czy zapisy zawarte w Programie są zgodne  

z zapisami innych dokumentów wyższego szczebla, ustalonych na poziomie 

międzynarodowym, krajowym i lokalnym. 

 

W Prognozie omówiono potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku 

realizacji celów zawartych w projekcie Aktualizacji Programu. W przypadku braku realizacji 

Aktualizacji Programu może nastąpić pogorszenie środowiska związane z pogłębiającym się 

zanieczyszczeniem powietrza atmosferycznego, zagrożeniem zanieczyszczenia wód 

powierzchniowych  

i podziemnych oraz przekroczeniem poziomów hałasu w środowisku. 

 

Omówiono wpływ tych kierunków działań na następujące elementy środowiska: 

różnorodność biologiczną, ludność, zwierzęta, rośliny, wodę, powietrze i klimat, powierzchnię 

ziemi, klimat, krajobraz, zasoby naturalne, zabytki i dobra materialne oraz obszary 

chronione. Przeprowadzona analiza wpływu kierunków działań na środowisko wykazała, że 

nie będą one oddziaływać znacząco. Z oceny oddziaływania wpływu planowanych zadań 

wynika, że w prawie wszystkich przypadkach zamierzenia Aktualizacji Programu będą mieć 

potencjalnie korzystny lub neutralny wpływ na poszczególne komponenty środowiska. 

 

Realizacja działań Aktualizacji Programu wiąże się z pracami remontowo-

budowlanymi  



Prognoza Oddziaływania na Środowisko Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zapolice na lata 

2017 – 2020 z perspektywą na lata 2021 - 2024 

 
 

4 

 

i ziemnymi, które mogą być uciążliwe dla środowiska naturalnego i ludzi. Na etapie budowy 

realizacja prawie wszystkich zadań może w pewnym zakresie oddziaływać na środowisko, 

jednak nie powinno to być oddziaływanie znaczące. Negatywne oddziaływania, związane 

głównie z emisją gazów i pyłów do atmosfery oraz emisją hałasu, będą miały charakter 

krótkotrwały, chwilowy i nie wpłyną w znaczący sposób na pogorszenie się stanu 

środowiska.  

 

W rozdziale 8. Prognozy przedstawiono szereg rozwiązań mających na celu 

zapobieganie i ograniczanie negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być 

rezultatem realizacji zamierzeń wytyczonych w Programie. Ze względu na ogólne zapisy 

ocenianego dokumentu, proponowane działania minimalizujące i kompensujące 

oddziaływanie negatywne również mają charakter ogólny i wskazują raczej kierunki tych 

działań, które będą podlegać uszczegółowieniu podczas realizacji konkretnych 

przedsięwzięć. 

 

Skala przedsięwzięć zaproponowanych do realizacji w ramach Aktualizacji Programu 

ma charakter lokalny i ewentualne, negatywne oddziaływanie tych przedsięwzięć będzie 

miało zasięg lokalny. Na etapie Prognozy stwierdzono, że realizacja Aktualizacji Programu 

nie wskazuje na możliwość negatywnego transgranicznego oddziaływania na środowisko, 

mogącego objąć terytorium innych państw. 

 

Główną instytucją odpowiedzialną za wdrożenie Programie jest Wójt Gminy wraz  

z podległym mu Urzędem Gminy. Wójt odpowiada za ogólną koordynację procesu wdrażania 

i monitorowania Programie. W szczególności odpowiedzialny jest za przygotowanie  

i wdrożenie projektów wynikających z planu działań operacyjnych, a także zidentyfikowanych 

projektów kluczowych do realizacji do roku 2020. 

 

1.1. Podstawa prawna 
Podstawą prawną opracowania prognozy oddziaływania na środowisko Aktualizacji 

Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zapolice na lata 2017 – 2020 z perspektywą na 

lata 2021 - 2024 jest ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 

środowisku  

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania 

na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353), która nakłada obowiązek przeprowadzenia 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla m.in. skutków realizacji dokumentów 

strategicznych opracowanych przez organy administracyjne. W tym celu organ opracowujący 

projekt dokumentu sporządza prognozę oddziaływania na środowisko. 

 

Niniejszy dokument (zwany dalej Prognozą) został przygotowany jako pierwszy 

element w procesie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji tego 

rodzaju dokumentów. Dokument ma na celu identyfikację przewidywanych ewentualnych 

skutków wpływu działań przewidzianych w Programie na środowisko, ocenę 

zaproponowanych w nim rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych, a także ich zgodność  

z przepisami prawa z zakresu ochrony środowiska. 
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Zapisy ustawy z dnia 3 października 2008 r. stanowią odzwierciedlenie wdrożenia do 

polskich regulacji prawnych ustaleń podjętych na poziomie międzynarodowym  

w dyrektywach Wspólnot Europejskich: 

 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001 r. 

w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko (Dz. Urz. WE 

L 197 z 21.07.2001), 

 Dyrektywa Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków 

wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko 

naturalne (Dz. Urz. WE L 175 z 05.07.1985), 

 Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk 

przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz. Urz. WE L 206 z 22.07.1992), 

 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/4/WE z dnia 28 stycznia 2003 r.  

w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska i uchylająca 

dyrektywę Rady 90/313/EWG (Dz. Urz. WE L 41 z 14.02.2003), 

 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/35/WE z dnia 26 maja 2003 r. 

przewidująca udział społeczeństwa w odniesieniu do sporządzania niektórych planów 

i programów w zakresie środowiska oraz zmieniająca w odniesieniu do udziału 

społeczeństwa i dostępu do wymiaru sprawiedliwości dyrektywy Rady 85/337/EWG  

i 96/61/WE (Dz. U. UE L 156 z 25.06.2003), 

 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/1/WE z dnia 15 stycznia 2008 r. 

dotycząca zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (Dz. U. UE 

L 24 z 29.01.2008). 

 

Powiązania na szczeblu krajowym, określają:  

 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 

78 poz. 483 z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2017, poz. 519 

t.j.), 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie 

warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz 

w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U.  

z 2014 r. poz. 1800), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów 

sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. z 2003 r. Nr 192 poz. 1883), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów 

niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1031), 

 Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich 

naprawie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1789 z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz.1987 t.j.), 

 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290), 
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 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 788 t.j.), 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134  

t.j.). 

 

1.2. Cel sporządzenia opracowania 

Wprowadzenie w życie kierunków działań zawartych w dokumencie Aktualizacji 

Programu może powodować oddziaływanie na środowisko. Opracowana Prognoza ma 

zdiagnozować możliwe szkody dla środowiska, jakie mogą mieć miejsce na skutek realizacji 

przedsięwzięć, dla których Program Ochrony Środowiska dla Gminy Zapolice na lata 2017 – 

2020 z perspektywą na lata 2021 – 2024 wyznacza ramy i kierunki rozwoju, między innymi 

poprzez ocenę relacji pomiędzy przyjętymi w Programie rozwiązaniami o charakterze 

planistycznym   

i organizacyjnym, a uwarunkowaniami środowiska przyrodniczego, a także aspektami 

gospodarczymi  i społecznymi, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. 

 

Ze względu na brak możliwości przeanalizowania na tym etapie wszystkich działań  

w zakresie rozwiązań technicznych, etap dokładnej identyfikacji zagrożeń związanych  

z realizacją inwestycji powinien zostać przeprowadzony na szczeblu uzyskiwania 

potrzebnych decyzji, a więc na szczeblu lokalnym. Zatem określenie dokładnej skali 

oddziaływania poszczególnych inwestycji nie jest przedmiotem niniejszej Prognozy. 

Sporządzony dokument sygnalizuje ewentualne potencjalne zagrożenie środowiska. 

 

Dokument ten umożliwia wskazanie na wczesnym etapie potencjalnych kolizji  

z obszarami przyrodniczymi, kulturowymi oraz ewentualnych konfliktów społecznych. 

Ponadto jednym z głównych celów tego opracowania jest przedstawienie rozwiązań 

mających na celu minimalizację negatywnych oddziaływań, mogących być rezultatem 

realizacji projektowanego dokumentu, jak również ocena potencjalnych zmian w środowisku 

w przypadku braku realizacji zadań zawartych w Programie. Prognoza zawiera informacje o 

możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko. Podczas jej opracowywania 

starano się zidentyfikować i ocenić bezpośrednie, pośrednie oraz skumulowane 

oddziaływanie na wszelkie komponenty środowiska związane z ustaleniami Aktualizacji 

Programu. Ponadto przeanalizowano zgodność danego dokumentu z celami środowiska 

ustanowionymi na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym. 

 

1.3. Zakres prognozy 
Szczegółowy zakres informacji wymaganych w prognozie wskazano w art. 51 ust. 2 

ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 

środowisko. Zgodnie z tym artykułem prognoza oddziaływania na środowisko zawiera: 

informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego powiązanie  

z innymi dokumentami, 

 informację o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy, 

 propozycje dotyczące przewidywanych metod analiz skutków realizacji postanowień 

projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania, 

 informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko, 
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 streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym. 

 

Prognoza określa, analizuje i ocenia: 

 istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku 

realizacji projektowanego dokumentu, 

 stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem, 

 istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji 

projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających 

ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, 

 cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, 

wspólnotowym i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu 

oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione 

podczas opracowywania dokumentu, 

 przewidywane znaczące oddziaływanie, w tym oddziaływanie bezpośrednie, 

pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe, 

długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot 

ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, a także na środowisko, 

a w szczególności na:  

o różnorodność biologiczną, 

o  ludzi,  

o zwierzęta,  

o rośliny,  

o wodę, 

o powietrze,  

o powierzchnię ziemi,  

o krajobraz,  

o klimat,  

o zasoby naturalne,  

o zabytki, dobra materialne,  

z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i między 

oddziaływaniami na te elementy. 

 

Ponadto prognoza przedstawia: 

 rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację 

przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem 

realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony 

Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, 

 biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu, cele i przedmiot obszaru 

Natura 2000 oraz integralność tego obszaru – rozwiązania alternatywne do 

rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich 

wyboru oraz metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie 

braku rozwiązań alternatywnych, w tym wskazania napotkanych trudności 

wynikających z niedostatków techniki lub we współczesnej wiedzy 

 

Natomiast szczegółowy zakres niniejszego dokumentu, w myśl art. 53 wyżej 

cytowanej ustawy, został wskazany przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  
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w Łodzi (znak pisma: WOOŚ-II.411.611.2016.AJa.2). Informacje zawarte w niniejszej 

Prognozie zostały opracowane stosownie do stanu współczesnej wiedzy i metod oceny. 

Również stopień jej szczegółowości został dostosowany do szczegółowości założeń projektu 

Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zapolice na lata 2017 – 2020 z 

perspektywą na lata 2021 - 2024. 

 

1.4. Metodyka 
Zastosowane metody podczas opracowania niniejszego dokumentu są typowe dla 

strategicznych ocen oddziaływania na środowisko. Zastosowano głównie metody: 

 Opisowe – metoda ta dotyczy charakterystyki i oceny istniejącego stanu 

poszczególnych elementów środowiska dokonanych na podstawie danych 

uzyskanych z Urzędu Gminy Zapolice, a także z Wojewódzkiego Inspektoratu 

Ochrony Środowiska prowadzącego monitoring środowiska. 

 Macierzowe – metoda ta przedstawiona została w postaci tabeli, która jest wykresem 

siatki. Pod uwagę wzięto następujące komponenty środowiska: różnorodność 

biologiczną, ludzi, zwierzęta, rośliny, wodę, powietrze i klimat, powierzchnię ziemi, 

krajobraz, zasoby naturalne, zabytki i dobra materialne, obszary chronione, w tym 

obszary Natura 2000. Przeanalizowano możliwe oddziaływanie: bezpośrednie, 

pośrednie, skumulowane, krótkoterminowe, długoterminowe, stałe i chwilowe, na 

wyżej wymienione komponenty środowiska.  

 Wartościowania – metoda ta dotyczy oceny i wartościowania skutków przewidzianych 

zmian w środowisku podczas wdrażania projektów i wpływu poszczególnych celów 

projektów na komponenty środowiska. 

 

Powyższe metody są stosunkowo ogólne i mają dość subiektywny charakter. 
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2. Zgodność Aktualizacji Programu innymi dokumentami 

strategicznymi 
 

„Program Ochrony Środowiska dla Gminy Zapolice na lata 2017 – 2020 z perspektywą na 

lata 2021 – 2024” został opracowany w oparciu o założenia wynikające z dokumentów 

strategicznych i programowych wyższego rzędu na szczeblu gminnym, powiatowym, 

wojewódzkim i krajowym. 

 

 SPÓJNOŚĆ NA SZCZEBLU KRAJOWYM 

 

Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesności 

 Cel 7 – Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz ochrona i poprawa stanu 

środowiska; kierunki interwencji: 

o modernizacja infrastruktury i bezpieczeństwo energetyczne, 

o modernizacja sieci elektroenergetycznych i ciepłowniczych, 

o realizacja Aktualizacji Programu inteligentnych sieci w elektroenergetyce, 

o wzmocnienie roli odbiorców finalnych w zarządzaniu zużyciem energii,  

o stworzenie zachęt przyspieszających rozwój zielonej gospodarki, 

o zwiększenie poziomu ochrony środowiska. 

 Cel 8 – Wzmocnienie mechanizmów terytorialnego równoważenia rozwoju dla 

rozwijania i pełnego wykorzystania potencjałów regionalnych; kierunki interwencji: 

o rewitalizacja obszarów problemowych w miastach, 

o stworzenie warunków sprzyjających tworzeniu pozarolniczych miejsc pracy na 

wsi i zwiększaniu mobilności zawodowej na linii obszary wiejskie – miasta, 

o zrównoważony wzrost produktywności i konkurencyjności sektora rolno-

spożywczego zapewniający bezpieczeństwo żywnościowe oraz stymulujący 

wzrost pozarolniczego zatrudnienia i przedsiębiorczości na obszarach 

wiejskich, 

o wprowadzenie rozwiązań prawno-organizacyjnych stymulujących rozwój 

miast. 

 Cel 9 – Zwiększenie dostępności terytorialnej Polski; kierunek interwencji: 

o udrożnienie obszarów miejskich i metropolitarnych poprzez utworzenie 

zrównoważonego, spójnego i przyjaznego użytkownikom systemu 

transportowego. 

 

Strategia Rozwoju Kraju 2020 

 

1) Obszar strategiczny I Sprawne i efektywne państwo: 

a) Cel I.1. Przejście od administrowania do zarządzania rozwojem: 

 Priorytetowy kierunek interwencji I.1.5 – Zapewnienie ładu przestrzennego, 

b) Cel I.3. Wzmocnienie warunków sprzyjających realizacji indywidualnych potrzeb  

i aktywności obywatela: 

 Priorytetowy kierunek interwencji I.3.3. – Zwiększenie bezpieczeństwa obywatela, 

2) Obszar strategiczny II Konkurencyjna gospodarka 

a) Cel II.2. Wzrost wydajności gospodarki 
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 Priorytetowy kierunek interwencji II.2.3. – Zwiększenie konkurencyjności  

i modernizacja sektora rolno-spożywczego, 

b) Cel II.5. Zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowych 

 Priorytetowy kierunek interwencji II.5.2. – Upowszechnienie wykorzystania 

technologii cyfrowych, 

c) Cel II.6. Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko 

 Priorytetowy kierunek interwencji II.6.1. – Racjonalne gospodarowanie zasobami, 

 Priorytetowy kierunek interwencji II.6.2. – Poprawa efektywności energetycznej, 

 Priorytetowy kierunek interwencji II.6.3. – Zwiększenie dywersyfikacji dostaw 

paliw i energii, 

 Priorytetowy kierunek interwencji II.6.4. – Poprawa stanu środowiska, 

 Priorytetowy kierunek interwencji II.6.5. – Adaptacja do zmian klimatu, 

d) Cel II.7. Zwiększenie efektywności transportu 

 Priorytetowy kierunek interwencji II.7.1. – Zwiększenie efektywności zarządzania 

w sektorze transportowym, 

 Priorytetowy kierunek interwencji II.7.2. – Modernizacja i rozbudowa połączeń 

transportowych, 

 Priorytetowy kierunek interwencji II.7.3. – Udrożnienie obszarów miejskich, 

3) Obszar strategiczny III Spójność społeczna i terytorialna 

a) Cel III.2. Zapewnienie dostępu i określonych standardów usług publicznych 

 Priorytetowy kierunek interwencji III.2.1. – Podnoszenie jakości i dostępności 

usług publicznych, 

b) Cel III.3. Wzmocnienie mechanizmów terytorialnego równoważenia rozwoju oraz 

integracja przestrzenna dla rozwijania i pełnego wykorzystania potencjałów 

regionalnych 

 Priorytetowy kierunek interwencji III.3.1. – Tworzenie warunków instytucjonalnych, 

prawnych i finansowych dla realizacji działań rozwojowych w regionach, 

 Priorytetowy kierunek interwencji III.3.2. – Wzmacnianie ośrodków wojewódzkich, 

 Priorytetowy kierunek interwencji III.3.3. – Tworzenie warunków dla rozwoju 

ośrodków regionalnych, subregionalnych i lokalnych oraz wzmacniania potencjału 

obszarów wiejskich, 

 Priorytetowy kierunek interwencji III.3.4. – Zwiększenie spójności terytorialnej. 

 

Strategia „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko” 

 Cel 1. Zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska; kierunki interwencji: 

o racjonalne i efektywne gospodarowanie zasobami kopalin, 

o gospodarowanie wodami dla ochrony przed powodzią, suszą i deficytem 

wody, 

o zachowanie bogactwa różnorodności biologicznej, w tym wielofunkcyjna 

gospodarka leśna, 

o uporządkowanie zarządzania przestrzenią. 

 Cel 2. Zapewnienie gospodarce krajowej bezpiecznego i konkurencyjnego 

zaopatrzenia  

o w energię; kierunki interwencji: 

o lepsze wykorzystanie krajowych zasobów energii, 

o poprawa efektywności energetycznej, 
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o wzrost znaczenia rozproszonych, odnawialnych źródeł energii, 

o rozwój energetyczny obszarów podmiejskich i wiejskich, 

o rozwój systemu zaopatrywania nowej generacji pojazdów wykorzystujących 

paliwa alternatywne, 

 Cel 3. Poprawa stanu środowiska; kierunki interwencji: 

o zapewnienie dostępu do czystej wody dla społeczeństwa i gospodarki, 

o racjonalne gospodarowanie odpadami, w tym wykorzystanie ich na cele 

energetyczne, 

o ochrona powietrza, w tym ograniczenie oddziaływania energetyki, 

o wspieranie nowych i promocja polskich technologii energetycznych  

i środowiskowych, 

o promowanie zachowań ekologicznych oraz tworzenie warunków do 

powstawania zielonych miejsc pracy. 

 

Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki „Dynamiczna Polska 2020” 

1. Cel 1: Dostosowanie otoczenia regulacyjnego i finansowego do potrzeb innowacyjnej 

i efektywnej gospodarki 

a) Kierunek działań 1.2. – Koncentracja wydatków publicznych na działaniach 

prorozwojowych i innowacyjnych 

 Działanie 1.2.3. – Identyfikacja i wspieranie rozwoju obszarów 

 i technologii o największym potencjale wzrostu, 

 Działanie 1.2.4. – Wspieranie różnych form innowacji, 

 Działanie 1.2.5. – Wspieranie transferu wiedzy i wdrażania 

nowych/nowoczesnych technologii w gospodarce (w tym technologii 

środowiskowych), 

b) Kierunek działań 1.3. – Uproszczenie, zapewnienie spójności i przejrzystości 

systemu danin publicznych mające na względzie potrzeby efektywnej  

i innowacyjnej gospodarki 

 Działanie 1.3.2. – Eliminacja szkodliwych subsydiów i racjonalizacja 

ulg podatkowych, 

2. Cel 3: Wzrost efektywności wykorzystania zasobów naturalnych i surowców  

a) Kierunek działań 3.1. – Transformacja systemu społeczno-gospodarczego na 

tzw. „bardziej zieloną ścieżkę”, zwłaszcza ograniczanie energo-  

i materiałochłonności gospodarki,  

 Działanie 3.1.1. – Tworzenie warunków dla rozwoju zrównoważonej 

produkcji i konsumpcji oraz zrównoważonej polityki przemysłowej,  

 Działanie 3.1.2. – Podnoszenie społecznej świadomości i poziomu 

wiedzy na temat wyzwań zrównoważonego rozwoju i zmian klimatu,  

 Działanie 3.1.3. – Wspieranie potencjału badawczego oraz 

eksportowego w zakresie technologii środowiskowych, ze 

szczególnym uwzględnieniem niskoemisyjnych technologii węglowych 

(CTW), 

 Działanie 3.1.4. – Promowanie przedsiębiorczości typu „business & 

biodiversity”,  

 w szczególności na obszarach zagrożonych peryferyjnością,  
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b) Kierunek działań 3.2. – Wspieranie rozwoju zrównoważonego budownictwa 

na etapie planowania, projektowania, wznoszenia budynków oraz 

zarządzania nimi przez cały cykl życia  

 Działanie 3.2.1. – Poprawa efektywności energetycznej i materiałowej 

przedsięwzięć architektoniczno-budowlanych oraz istniejących 

zasobów, 

 Działanie 3.2.2. – Stosowanie zasad zrównoważonej architektury 

 

Strategia rozwoju transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku) 

1. Cel strategiczny 1. - Stworzenie zintegrowanego systemu transportowego 

a) Cel szczegółowy 1. – Stworzenie nowoczesnej i spójnej sieci infrastruktury 

transportowej, 

b) Cel szczegółowy 4. – Ograniczanie negatywnego wpływu transportu na 

środowisko. 

 

Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012–2020 

1) Cel szczegółowy 2: Poprawa warunków życia na obszarach wiejskich oraz poprawa ich 

dostępności przestrzennej 

a) Priorytet 2.1. – Rozwój infrastruktury gwarantującej bezpieczeństwo energetyczne, 

sanitarne i wodne na obszarach wiejskich 

 Kierunek interwencji 2.1.1. – Modernizacja sieci przesyłowych i dystrybucyjnych 

energii elektrycznej, 

 Kierunek interwencji 2.1.2. – Dywersyfikacja źródeł wytwarzania energii 

elektrycznej, 

 Kierunek interwencji 2.1.3. – Rozbudowa i modernizacja ujęć wody i sieci 

wodociągowej, 

 Kierunek interwencji 2.1.4. – Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i 

oczyszczalni ścieków, 

 Kierunek interwencji 2.1.5. – Rozwój systemów zbiórki, odzysku i 

unieszkodliwiania odpadów, 

 Kierunek interwencji 2.1.6. – Rozbudowa sieci przesyłowej i dystrybucyjnej gazu 

ziemnego, 

b) Priorytet 2.2. – Rozwój infrastruktury transportowej gwarantującej dostępność 

transportową obszarów wiejskich 

 Kierunek interwencji 2.2.1. – Rozbudowa i modernizacja lokalnej infrastruktury 

drogowej i kolejowej, 

 Kierunek interwencji 2.2.2. – Tworzenie powiązań lokalnej sieci drogowej z siecią 

dróg regionalnych, krajowych, ekspresowych i autostrad, 

 Kierunek interwencji 2.2.3. – Tworzenie infrastruktury węzłów przesiadkowych, 

transportu kołowego i kolejowego, 

c) Priorytet 2.5. Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa na obszarach wiejskich 

 Kierunek interwencji 2.5.1. – Rozwój infrastruktury wodno-melioracyjnej i innej 

łagodzącej zagrożenia naturalne, 

2) Cel szczegółowy 3: Bezpieczeństwo żywnościowe 

a) Priorytet 3.2. – Wytwarzanie wysokiej jakości, bezpiecznych dla konsumentów 

produktów rolno‐spożywczych 



Prognoza Oddziaływania na Środowisko Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zapolice na lata 

2017 – 2020 z perspektywą na lata 2021 - 2024 

 
 

13 

 

 Kierunek interwencji 3.2.2. – Wsparcie wytwarzania wysokiej jakości produktów 

rolno‐spożywczych, w tym produktów wytwarzanych metodami integrowanymi, 

ekologicznymi oraz tradycyjnymi metodami produkcji z lokalnych surowców  

i zasobów oraz produktów rybnych 

b) Priorytet 3.4. – Podnoszenie świadomości i wiedzy producentów oraz konsumentów 

w zakresie produkcji rolno‐spożywczej i zasad żywienia 

 Kierunek interwencji 3.4.3. – Wsparcie działalności innowacyjnej ukierunkowanej 

na zmiany wzorców produkcji i konsumpcji 

3) Cel szczegółowy 5: Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu na obszarach 

wiejskich 

a) Priorytet 5.1. – Ochrona środowiska naturalnego w sektorze rolniczym i 

różnorodności biologicznej na obszarach wiejskich 

 Kierunek interwencji 5.1.1. – Ochrona różnorodności biologicznej, w tym 

unikalnych ekosystemów oraz flory i fauny związanych z gospodarką rolną  

i rybacką, 

 Kierunek interwencji 5.1.2. – Ochrona jakości wód, w tym racjonalna gospodarka 

nawozami i środkami ochrony roślin 

 Kierunek interwencji 5.1.3. – Racjonalne wykorzystanie zasobów wodnych na 

potrzeby rolnictwa i rybactwa oraz zwiększanie retencji wodnej 

 Kierunek interwencji 5.1.4. – Ochrona gleb przed erozją, zakwaszeniem, 

spadkiem zawartości materii organicznej i zanieczyszczeniem metalami ciężkimi 

 Kierunek interwencji 5.1.5. – Rozwój wiedzy w zakresie ochrony środowiska 

rolniczego i różnorodności biologicznej na obszarach wiejskich i jej 

upowszechnianie 

b) Priorytet 5.2.- Kształtowanie przestrzeni wiejskiej z uwzględnieniem ochrony 

krajobrazu i ładu przestrzennego 

 Kierunek interwencji 5.2.1. – Zachowanie unikalnych form krajobrazu rolniczego, 

 Kierunek interwencji 5.2.2. – Właściwe planowanie przestrzenne 

 Kierunek interwencji 5.2.3. – Racjonalna gospodarka gruntami 

c) Priorytet 5.3. – Adaptacja rolnictwa i rybactwa do zmian klimatu oraz ich udział   

w przeciwdziałaniu tym zmianom (mitygacji) 

 Kierunek interwencji 5.3.1. – Adaptacja produkcji rolnej i rybackiej do zmian 

klimatu 

 Kierunek interwencji 5.3.2. – Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych  

w rolnictwie i całym łańcuchu rolno‐żywnościowym 

 Kierunek interwencji 5.3.3. – Zwiększenie sekwestracji węgla w glebie i biomasie 

wytwarzanej w rolnictwie 

 Kierunek interwencji 5.3.4. – Badania w zakresie wzajemnego oddziaływania 

rozwoju obszarów wiejskich, rolnictwa i rybactwa na zmiany klimatu 

 Kierunek interwencji 5.3.5. – Upowszechnianie wiedzy w zakresie praktyk 

przyjaznych klimatowi wśród konsumentów i producentów rolno‐spożywczych 

d) Priorytet 5.4. Zrównoważona gospodarka leśna i łowiecka na obszarach wiejskich 

 Kierunek interwencji 5.4.1. – Racjonalne zwiększenie zasobów leśnych 

 Kierunek interwencji 5.4.2. – Odbudowa drzewostanów po zniszczeniach 

spowodowanych katastrofami naturalnymi 
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 Kierunek interwencji 5.4.3 – Zrównoważona gospodarka łowiecka służąca 

ochronie środowiska oraz rozwojowi rolnictwa i rybactwa 

 Kierunek interwencji 5.4.4. – Wzmacnianie publicznych funkcji lasów 

e) Priorytet 5.5. - Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na obszarach 

wiejskich 

 Kierunek interwencji 5.5.1. – Racjonalne wykorzystanie rolniczej i rybackiej 

przestrzeni produkcyjnej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych 

 Kierunek interwencji 5.5.2. – Zwiększenie dostępności cenowej  

i upowszechnienie rozwiązań  

 w zakresie odnawialnych źródeł energii wśród mieszkańców obszarów wiejskich 

4) Cel 3: Skuteczne zarządzanie i koordynacja działań rozwojowych 

a) Kierunek interwencji 3.2. – Skuteczny system zarządzania rozwojem kraju 

 Przedsięwzięcie 3.2.1. – Wprowadzenie mechanizmów zapewniających spójność 

programowania społeczno-gospodarczego i przestrzennego 

 Przedsięwzięcie 3.2.2. – Zapewnienie ładu przestrzennego 

 Przedsięwzięcie 3.2.3. – Wspieranie rozwoju wykorzystania informacji 

przestrzennej z wykorzystaniem technologii cyfrowych 

5) Cel 5: Efektywne świadczenie usług publicznych  

a) Kierunek interwencji 5.2. – Ochrona praw i interesów konsumentów  

 Przedsięwzięcie 5.2.3. – Wzrost świadomości uczestników obrotu  

o przysługujących konsumentom prawach oraz stymulacja aktywności 

konsumenckiej w obszarze ochrony tych praw,  

b) Kierunek interwencji 5.5. – Standaryzacja i zarządzanie usługami publicznymi, ze 

szczególnym uwzględnieniem technologii cyfrowych  

 Przedsięwzięcie 5.5.2. – Nowoczesne zarządzanie usługami publicznymi 

6) Cel 7: Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego  

a) Kierunek interwencji 7.5. – Doskonalenie systemu zarządzania kryzysowego  

 Przedsięwzięcie 7.5.1. – Usprawnienie działania struktur zarządzania 

kryzysowego.  

 

Strategia rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 

2022  

1) Cel 3: Rozwój odporności na zagrożenia bezpieczeństwa narodowego  

a) Priorytet 3.1. – Zwiększanie odporności infrastruktury krytycznej  

 Kierunek interwencji 3.1.3. – Zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonowania 

energetyki jądrowej w Polsce 

2) Cel 4: Zwiększenie integracji polityk publicznych z polityką bezpieczeństwa  

a) Priorytet 4.1. – Integracja rozwoju społeczno-gospodarczego i bezpieczeństwa 

narodowego  

 Kierunek interwencji 4.1.1. – Wzmocnienie relacji między rozwojem regionalnym 

kraju, a polityką obronną 

 Kierunek interwencji 4.1.2. – Koordynacja działań i procedur planowania 

przestrzennego uwzględniających wymagania obronności i bezpieczeństwa 

państwa 

 Kierunek interwencji 4.1.3. – Wspieranie rozwoju infrastruktury przez sektor 

bezpieczeństwa 
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 Kierunek interwencji 4.1.4. – Wspieranie ochrony środowiska przez sektor 

bezpieczeństwa 

 

Krajowa strategia rozwoju regionalnego 2010–2020: regiony, miasta, obszary wiejskie  

1) Cel 1: Wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów. 

a) Kierunek działań 1.1. – Wzmacnianie funkcji metropolitalnych ośrodków 

wojewódzkich i integracja ich obszarów funkcjonalnych: 

 Działanie 1.1.1. – Warszawa – stolica państwa,  

 Działanie 1.1.2. – Pozostałe ośrodki wojewódzkie. 

b) Kierunek działań 1.2. – Tworzenie warunków dla rozprzestrzeniania procesów 

rozwojowych i zwiększania ich absorpcji na obszary poza ośrodkami wojewódzkimi:  

 Działanie 1.2.1. – Zwiększanie dostępności komunikacyjnej wewnątrz regionów 

 Działanie 1.2.2. – Wspieranie rozwoju i znaczenia miast subregionalnych 

 Działanie 1.2.3. – Pełniejsze wykorzystanie potencjału rozwojowego obszarów 

wiejskich 

c) Kierunek działań 1.3. – Budowa podstaw konkurencyjności województw – działania 

tematyczne 

 Działanie 1.3.5. – Dywersyfikacja źródeł i efektywne wykorzystanie energii oraz 

reagowanie na zagrożenia naturalne 

 Działanie 1.3.6. – Wykorzystanie walorów środowiska przyrodniczego oraz 

potencjału dziedzictwa kulturowego 

2) Cel 2: Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów 

problemowych. 

a) Kierunek działań 2.2. – Wspieranie obszarów wiejskich o najniższym poziomie 

dostępu mieszkańców do dóbr i usług warunkujących możliwości rozwojowe: 

 Działanie 2.2.3. – Zwiększanie dostępności i jakości usług komunikacyjnych 

 Działanie 2.2.4. – Usługi komunalne i związane z ochroną środowiska 

b) Kierunek działań 2.3. – Restrukturyzacja i rewitalizacja miast i innych obszarów 

tracących dotychczasowe funkcje społeczno-gospodarcze 

c) Kierunek działań 2.4. – Przezwyciężanie niedogodności związanych z położeniem 

obszarów przygranicznych, szczególnie wzdłuż zewnętrznych granic UE 

d) Kierunek działań 2.5. – Zwiększanie dostępności transportowej do ośrodków 

wojewódzkich na obszarach o najniższej dostępności 

 

Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020  

1) Cel szczegółowy 4: Poprawa zdrowia obywateli oraz efektywności systemu opieki 

zdrowotnej  

a) Kierunek interwencji – kształtowanie zdrowego stylu życia poprzez promocję zdrowia, 

edukację zdrowotną oraz prośrodowiskową oraz działania wspierające dostęp do 

zdrowej i bezpiecznej żywności 

 

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020  

1) Cel szczegółowy 4: Rozwój i efektywne wykorzystanie potencjału kulturowego i 

kreatywnego 

a) Priorytet Strategii 4.1. – Wzmocnienie roli kultury w budowaniu spójności społecznej 
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 Kierunek działań 4.1.2. – Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz 

krajobrazu 

 

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku  

1) Kierunek – poprawa efektywności energetycznej 

a) Cel główny – dążenie do utrzymania zeroenergetycznego wzrostu gospodarczego, tj. 

rozwoju gospodarki następującego bez wzrostu zapotrzebowania na energię 

pierwotną 

b) Cel główny – konsekwentne zmniejszanie energochłonności polskiej gospodarki do 

poziomu UE 15 

2) Kierunek – wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii 

a) Cel główny – racjonalne i efektywne gospodarowanie złożami węgla, znajdującymi 

się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

b) Cel główny – zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju poprzez 

dywersyfikację źródeł i kierunków dostaw gazu ziemnego 

3) Kierunek – wytwarzanie i przesyłanie energii elektrycznej oraz ciepła 

a) Cel główny – zapewnienie ciągłego pokrycia zapotrzebowania na energię przy 

uwzględnieniu maksymalnego możliwego wykorzystania krajowych zasobów oraz 

przyjaznych środowisku technologii 

4) Kierunek – dywersyfikacja struktury wytwarzania energii elektrycznej poprzez 

wprowadzenie energetyki jądrowej 

a) Cel główny – przygotowanie infrastruktury dla energetyki jądrowej i zapewnienie 

inwestorom warunków do wybudowania i uruchomienia elektrowni jądrowych 

opartych na bezpiecznych technologiach, z poparciem społecznym i z zapewnieniem 

wysokiej kultury bezpieczeństwa jądrowego na wszystkich etapach: lokalizacji, 

projektowania, budowy, uruchomienia, eksploatacji i likwidacji elektrowni jądrowych 

5) Kierunek – rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw 

a) Cel główny – wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w finalnym zużyciu energii 

co najmniej do poziomu 15% w 2020 roku oraz dalszy wzrost tego wskaźnika w 

latach następnych 

b) Cel główny – osiągnięcie w 2020 roku 10% udziału biopaliw w rynku paliw 

transportowych oraz zwiększenie wykorzystania biopaliw II generacji 

c) Cel główny – ochrona lasów przed nadmiernym eksploatowaniem, w celu 

pozyskiwania biomasy oraz zrównoważone wykorzystanie obszarów rolniczych na 

cele OZE, w tym biopaliw, tak aby nie doprowadzić do konkurencji pomiędzy 

energetyką odnawialną i rolnictwem oraz zachować różnorodność biologiczną 

d) Cel główny – wykorzystanie do produkcji energii elektrycznej istniejących urządzeń 

piętrzących stanowiących własność Skarbu Państwa 

e) Cel główny – zwiększenie stopnia dywersyfikacji źródeł dostaw oraz stworzenie 

optymalnych warunków do rozwoju energetyki rozproszonej opartej na lokalnie 

dostępnych surowcach 

6) Kierunek – rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii 

a) Cel główny – zapewnienie niezakłóconego funkcjonowania rynków paliw i energii, a 

przez to przeciwdziałanie nadmiernemu wzrostowi cen 

7) Kierunek – ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko 

a) Cel główny – ograniczenie emisji CO2 do 2020 roku przy zachowaniu wysokiego 

poziomu bezpieczeństwa energetycznego 



Prognoza Oddziaływania na Środowisko Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zapolice na lata 

2017 – 2020 z perspektywą na lata 2021 - 2024 

 
 

17 

 

b) Cel główny – ograniczenie emisji SO2 i NOx oraz pyłów (w tym PM10 i PM2,5) do 

poziomów wynikających z obecnych i projektowanych regulacji unijnych 

c) Cel główny – ograniczanie negatywnego oddziaływania energetyki na stan wód 

powierzchniowych i podziemnych 

d) Cel główny – minimalizacja składowania odpadów poprzez jak najszersze 

wykorzystanie ich w gospodarce 

e) Cel główny – zmiana struktury wytwarzania energii w kierunku technologii 

niskoemisyjnych 

 

SPÓJNOŚĆ NA SZCZEBLU REGIONALNYM 

 

Zaktualizowana Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2020 

OBSZAR PRIORYTETOWY: OCHRONA ŚRODOWISKA.  

Cel strategiczny: Poprawa warunków życia mieszkańców regionu poprzez poprawę jakości 

środowiska.  

 

Dotychczasowy rozwój województwa łódzkiego skutkował niedostosowaniem istniejącej 

infrastruktury technicznej do współczesnych standardów w zakresie ochrony środowiska. 

Kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju, należy podjąć działania zmierzające do 

zdecydowanej poprawy sytuacji w tej dziedzinie. Zapewni to lepszą jakość życia następnym 

pokoleniom oraz zwiększy atrakcyjność województwa jako miejsca zamieszkania i pracy. Do 

najważniejszych problemów województwa zliczyć należy: niedostateczny stopień 

skanalizowania i oczyszczania ścieków (zwłaszcza na obszarach wiejskich), niewłaściwą 

gospodarkę odpadami, zanieczyszczenie powietrza, występujące lokalnie przekroczenie 

norm hałasu, zanieczyszczenie wód powierzchniowych i podziemnych, niedostateczną ilość 

zbiorników małej retencji, niską lesistość województwa oraz monokulturę drzewostanu.  

 

Cele szczegółowe:  

 Ochrona i poprawa stanu środowiska oraz przeciwdziałanie zagrożeniom naturalnym  

i antropogenicznym,  

 Zrównoważony rozwój gospodarki zasobami naturalnymi,  

 Podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa.  

 

Główne działania:  

Wspieranie działań w zakresie: 

 wdrożenie systemowej gospodarki wodno-ściekowej,  

 wykorzystania odnawialnych źródeł energii,  

 selektywnej zbiórki, odzysku i unieszkodliwiania odpadów przede wszystkim 

komunalnych i niebezpiecznych,  

 ochrony przed powodziami,  

 ochrony przed hałasem,  

 ochrony przed promieniowaniem niejonizującym, vii) ograniczenia emisji zanieczyszczeń 

do atmosfery,  

 poprawy czystości wód powierzchniowych i podziemnych,  

 wzrostu lesistości,  

 ochrony gleb.  
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Strategia Rozwoju Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2007 - 2020 

Cel strategiczny: POPRAWA STANU ŚRODOWISKA NATURALNEGO I ZACHOWANIE 

WALORÓW PRZYRODNICZYCH 

 

Ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego 

 Budowa kolektorów doprowadzających ścieki do istniejących oczyszczalni ścieków. 

 Likwidacja nielegalnego odprowadzania ścieków do wód lub do ziemi. 

 Zapobieganie powstawaniu nielegalnych składowisk odpadów i likwidacja istniejących. 

 

Ochrona powietrza 

 Rozbudowa sieci gazowej. 

 

Zalesianie nieużytków i gleb o niskiej bonitacji 

 Zmniejszanie powierzchni nieużytków i odłogowanych gleb o niskiej bonitacji (klasa V, VI, 

VIz). 

 Poprawa zwartości kompleksów leśnych. 

 

SPÓJNOŚĆ NA SZCZEBLU LOKALNYM 

 

Strategia rozwoju Gminy Zapolice na lata 2013 – 2020 

W dokumencie przedstawiono działania związane z ochroną środowiska, przedstawione 

poniżej. 

 

Cel strategiczny I. Zrównoważony rozwój infrastruktury lokalnej 

Cel operacyjny: I.2 Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej 

 

Proponowane działania 

 budowa nowej oczyszczalni ścieków, 

 kontynuacja budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i dostępu wszystkich 

mieszkańców do kanalizacji, 

 rozwój sieci kanalizacyjnej, 

 monitorowanie odpływu ścieków do Warty i Widawki. 

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zapolice 

W Planie Gospodarki Niskoemisyjnej wyznaczono działania do realizacji, w celu poprawy 

jakości powietrza na terenie gminy: 

 Działania edukacyjne, w tym organizacja akcji społecznych związanych z ograniczeniem 

emisji, efektywnością energetyczną oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. 

 Modernizacja oświetlenia ulicznego. 

 Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z audytami 

energetycznymi. 

 Montaż odnawialnych źródeł energii na/w budynkach użyteczności publicznej. 

 Budowa i rozbudowa ścieżek rowerowych. 

 Rozwój rozproszonych źródeł energii – małe instalacje fotowoltaiczne. 

 Rozwój rozproszonych źródeł energii - mikro instalacje fotowoltaiczne. 
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 Rozwój rozproszonych źródeł energii – kolektory słoneczne. 

 Termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz z audytami energetycznymi. 

 Ograniczenie emisji z budynków mieszkalnych – wymiana kotłów. 

 Rozwój budownictwa pasywnego i energooszczędnego. 

 

 
.  



     
Prognoza Oddziaływania na Środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zapolice na 

lata 2017 – 2020 z perspektywą na lata 2021 - 2024 

3. Charakterystyka Gminy 

3.1 Położenie 

Gmina Zapolice jest jedną z 4 gmin wchodzących w skład powiatu zduńskowolskiego 

oraz jedną z najmniejszych gmin o charakterze wiejskim w województwie łódzkim. Jako 

najmniejsza gmina w powiecie zduńskowolskim zajmuje powierzchnię blisko 81 km2. Od 

północy graniczy z miastem Zduńska Wola, gminą Zduńska Wola oraz gminą Sieradz, jej 

południowe i wschodnie granice sąsiadują z gminami Widawa, Burzenin i Sędziejowice. 

 

Rysunek 1. Granice administracyjne gminy Zapolice. 

Źródło: www.google.pl/maps 

Położenie gminy Zapolice na tle powiatu zduńskowolskiego przedstawia poniższy rysunek. 
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Rysunek 2. Podział administracyjny powiatu zduńskowolskiego. 

Źródło: www.osp.org.pl 

Gmina podzielona jest na 23 sołectwa: Beleń, Branica, Holendry, Jelno, Jeziorko, 

Kalinowa, Marcelów, Marżynek, Młodawin Dolny, Młodawin Górny, Paprotnia, Pstrokonie, 

Ptaszkowice, Rembieszów, Rembieszów – Kolonia, Rojków, Strońsko, Swędzieniejewice, 

Świerzyny, Woźniki, Wygiełzów, Zapolice i Zapolice Osiedle. 

W poniższej tabeli przedstawiono strukturę użytkowania gruntów na terenie gminy 

Zapolice. Największy udział w całkowitym bilansie gminy mają użytki rolne, które stanowią 

76,7 % bilansu gminy. 
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Tabela 6. Struktura użytkowania gruntów na terenie gminy Zapolice, stan na 2014 r. 

Kierunek wykorzystania gruntu Powierzchnia [ha] 
% powierzchni 

Gminy 

Użytki rolne ogółem, 

w tym grunty orne 
6 241 
4 387 

76,7 

Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione 1 327 16,3 

Grunty pod wodami 164 2,0 

Grunty zabudowane i zurbanizowane 292 3,6 

Użytki ekologiczne 16 0,2 

Nieużytki 82 1,0 

Tereny różne 19 0,2 

Źródło: GUS, stan na 31.12.2014 r. 

3.2 Demografia 
Liczba mieszkańców gminy Zapolice wykazuje tendencje wzrostową. W roku 2015 

liczba mieszkańców gminy wynosiła 5 078 osób, dla porównania w roku 2010 liczba 

mieszkańców gminy stanowiła 4 857. Średnioroczny trend zmian wyniósł 0,74 %. 

 
Wykres 1. Liczba ludności na terenie gminy Zapolice w latach 2010 – 2015.  

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS. 

 

W poniższej tabeli przedstawiono wartości wskaźników demograficznych w ostatnich 

latach, odnoszących się do gminy Zapolice. 
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Tabela 1. Wskaźniki demograficzne na terenie gminy Zapolice. 

Parametr Jednostka Wartość (2014 r.) Wartość (2015r.) 

 Ludność wg płci 

Liczba kobiet 

osoba 

2 442 2 480 

Liczba mężczyzn 2 577 2 598 

 Wskaźnik modułu gminnego 

Gęstość zaludnienia osoba/km
2
 62 62 

Zmiana liczby ludności 

na 1 000 mieszkańców 
osoba 6,2 11,7 

 
Udział ludności według ekonomicznych grup wieku w % ludności 

ogółem 

W wieku 

przedprodukcyjnym 

% 

18,0 18,0 

W wieku produkcyjnym 65,1 64,7 

W wieku 

poprodukcyjnym 
16,8 17,3 

 Wskaźnik obciążenia demograficznego 

Ludność w wieku 

nieprodukcyjnym na 100 

osób w wieku 

produkcyjnym 

osoba 53,5 54,5 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS. 

 

Na terenie gminy następują powolne zmiany w strukturze wiekowej. Wzrasta liczba osób 

najstarszych (nieaktywnych zawodowo), a maleje udział mieszkańców w wieku 

produkcyjnym. Niemniej procesy demograficzne w gminie zachodzą w niewielkim stopniu. 

Zwiększa się również wskaźnik obciążenia demograficznego na terenie gminy Zapolice. 

 

 

3.3 Warunki klimatyczne 
Według podziału klimatycznego Polski W. Okołowicza gmina Zapolice położona jest w 

strefie pośredniej między wpływami kontynentalnymi i oceanicznymi, na granicy dwóch 

regionów klimatycznych: Śląsko-Wielkopolskiego i Środkowopolskiego.  

Ogólna charakterystyka tego regionu to:  

 średnia roczna temperatura powietrza wynosi około +7,6°C, 

 częstotliwość występowania mgieł obejmuje około 31 dni w roku (najwięcej  

w październiku i listopadzie, najmniej od maja do końca lipca), 

 roczny opad wynosi około 556 mm,  

 pokrywa śnieżna utrzymuje się przez 55 dni, 

 okres wegetacyjny trwa około 210-220 dni (od początku kwietnia do przełomu 

października i listopada), 
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 na terenie gminy przeważają wiatry zachodnie, stanowiące średnio 23-24% 

notowanych przypadków. Wiatry z sektora zachodniego (W, SW i NW) stanowią 

około 45% częstości wszystkich kierunków. 

Generalnie obszar gminy odznacza się przewagą dobrych warunków klimatycznych, nie 

stwarzających barier dla jej rozwoju gospodarczego.  

Tereny o najkorzystniejszych warunkach (bardzo dobre warunki solarne i termiczne, dobre 

warunki wilgotnościowe, właściwe nawietrzanie oraz mała częstotliwość występowania 

mgieł) występują  

w obrębie zboczy o ekspozycji S, SW, W i SE o nachyleniu >5%. Występują one długim 

pasem wzdłuż doliny Warty (krawędź doliny) oraz w okolicach wsi Kolonia Branica, 

Paprotnia i Młodawin Dolny. Tereny o korzystnych warunkach (dobre i przeciętne warunki 

solarne, termiczne i wilgotnościowe oraz bardzo dobre warunki przewietrzania terenu), 

przeważające na terenie gminy Zapolice, związane są  

z płaską powierzchnią wysoczyzny morenowej. 

 

3.4 Infrastruktura inżynieryjno-techniczna 
 

Sieć elektroenergetyczna 

W gminie Zapolice występuje jedna linia wysokiego napięcia, brak jest stacji 

elektroenergetycznych 110/15 kV. 

 

Zasadniczym źródłem zasilania Gminy Zapolice w energię elektryczną są stacje 

transformatorowo-rozdzielcze 110/15kV zlokalizowane poza obszarem gminy. Główne 

punkty zasilania stanowią:  

 GPZ Zduńska Wola z mocą zainstalowaną 50MVA zasilany liniami 110kV z 

kierunku Łasku, Szadku, Kozub i Sieradza, 

 GPZ Kozuby z mocą zainstalowaną 32MVA zasilany dwoma liniami 110kV z 

kierunku Ruśćca  

 i Zduńskiej Woli, 

 GPZ Złota w Zduńskiej Woli z mocą zainstalowaną 20MVA zasilany dwoma liniami 

110kV z kierunku Sieradza i Zduńskiej Woli. 

 

Istniejący system zasilania w pełni zaspokaja teraźniejsze i przyszłościowe potrzeby 

energetyczne nawet przy założeniach znacznego tempa rozwoju społeczno-

gospodarczego. 
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Sieć ciepłownicza 

Zaopatrzenie w ciepło opiera się na indywidualnych źródłach ciepła oraz lokalnych 

kotłowniach zlokalizowanych w Zapolicach zasilanych paliwem stałym lub olejowym 

obsługujących obiekty administracji i oświaty. 

Struktura wykorzystania paliw na terenie gminy (na podstawie opracowanego Planu 

Gospodarki Niskoemisyjnej): 

 92,68 % węgiel, 

 3,66 % olej opałowy, 

 1,83 % biomasa, 

 1,22 % gaz, 

 0,61 % energia elektryczna.  

 

Sieć drogowa 

Przez północną część gminy przebiega droga ekspresowa S8 (droga krajowa nr 12) relacji 

Łódź – Wrocław. Długość odcinka znajdująca się w granicach Gminy wynosi około 8,00 

km. 

Ponadto na infrastrukturę drogową składa się sieć dróg: 

 powiatowych, 

 gminnych 

oraz dróg wewnętrznych obsługujących tereny zabudowy wiejskiej oraz dojazdy do pól. 

 

Wykazy dróg powiatowych i gminnych na terenie gminy znajdują się w poniższych 

tabelach. 

 
Tabela 2. Wykaz dróg powiatowych na terenie gminy Zapolice. 

 
Źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zapolice. 

 

  



 
Prognoza Oddziaływania na Środowisko Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 

Zapolice na lata 2017 – 2020  
z perspektywą na lata 2021 - 2024 

26 
 

Tabela 3. Wykaz dróg gminnych na terenie gminy Zapolice. 

Lp.  Nr drogi  Przebieg  

1.  11901E  Beleń – Zmyślona  

2.  11902E  Kolonia Zapolice – Świerzyny – Holendry  

3.  11903E  Świerzyny – Kolonia Jelno – Woźniki  

4.  11904E  Pstrokonie – Jeziorko – Korzeń (gm. Widawa)  

5.  11905E  Rembieszów – Korzeń (gm. Widawa)  

6.  11906E  Branica – Brzeski (gm. Sędziejowice)  

7.  11907E  Branica – Sobiepany (gm. Sędziejowice)  

8.  11908E  Marżynek – Młodawin Górny – Wygiełzów –Marzenin (gm. Sędziejowice)  

9.  11909E  Ptaszkowice – Mloodawin Górny  

10.  11910E  Swędzieniejewice – Wygiełzów – Grabia (gm. Sędziejowice)  

11. 119011E Droga przez m. Paprotnia 

12. 119012E Młodawin Górny – Młodawin Dolny 

13. 119013E Wygiełzów – Mołdawin Dolny 

14.  119014E Droga przez m. Jelno 

15. 119015E Droga przez m. Rembieszów - Kolon 

Źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zapolice. 

 

3.5 Działalność gospodarcza 
Pod względem gospodarczym gmina Zapolice jest gminą rolniczą. Większość 

funkcjonujących gospodarstw w gminie Zapolice to gospodarstwa wielokierunkowe, 

zajmujące się zarówno produkcją roślinną jak i zwierzęcą. Największą strukturę zasiewów 

stanowią zboża tj. żyto, pszenica, mniejszą natomiast ziemniaki, pszenżyto, owies, 

jęczmień, kukurydza. Z rolnictwa utrzymuje się ponad 50% ogólnej liczby ludności Gminy 

Zapolice. 

 

Część gospodarstw rolnych w obrębie Gminy prowadzi działalność pozarolniczą, 

większość z nich zajmuje się: handlem, przetwórstwem przemysłowym, budownictwem, 

transportem i magazynowaniem.  

 

Poniższy wykres przedstawia zmiany liczby podmiotów gospodarczych na 

przestrzeni lat 2010 – 2015. W ciągu pięciu lat liczba zarejestrowanych podmiotów wzrosła 

o wartość 60. 
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Wykres 2. Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych na terenie Gminy Zapolice w latach 2010 

– 2015. 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS. 

Do największych pracodawców w Gminie Zapolice zaliczyć można: 

 SBI Polska Sp. z o.o., 

 STEMOT M. Strzeliński, D. Strzeliński S.j. w Zapolicach, 

 Zakład Produkcyjno – Handlowy – Masarnia Zapolice Wawrzyniakowie S.j. w 

Zapolicach, 

 ZAMED Sp. z o.o. w Zapolicach, 

 Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe W&W Wioletta Woźniak  

w Marcelowie, 

 Piekarnia J. Sz. Chudobińscy s.c. w Zapolicach, 

 Zakład Budowlany K. Kaczmarek w Beleniu, 

 Zespół Szkół Ogólnokształcących z Zapolicach, 

 Urząd Gminy w Zapolicach, 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zapolicach, 

 Publiczne Przedszkole w Zapolicach, 

 Agromex Sp. j. w Swędzieniejewicach. 

W roku 2015 na terenie gminy Zapolice zarejestrowanych było 396 podmiotów 

gospodarczych. Największy udział w całkowitym bilansie mają podmioty z sekcji G – 25,0 

% oraz F – 23,2 %. 
Tabela 4. Podmioty wg PKD 2007 i rodzajów działalności na terenie gminy Zapolice. 

Podmioty wg PKD 2007 i rodzajów działalności 2015 

OGÓŁEM 396 

A. Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 10 

B. Górnictwo i wydobywanie 2 

C. Przetwórstwo przemysłowe 46 

D. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą 

wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 

0 

E. Dostawa wody; gospodarowanie ciekami i odpadami oraz działalność związana z 

rekultywacją 

1 

F. Budownictwo 92 

G. Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając 

motocykle 

99 

H. Transport i gospodarka magazynowa 33 
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Podmioty wg PKD 2007 i rodzajów działalności 2015 

I. Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 5 

J. Informacja i komunikacja 3 

K. Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 11 

L. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 6 

M. Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 12 

N. Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 9 

O. Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia 

społeczne 

8 

P. Edukacja 8 

Q. Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 27 

R. Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 6 

S. Pozostała działalność usługowa w tym sekcja 

T. Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe 

produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby 

18 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, BDL (dane na 31.12.2015 r. 

 

3.6 Turystyka 
Gmina Zapolice posiada liczne walory turystyczne. O atrakcyjności turystycznej gminy 

świadczy m.in. obecność Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki. 

W celu podkreślenia walorów przyrodniczych gminy oraz wykorzystując zasoby 

dziedzictwa kulturowego wyznaczono na jej obszarze szereg szlaków turystycznych, w 

tym: 

 

Ponadregionalne stanowiące trasy tranzytowe: 

 Szlak Wodny Warty (kajakowy) mający zróżnicowany charakter obfitujący w bardzo 

wiele miejsc wartych zobaczenia z uwagi na walory przyrodnicze oraz historyczno-

kulturalne.  

 Europejski Szlak Bursztynowy (rowerowy- 327 km) (samochodowy – 357 km) – 

wchodzący  

 w skład Europejskich Szlaków Kulturowych w województwie łódzkim jest trasą 

turystyczną nawiązującą do starożytnego, dalekosiężnego szlaku handlowego, 

którym kupcy z Cesarstwa Rzymskiego podążali na piaszczyste wybrzeża Bałtyku 

po „złoto północy”, czyli bursztyn. 

 

Regionalne uzupełniające system ponadregionalny: 

 Szlak Konny Województwa Łódzkiego im. mjr Henryka Dobrzańskiego "Hubala" ma 

liczyć ponad 1300 kilometrów i otaczać województwo łódzkie i aglomerację łódzką. 

Po wytyczeniu i zagospodarowaniu wszystkich tras będzie to najdłuższy szlak 

konny w Polsce.  

 Szlak Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego (rowerowy). 

 Szlak Wodny na Widawce (kajakowy). 

 Szlak walk nad Wartą 1939 r. – pieszy o długości 54,6 km. Szlak biegnie doliną 

rzeki Warty i łączy miejscowości związane z walkami 10 DP Armii "Łódź". 
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3.7. Wody 
Gmina Zapolice leży w obrębie następujących Jednolitych Części Wód 

Podziemnych (JCWP): 

 JCWP Tymianka o kodzie PLRW600016182892; 

 JCWP Dopływ spod Paprotnio kodzie  PL RW600016182894; 

 JCWP Dopływ ze Świerzyn o kodzie PL RW600017183112; 

 JCWP Dopływ z Piasków o kodzie PL RW600017183114; 

 JCWP Żeglina o kodzie PL RW600017183129; 

 JCWP Pichna do Urszulinki o kodzie PLRW60001718317889; 

 JCWP Warta od Wierznicy do Widawki o kodzie PL RW600019181999; 

 JCWP Grabia od Dopływu z Anielina do ujścia o kodzie PL RW600019182899: 

 JCWP Widawka od Krasówki do ujścia do ujścia o kodzie PL RW60001918299; 

 JCWP Warta od Widawki do Żegliny o kodzie PL RW600019183119. 

 

Pod względem hydrograficznym obszar gminy położony jest całkowicie w dorzeczu 

rzeki Odry, zlewni rzeki Warty, w obszarze zasobowym Zbiornika Jeziorsko. Sieć 

hydrograficzną obszaru opracowania tworzą:  

 

Warta - rzeka II rzędu, prawobrzeżny dopływ Odry - odwadniająca zachodnią cześć gminy  

i stanowiąca jej naturalną granicę na odcinku około 9,5 km. Koryto Warty jest 

nieuregulowane,  

z licznymi zakolami i odnogami, otoczone wałami przeciwpowodziowymi. Rzece 

towarzyszą liczne starorzecza.  

 

Widawka - górny, ujściowy odcinek rzeki III rzędu, prawobrzeżnego dopływu Warty -

odwadniający południową część gminy. Koryto rzeki jest nieuregulowane, na odcinku od 

wsi Kalinowa do ujścia otoczone wałami przeciwpowodziowymi.  

Widełka - rzeka IV rzędu, prawobrzeżny dopływ Widawki, odwadniająca środkową część 

gminy. Rzeka, rozpoczynając swój bieg na południe od wsi Ptaszkowice, płynie w całości w 

gminie Zapolice, wykorzystując na znacznej długości swego biegu dolinę rzeki Widawki. 

Północno-wschodnia część terenu opracowania odwadniana jest przez rzekę Grabię, 

dopływ Widawki, płynącą poza omawianym obszarem. 

W północnej części gminy, w rejonie Holendrów, mają swój początek tereny źródliskowe 

rzeki Pichny, dopływu Warty. 

 

Regulacje odnośnie oceny stanu wód powierzchniowych zawarte są w 

rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 22 października 2014 r. w sprawie sposobu 

klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm 

jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1482) oraz rozporządzeniu 

Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, 

potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych 

(Dz. U. z 2011 r., nr 258, poz. 1549).  
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W poniższej tabeli przedstawiono ocenę jednolitych części wód dla rzek, które 

przepływają przez teren gminy Zapolice. Badane JCW należą do wód naturalnych w 

związku z czym oceniany jest ich stan ekologiczny (na podstawie elementów 

biologicznych, hydromorfologicznych i fizykochemicznych). Badania były przeprowadzane 

w roku 2015. 
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Tabela 5. Identyfikacja JCWP na terenie gminy Zapolice. 

Nazwa JCWP Kod JCWP 
Stan/ potencjał 

ekologiczny 
Stan chemiczny Stan wód Status 

Zagrożenie 

nieosiągnięcie

m celów 

środowiskowy

ch 

RW600016182892 Tymianka dobry Poniżej dobrego zły naturalna zagrożona 

RW600016182894 Dopływ spod Paprotni co najmniej dobry co najmniej dobry zły naturalna niezagrożona 

RW600017183112 Dopływ ze Świerzyn poniżej dobrego poniżej dobrego zły naturalna zagrożona 

RW600017183114 Dopływ z Piasków poniżej dobrego poniżej dobrego zły naturalna zagrożona 

RW600017183129 Żeglina umiarkowany poniżej dobrego zły Silnie zmieniona zagrożona 

RW60001718317889 Pichna do Urszulinki słaby poniżej dobrego zły Silnie zmieniona zagrożona 

RW600019181999 
Warta od Wierznicy do 

Widawki 
dobry dobry dobry naturalna niezagrożona 

RW600019182899 
Grabia od Dopływu z 

Anielina do ujścia 
umiarkowany dobry zły naturalna zagrożona 
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Źródło: KZGW

RW60001918299 
Widawka od Krasówki do 

ujścia 
umiarkowany dobry zły Silnie zmieniona zagrożona 

RW600019183119 
Warta od Widawki do 

Żegliny 
umiarkowany dobry zły naturalna zagrożona 
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2017 – 2020 z perspektywą na lata 2021 - 2024 
Celem środowiskowym dla sztucznych i silnie zmienionych jednolitych części wód 

powierzchniowych jest ochrona tych wód oraz poprawa ich potencjału ekologicznego i stanu 

chemicznego, tak aby osiągnąć dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny wód 

powierzchniowych, a także zapobieganie pogorszeniu ich potencjału ekologicznego oraz 

stanu chemicznego. 

 

Wody podziemne 

Wody podziemne na terenie Gminy Zapolice występują w dwóch warstwach 

wodonośnych: czwartorzędowej oraz kredowej. Wody w poziomie kredowym związane są z 

występowaniem rumoszu wapiennego oraz wapienno-marglowego. Wody czwartorzędowego 

poziomu wodonośnego są związane z występowaniem przepuszczalnych osadów 

pochodzących z tego właśnie okresu. Osady te są porozdzielane nieprzepuszczalnymi 

warstwami glin oraz glin zwałowych. Zarówno poziom kredowy jak i czwartorzędowy są 

poziomami użytkowanymi eksploatowanymi przez ludzi. 

 

Na całej powierzchni gminy występowanie I poziomu wód podziemnych jest związane  

z przepuszczalnymi utworami czwartorzędowymi, występującymi pod warstwami glin lub 

wśród glin zwałowych. Nie mniej, ze względu na odmienny charakter występowania wód 

gruntowych, można wyróżnić trzy strefy:  

 dolinną - obejmującą doliny Warty, Widawki i mniejszych cieków, oraz płaskie tereny 

położone w ich sąsiedztwie. Pierwsze zwierciadło wody występuje tu na niewielkich 

głębokościach od 0,0 do 1,0 m ppt, 

 wysoczyznową (pozadolinną) - o zróżnicowanych warunkach występowania wód 

gruntowych, uzależnionych od : - budowy geologicznej terenu - ciągły poziom wód 

gruntowych występuje tylko w utworach łatwoprzepuszczalnych, o dużych 

miąższościach - odległości od obszarów dolinnych - w miarę oddalania się od dolin 

wzrasta głębokość zalegania wód gruntowych, przekraczając wartość 3,0 m ppt, 

 krawędziową, oddzielająca wyżej wymienione strefy o odmiennych reżimach wód 

gruntowych oraz występująca w obrębie zboczy o dużych nachyleniach - 

odznaczająca się przewagą spływu powierzchniowego wód opadowych i 

roztopowych nad infiltracją wgłębną. Zasadniczy poziom wód gruntowych u podnóża 

strefy na ogół zbliżony jest do poziomu wód w dolinie; natomiast wyżej, uzależniony 

jest od wysokości krawędzi i utrzymuje się z reguły na głębokości większej niż 3,0 m 

ppt. 

 

Gmina Zapolice występuje w obrębie Jednolitej Części Wód Podziemnych nr 82 (na 

podstawie nowego podziału obszaru Polski na 172 części wód podziemnych) oraz Jednolitej 

Części Wód Podziemnych nr 83 . Ich Charakterystyka znajduje się w poniższych tabelach. 

 
Tabela 6. Charakterystyka JCWPd nr 82. 

Powierzchnia 2 809,02 km
2
 

Region Warty 

Województwo opolskie, łódzkie, śląskie, wielkopolskie 

Powiaty bełchatowski, kłobucki, łaski, oleski, pajęczański, 

poddębicki, sieradzki, turecki, wieluński, 

wieruszowski, zduńskowolski 

Głębokość występowania wód słodkich ok. 200 m 

Źródło: Państwowa Służba Hydrogeologiczna. 
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Tabela 7. Charakterystyka JCWPd nr 83. 

Powierzchnia 2 415,8 km
2
 

Region Warty 

Województwo łódzkie 

Powiaty bełchatowski, łaski, łódzki, pabianicki, 

pajęczański, piotrkowski, radomszczański,  

wieluński, zduńskowolski, 

Głębokość występowania wód słodkich ok. 300 m 

Źródło: Państwowa Służba Hydrogeologiczna. 

 

 
Rysunek 3. Lokalizacja JCWPd nr 82 oraz JCWPd nr 83. 

Źródło: Państwowa Służba Hydrogeologiczna. 

 

Na szczeblu krajowym monitoringiem wód podziemnych zajmuje się GIOŚ, natomiast 

na szczeblu regionalnym WIOŚ, uzupełniający pomiary prowadzone w skali kraju.  

Podstawę oceny stanowi rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 roku w 

sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz.U. Nr 143, poz. 896). 

Klasyfikacja elementów fizykochemicznych stanu wód podziemnych obejmuje pięć klas 

jakości wód podziemnych: 

 Klasa I – wody bardzo dobrej jakości, w których: 

 wartości elementów fizykochemicznych są kształtowane wyłącznie w efekcie 

naturalnych procesów zachodzących w wodach podziemnych i mieszczą się 
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w zakresie wartości stężeń charakterystycznych dla badanych wód 

podziemnych (tła hydrogeochemicznego), 

 wartości elementów fizykochemicznych nie wskazują na wpływ działalności 

człowieka. 

 Klasa II – wody dobrej jakości, w których: 

 wartości niektórych elementów fizykochemicznych są podwyższone w wyniku 

naturalnych procesów zachodzących w wodach podziemnych, 

 wartości elementów fizykochemicznych nie wskazują na wpływ działalności 

człowieka albo jest to wpływ bardzo słaby. 

 Klasa III – wody zadowalającej jakości, w których wartości elementów 

fizykochemicznych są podwyższone w wyniku naturalnych procesów zachodzących w 

wodach podziemnych lub słabego wpływu działalności człowieka. 

 Klasa IV – wody niezadowalającej jakości, w których wartości elementów 

fizykochemicznych są podwyższone w wyniku naturalnych procesów zachodzących w 

wodach podziemnych oraz wyraźnego wpływu działalności człowieka. 

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

potwierdzają znaczący wpływ działalności człowieka. 

 

Badania wód podziemnych przeprowadzone na terenie gminy Zapolice w roku 2014 

przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi wskazały na I klasę czystości 

wód na omawianym obszarze. 

 
Tabela 8. Ocena jakości wód podziemnych w gminie Zapolice w roku 2014. 

Miejscowość 
Klasa 

czystości 
Wskaźniki decydujące o klasie 

Zapolice I 

pH-7.44,TOC-<2.8mg/l,PEW-383µS/cm,temperatura-

11.9°C,Tlen rozp-8.4mg/l,NH4-0.215mg/l,Sb-<0.002mg/l,As-

<0.007mg/l,NO3-<0.589mg/l,NO2<0.0066mg/l,B-<0.024mg/l,Cl-

2.53mg/l,Cr-<0.0011mg/l,CN-<0.001mg/l,F-0.175mg/l,PO4-

0.07mg/l,Al-<0.007mg/l,Cd-<0.0003mg/l,Mg-7.41mg/l,Mn-

0.014mg/l,Cu-<0.0045mg/l,Ni-<0.006mg/l,Pb-<0.005mg/l,K-

2.52mg/l,Hg-<0.00003mg/l,Se-<0.005mg/l,SO4-1.98mg/l,Na-

4.04mg/l,Ag-<0.001mg/l,Ca-73.6mg /l,HCO3-268mg /l,Fe-

0.892mg /l 

Źródło: WIOŚ, Łódź.  

 

Tabela 9. Identyfikacja Jednolitych Części Wód Podziemnych 

Kod JCWPd 
Stan 

chemiczny 

Stan 

ilościowy 
Status 

Zagrożenie 

nieosiągnięciem celów 

środowiskowych 

PLGW600082 Dobry  Dobry dobry niezagrożona 

PLGW600083 dobry Słaby słaby zagrożona 

Źródło: http://www.kzgw.gov.pl 

 

Zgodnie z art. 4.1 Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW) oraz art. 38e pkt. 1 ustawy  z 

dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2015, poz. 469), celem środowiskowym dla 

JCWPd jest zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do niej zanieczyszczeń; 

zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa stanu oraz ochrona i podejmowanie działań 
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naprawczych, a także zapewnianie równowagi między poborem a zasilaniem wód, tak aby 

osiągnąć ich dobry stan. 

 

 

3.8. Gospodarka wodno-ściekowa 
Na terenie gminy Zapolice łącznie z sieci wodociągowej korzysta 96,3 % 

gospodarstw. Wskazuje to na bardzo wysoki wskaźnik zwodociągowania gminy. 

Charakterystyka sieci wodociągowej została przedstawiona w poniższej tabeli. Sieć 

wodociągowa doprowadzona jest do wszystkich miejscowości na terenie gminy. 

 
Tabela 10. Charakterystyka sieci wodociągowej na terenie gminy Zapolice (stan na 31.12.2014 r.) 

Lp. Wskaźnik Jednostka Wartość 

1 Długość czynnej sieci rozdzielczej km 83,3 

2 

Przyłącza prowadzące do budynków 

mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania, 

pozostali odbiorcy 

szt. 1 795 

3 
Woda dostarczona gospodarstwom 

domowym 
dam3 151,2 

4 
Ludność korzystająca z sieci 

wodociągowej 
osoba 4 891 

5 % ludności korzystający z instalacji % 96,3 

6 Zużycie wody na jednego mieszkańca m3 30,2 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, BDL. 

 

Na terenie gminy Zapolice z kanalizacji korzysta 26,3 % gospodarstw. Charakterystykę sieci 

kanalizacyjnej na terenie gminy przedstawiono w poniższej tabeli. 

 
Tabela 11. Charakterystyka sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Zapolice (stan na 31.12.2014 r.). 

Lp. Wskaźnik Jednostka Wartość 

1 Długość czynnej sieci kanalizacyjnej km 14,9 

2 

Przyłącza prowadzące do budynków 

mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania, 

pozostali odbiorcy 

szt. 333 

3 Ścieki odprowadzone dam3 48,0 

4 
Ludność korzystająca z sieci 

kanalizacyjnej 
osoba 1 334 

5 
% ludności korzystający z instalacji na 

terenie miasta i gminy 
% 26,3 
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Źródło: Główny Urząd Statystyczny, BDL. 

 

Obsługą sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie gminy Zapolice zajmuje się 

dzierżawca i Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Królewska 

15, 98 - 220 Zduńska Wola.  

Sieć wodociągowa obsługiwana przez dzierżawcę urządzeń wodociągowo - 

kanalizacyjnych obejmuje miejscowości: Zapolice, Strońsko, Beleń, Beleń Kolonia, 

Świerzyny, Marcelów, Paprotnia – wodociągi, Holendry, Marżynek, Młodawin Dolny, 

Młodawin Górny, Wygiełzów, Swędzieniejewice, Rojków, Ptaszkowice, Rembieszów, 

Pstrokonie, Jeziorko, Woźniki, Branica, Jelno, Kalinowa. 

Sieć kanalizacyjna obsługiwana przez dzierżawcę urządzeń wodociągowo - 

kanalizacyjnych obejmuje miejscowości: Zapolice, Marcelów, Strońsko. 

Sieć wodociągowa obsługiwana przez MPWiK Zduńska Wola obejmuje miejscowości: 

Swędzieniejewice, część Paprotni – Kępina. 

Sieć kanalizacyjna obsługiwana przez MPWiK Zduńska Wola obejmuje miejscowości: 

Paprotnia, Marżynek, część miejscowości Holendry i Swędzieniejewic. 

 

Oczyszczanie ścieków 

Na terenie gminy Zapolice znajduje się mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków,  

która przyjmuje ścieki z miejscowości: Zapolice, Marcelów, Strońsko (przy czym Marcelów  

i Strońsko są skanalizowane tylko w części). Odbiornikiem ścieków jest rzeka Warta.  

W poniższej tabeli przedstawiono charakterystykę oczyszczalni ścieków odprowadzających 

ścieki z terenu gminy Zapolice. 
 

Tabela 12. Charakterystyka oczyszczalni ścieków odprowadzających  

ścieki z terenu gminy Zapolice (stan na rok 2015). 

Lp. Wskaźnik Jednostka Wartość 

1 Przepustowość oczyszczalni biologicznych m3/doba 100 

2 Ścieki oczyszczone w ciągu roku dam3/rok 50 

3 
Ścieki oczyszczone biologicznie z podwyższonym 

usuwaniem biogenów w % ścieków ogółem 
% 100 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, BDL. 

Dane na temat redukcji zanieczyszczeń w wyniku oczyszczania ścieków w 2015 roku na 

terenie gminy Zapolice przedstawione zostały w poniższej tabeli. 

Tabela 13. Ładunki zanieczyszczeń w ściekach po oczyszczeniu (stan na rok 2015). 

Lp. Wskaźnik Jednostka 
Stopień 

redukcji 

1 BzT5 

kg/rok 

880 

2 ChzT 3 428 
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3 zawiesina ogólna 1 022 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, BDL. 

  



Prognoza Oddziaływania na Środowisko Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zapolice na lata 

2017 – 2020 z perspektywą na lata 2021 - 2024 

39 
 
 

 

Zagrożenia 

Do głównych zagrożeń, które mogą negatywnie wpłynąć na gospodarkę wodno - ściekową 

na terenie gminy, można zaliczyć: 

 nielegalne zrzuty ścieków do rzeki Warty i Widawki, 

 brak dalszego rozwoju sieci kanalizacyjnej na terenie gminy.  

 

3.9. Powietrze 
Zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 

(Dz.U. 2016 nr 0 poz. 672, ze zm.), Państwowy Monitoring Środowiska stanowi systemem 

pomiarów, ocen  i prognoz stanu środowiska oraz gromadzenia, przetwarzania i 

rozpowszechniania informacji  o środowisku. Podstawowym celem monitoringu jakości 

powietrza jest uzyskanie informacji  o poziomach stężeń substancji w otaczającym powietrzu 

oraz wyników ocen jakości powietrza. 

Roczna ocena jakości powietrza pozwala uzyskać informacje na temat stężeń: dwutlenku 

azotu, dwutlenku siarki, tlenku węgla, benzenu, pyłu zawieszonego PM2,5, pyłu 

zawieszonego PM10, benzo(a)pirenu, arsenu, kadmu, niklu, ołowiu i ozonu. Uzyskane 

informacje umożliwiają sklasyfikowanie strefy w oparciu o przyjęte kryteria, ustanowione ze 

względu na ochronę zdrowia ludzi oraz ze względu na ochronę roślin, tj. poziomy 

dopuszczalne dla niektórych substancji  

w powietrzu, poziomy docelowe, poziomy celów długoterminowych dla ozonu, poziomy 

alarmowe oraz poziomy informowania dla niektórych substancji w powietrzu (zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów 

niektórych substancji  

w powietrzu, (Dz. U. z 2012 r., poz. 103). Wynikiem oceny dla wszystkich substancji 

podlegających ocenie na terenie strefy jest zaliczenie strefy do jednej z poniżej 

wymienionych klas: 

 klasa A – jeżeli stężenia zanieczyszczeń nie przekraczają odpowiednio poziomów 

dopuszczalnych albo poziomów docelowych, 

 klasa B – jeżeli stężenia zanieczyszczeń przekraczają poziomy dopuszczalne, lecz 

nie przekraczają poziomów dopuszczalnych, powiększonych o margines tolerancji, 

 klasa C – jeżeli stężenia zanieczyszczeń przekraczają poziomy dopuszczalne, 

powiększone  

o margines tolerancji, a w przypadku gdy margines tolerancji nie jest określony – 

poziomy dopuszczalne, albo przekraczają poziomy docelowe. 

 

W przypadku poziomów celów długoterminowych dla ozonu przyjęto następujące oznaczenie 

klas: 

 klasa D1 – jeżeli stężenia ozonu nie przekraczają poziomu celu długoterminowego, 

 klasa D2 – jeżeli stężenia ozonu przekraczają poziom celu długoterminowego. 

 

Roczna ocena jakości powietrza w Województwie Łódzkim za rok 2015 

W celu oceny jakości powietrza na terenie województwa łódzkiego, wyznaczono 2 strefy: 

 Aglomeracja łódzka, 

 Strefa łódzka, do której należy gmina Zapolice. 
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Wyniki klasyfikacji stref jakości powietrza wynikające z Rocznej oceny jakości powietrza  

w Województwie Łódzkim za rok 2015 z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych  

w celu ochrony zdrowia ludzkiego przedstawiono w poniższej tabeli. 

 
Tabela 14. Wynikowe klasy dla strefy łódzkiej uzyskane w ocenie rocznej za 2015 r. dokonanej z 

uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia. 

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie łódzkim za rok 2015, WIOŚ Łódź. 

 

Wynik oceny strefy łódzkiej za rok 2015, w której położona jest gmina Zapolice wskazuje, 

że dotrzymane są poziomy dopuszczalne lub poziomy docelowe substancji w powietrzu 

(klasa A) ustanowione ze względu na ochronę zdrowia dla następujących zanieczyszczeń: 

 dwutlenku siarki, 

 dwutlenku azotu, 

 ołowiu, 

 benzenu, 

 tlenku węgla, 

 ozonu, 

 arsenu, 

 kadmu, 

 niklu. 

Roczna ocena jakości powietrza w województwie łódzkim dla strefy łódzkiej wskazała, iż 

przekroczone zostały dopuszczalne poziomy dla: 

 pyłu PM10, 

 pyłu PM2.5, 

 benzo(a)pirenu. 

Stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy łódzkiej, ze względu na ochronę roślin, nie zostały 

przekroczone.  

 

Program ochrony powietrza dla strefy łódzkiej 

Gmina Zapolice znajduje się w obszarze przekroczeń o kodzie Ld12SldB(a)Pa01. 

Prognozowany na 2020 r. poziom w powietrzu stężeń pyłu zawieszonego PM10 i 

benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10, przy założeniu że wszystkie 

naprawcze działania zostaną podjęte, wyniesie: 

 na obszarze o kodzie: Ld12SldB(a)Pa01 – poziom stężeń o okresie uśredniania 

wyników pomiarów rok kalendarzowy wyniesie 4,9 ng/m3. 

Nazwa strefy 
Symbol klasy wynikowej 

SO2 NO2 CO C6H6 O3 PM10 Pb As Cd Ni BaP PM2,5 

strefa łódzka A A A A A C A A A A C C 
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Poniżej przedstawiono zakres działań naprawczych, które powinna realizować gmina 

Zapolice: 

LdEM01: budowa lub rozbudowa lub modernizacja centralnych systemów ciepłowniczych 

lub/i gazowych lub/ i energetycznych. 

LdEM03: stosowanie paliwa o parametrach jakościowych jak najlepiej dostosowanych do 

danego rodzaju/typu kotła. 

LdEM99: inne działania niewymienione w § 14 pkt 1 lit. a–o (działania o kodach od LdEM01 

do LdEM15), mające wpływ na osiągnięcie celów Aktualizacji Programu. 

LdEL09: budowa systemu tras rowerowych, jako alternatywnego środka transportu. 

LdEL16: budowa stacji zasilania w CNG lub energię elektryczną miejskich środków 

transportu. 

LdGOP01: likwidacja „dzikich” składowisk zużytych opon. 

LdGOK01: rozpowszechnianie informacji o zakazie spalania odpadów (w tym śmieci) na 

terenach prywatnych posesji. 

LdGOK06: organizowanie i egzekwowanie selektywnej zbiórki odpadów, w szczególności 

palnych, takich jak np. makulatura, tworzywa sztuczne itp. 

LdEDU1: kształtowanie właściwych zachowań społecznych poprzez propagowanie metod 

oszczędzania energii cieplnej, elektrycznej i paliw oraz uświadamianie o szkodliwości 

spalania paliw niskiej jakości, rozpowszechnianie metod zapobiegania pożarom. 
LdEDU4: przekazywanie społeczeństwu informacji o stanie jakości powietrza w strefie oraz 

metodach ochrony ludności w sytuacji ryzyka i wystąpienia przekroczenia poziomów 

alarmowych. 

LdPRO1: promocja nowoczesnych, niskoemisyjnych kotłów o wysokim wskaźniku 

efektywności energetycznej oraz źródeł energii odnawialnej. 

LdPRO2: propagowanie budownictwa pasywnego i energooszczędnego. 

LdZAG: Uwzględnianie w dokumentach planistycznych wynikających z ustawy o 

zagospodarowaniu przestrzennym, służących jako podstawa formalna podejmowania 

inwestycji, w szczególności takich jak: plany miejscowe zagospodarowania przestrzennego i 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz decyzje o 

warunkach zabudowy, zapisów dotyczących:  

 sposobu zaopatrzenia w ciepło, nadając priorytet, w przypadku gdy istnieją ku temu 

techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci i dostarczenia energii, 

ogrzewaniu  

z miejskiej sieci ciepłowniczej, a w następnej kolejności ogrzewaniu gazowemu, 

olejowemu  

i ze źródeł energii odnawialnej (odpowiadających normom polskim i europejskim) 

oraz ogrzewaniu paliwami stałymi, ale pod następującymi warunkami: - gdy brak jest 

możliwości podłączenia budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej, - spalanie paliw 

stałych prowadzone będzie w kotłach nowej generacji posiadających certyfikaty 

energetyczno-paliwowe (znak: bezpieczeństwa ekologicznego),  

 lokowania nowych instalacji wytwarzających energię cieplną i zakładów 

przemysłowych wytwarzających ciepło odpadowe w miejscach umożliwiających 

maksymalne wykorzystanie energii cieplnej w celu zaopatrzenia w ciepło innych 

obiektów przemysłowych, mieszkalnych i użyteczności publicznej,  
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 wprowadzania zieleni izolacyjnej i urządzonej oraz niekubaturowe zagospodarowanie 

przestrzeni publicznych miasta (place, skwery),  

 kształtowania korytarzy wentylacyjnych miasta, w tym zwiększenie udziału terenów 

zielonych i włączenie rodzinnych ogrodów działkowych w system ekologiczny służący 

przewietrzaniu miasta,  

 modernizacji układu komunikacyjnego celem przeniesienia ruchu poza ścisłe centrum 

miasta,  

 reorganizacji układu komunikacyjnego po wprowadzeniu stref zamkniętych dla ruchu 

samochodowego w ścisłym centrum miasta,  

 zakazu na terenach mieszkaniowych działalności gospodarczej związanej  

z wykorzystaniem terenu w sposób powodujący emisję niezorganizowaną pyłu,  

 tworzenia preferencyjnych warunków do realizacji inwestycji związanych  

z uciepłownieniem ze źródeł centralnych lub/i rozwojem sieci gazowniczej,  

 wyznaczenia stref przemysłowych i obszarów budownictwa mieszkaniowego,  

z uwzględnieniem czynników środowiskowych, w szczególności kierunku napływu 

mas powietrza. 

LdIE01: kontynuacja inwentaryzacji źródeł emisji punktowej i powierzchniowej – utworzenie 

baz danych pozwalających na inwentaryzację. 
 

Zagrożenia 

Głównymi problemami w zakresie zanieczyszczenia powietrza na terenie gminy Zapolice są: 

 problematyczna emisja niska pochodząca z palenisk domowych i małych kotłowni 

(bardzo duże wykorzystanie węgla w bilansie gminy), 

 spalanie śmieci w indywidualnych kotłach grzewczych, 

 emisja zanieczyszczeń ze źródeł komunikacyjnych rosnąca wraz ze wzrostem 

natężenia ruchu samochodowego, 

 przekroczone stężenia benzo(a)pirenu, pyłu zawieszonego PM10 i PM 2.5 w strefie 

łódzkiej, do której należy gmina Zapolice. 

 

3.10. Ochrona przyrody 
Pojęcie ochrona przyrody oznacza ogół działań ukierunkowanych na zachowanie  

w niezmienionym lub optymalnym stanie przyrody ożywionej i nieożywionej, a także 

krajobrazu. Głównym celem ochrony przyrody jest utrzymanie stabilności ekosystemów i 

procesów ekologicznych oraz zachowanie różnorodności biologicznej.  

Udział obszarów prawnie chronionych w powierzchni gminy Zapolice ogółem wynosi 

3 343,83 co stanowi 41,1 %, podczas gdy wskaźnik ten dla całego kraju wynosi 32,5 %. 

Na terenie gminy Zapolice występują następujące formy ochrony przyrody: 

 Pomniki przyrody, 

 Rezerwaty Przyrody, 

 Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, 

 Użytki ekologiczne, 

 Park Krajobrazowy. 
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Pomniki przyrody 

W granicach gminy Zapolice znajdują się 32 pomniki przyrody. Ich wykaz oraz 

charakterystykę przedstawia poniższa tabela. 

 
Tabela 15. Pomniki przyrody na terenie gminy Zapolice. 

Lp. 
Nazwa pomnika przyrody (jak w akcie 

prawnym o ustanowieniu) 
Gmina Miejscowość 

1.  Dąb szypułkowy Zapolice Kalinowa 

2.  Jesion wyniosły Zapolice Kalinowa 

3.  Klon zwyczajny Zapolice Strońsko 

4.  Jesion wyniosły Zapolice Strońsko 

5.  Topola kanadyjska    Zapolice Strońsko 

6.  Topola kanadyjska    Zapolice Strońsko 

7.  Lipa drobnolistna Zapolice Strońsko 

8.  Lipa drobnolistna Zapolice Strońsko 

9.  Lipa drobnolistna Zapolice Strońsko 

10.  aleja drzew 13 Lip drobnolistnych Zapolice Strońsko 

11.  Lipa drobnolistna Zapolice Strońsko 

12.  Dąb szypułkowy Zapolice Rembieszów 

13.  Sosna limba Zapolice Rembieszów 

14.  Dąb szypułkowy Zapolice Paprotnia 

15.  Dąb szypułkowy Zapolice Paprotnia 

16.  Dąb szypułkowy Zapolice Paprotnia 

17.  Dąb szypułkowy Zapolice Paprotnia 

18.  Jesion wyniosły Zapolice Ptaszkowice 

19.  Grab zwyczajny Zapolice Ptaszkowice 

20.  Dąb szypułkowy Zapolice Ptaszkowice 

21.  Klon zwyczajny Zapolice Zapolice 

22.  Buk zwyczajny Zapolice Zapolice 

23.  Klon zwyczajny Zapolice Zapolice 

24.  Lipa srebrzysta Zapolice Zapolice 

25.  Dąb szypułkowy Zapolice Zapolice 

26.  Jesion wyniosły Zapolice Zapolice 

27.  Dąb szypułkowy Zapolice Zapolice 

28.  Klon zwyczajny Zapolice Zapolice 

29.  Jesion wyniosły Zapolice Zapolice 

30.  Buk zwyczajny Zapolice Zapolice 

31.  Klon polny (paklon) Zapolice Zapolice 

32.  Sosna pospolita Zapolice Zapolice 

Źródło: RDOŚ Łódź - http://lodz.rdos.gov.pl/formy-ochrony-przyrody (stan na 24.03.2017 r.). 

 

 

Rezerwat przyrody 

Korzeń - leśny rezerwat o powierzchni 34,93 ha powstał na bazie uroczyska 

Świerczów Torfowisko na mocy rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów 

Naturalnych i Leśnictwa z dnia 23 grudnia 1998 r. Obejmuje cały oddział 359 na terenie 

Leśnictwa Korzeń. Celem utworzenia rezerwatu jest ochrona dużej powierzchni torfowiska o 

charakterze przejściowym oraz dobrze zachowanych fitocenoz olsu torfowcowego i 

porzeczkowego. Na obszarze torfowiska występuje wiele, bardzo dużych, populacji 

chronionych i rzadkich gatunków roślin i zwierząt takich jak grążel żółty, grzybienie północne, 
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rosiczka okrągłolistna, rosiczka długolistna, paprotka zwyczajna, widłak jałowcowy oraz 

żuraw, brodziec samotny, bąk, bóbr. Dzięki temu miejsce to jest wyjątkowo cenne w skali nie 

tylko regionu ale i kraju. Obiekt o wyraźnych cechach rezerwatu ścisłego jest najcenniejszym 

przyrodniczo elementem PKMW i W. 

 

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy 

Na terenie gminy tą formą ochrony, objęto na podstawie Uchwały Nr XXVIII/199/13 

Rady Gminy Zapolice z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo-

krajobrazowego „Strefa krawędziowa doliny rzeki Warty” (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2013r. 

poz. 1980), obszar położony w miejscowościach Zapolice i Pstrokonie, obejmujący strefę 

krawędziową rzeki Warty, poza granicami Parku Krajobrazowego międzyrzecza Warty i 

Widawki. 

 

Użytki ekologiczne 

Użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów, 

mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej - naturalne zbiorniki wodne, 

śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty 

nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska 

przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt, i grzybów, 

ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania. 

Na terenie gminy Zapolice znajdują się użytki ekologiczne, scharakteryzowane poniżej. 

 "Rembieszów" – utworzony w 1995 r. (Rozporządzenie Wojewody Sieradzkiego  

z dnia 12 maja 1995 r, w sprawie uznania za użytek ekologiczny, zmieniony 

Rozporządzenie Wojewody Sieradzkiego z dnia 25 października 1995 r. w sprawie 

zmiany rozporządzenia Wojewody sieradzkiego z dnia 12 maja 1995 r. w sprawie 

uznania za użytek ekologiczny Dz. Urz. Woj. sieradzkiego Nr 17, poz. 59)  

o powierzchni 14,1 ha obejmuje kompleks bagien śródleśnych, dawne zaniedbane 

stawy oraz Rezerwat Korzeń. 

 „Rembieszów II” o pow. 4,32 ha, powstał w 1998 r.(Rozporządzenie Wojewody 

sieradzkiego z dnia 13 maja 1998 r. w sprawie uznania za użytki ekologiczne Dz. Urz. 

woj. Sieradzkiego Nr 11, poz. 39), w łąkach pod Rembieszowem (działka o nr ewid. 

748/2), obejmuje podmokły teren w trakcie procesu naturalnej sukcesji. Niegdyś 

użytkowany jako łąki, z czasem porzucony, zaczął zarastać turzycami, trzciną, 

ziołoroślami i olszą. Bez ingerencji człowieka, z biegiem lat zamieni się  

w zadrzewienie olszowe i trzcinowisko. 

 „Kalinowa” - utworzony w 1998 r. (Rozporządzenie Wojewody sieradzkiego z dnia 13 

maja 1998 r. w sprawie uznania za użytki ekologiczne Dz. Urz. woj. Sieradzkiego Nr 

11, poz. 39), zajmowana pow. 1 ha. Obszarem chronionym są podmokłe nieużytki, 

pozostawione roślinności szuwarowej, torfowiskowej i bagiennej. 

 „Jeziorko” - utworzony w 1998 r. (Rozporządzenie Wojewody sieradzkiego z dnia 13 

maja 1998 r. w sprawie uznania za użytki ekologiczne Dz. Urz. woj. Sieradzkiego Nr 

11, poz. 39), w pobliżu wsi o tej samej nazwie, pow. 1,34 ha (działka o nr ewid. 192). 

W jego bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się zbiorowiska roślinności wodno - 

błotnej z gatunkami roślin i zwierząt chronionych. Jest częścią większego 

podmokłego obszaru, na którym stwierdzono obecność m.in. rzekotki drzewnej, 

kumaka nizinnego, bąka, kszyka, krwawodzioba, cyranki, płaskonosa, żurawi. Jest to 
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mozaika siedlisk obejmująca oczka wodne z roślinnością szuwarową, podmokłe łąki  

i turzycowiska oraz fragmenty zadrzewień. 

 

Park Krajobrazowy 

Park Krajobrazowy Międzyrzecza Warty i Widawki powołany został uchwałą 

Wojewódzkiej Rady Narodowej w Sieradzu z dnia 14 września 1989 roku w celu ochrony 

cennych walorów przyrodniczo-krajobrazowych, 

Obecnie obowiązującymi aktami prawnymi są: 

 Rozporządzenie Wojewody Łódzkiego Nr 9/2006 z dnia 11 stycznia 2006 r. w 

sprawie Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki (Dz. U. Woj. 

Łódzkiego Nr 20 poz. 194 z dnia 23 stycznia 2006 r.) oraz Rozporządzenie Nr 1/2008 

Wojewody Łódzkiego z dnia 11 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie 

Wojewody Łódzkiego w sprawie Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i 

Widawki (Dz. U. Woj. Łódzkiego Nr 17 poz. 204 z dnia 17 stycznia 2008 r.). 

 Rozporządzenie nr 30/2006 Wojewody Łódzkiego z dnia 3 listopada 2006r. w sprawie 

ustanowienia planu ochrony Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki 

(Dz. Urz. Woj. Łódz. Nr 380 poz. 2947 z dnia 13 listopada 2006 r.). 

 

Przedmiotem ochrony w parku są doliny Warty, Widawki i ich dopływów wraz z 

otoczeniem oraz towarzysząca tym obszarom naturalna szata roślinna. W jego centralnej 

części znajduje się swoisty węzeł hydrograficzny, utworzony przez zbierające się w okolicy 

Widawy trzy rzeki: Widawkę, Grabię i Nieciecz. 

 

Obszar parku wyróżnia się w swoim otoczeniu urozmaiconą rzeźbą terenu, a 

zwłaszcza malowniczymi przełomami Warty, gdzie wysokości względne stoków dochodzą do 

45 m, a na powierzchni ukazują się stare utwory wapienne. Wysokie brzegi stanowią 

jednocześnie naturalne punkty widokowe umożliwiające obserwację rozległych panoram 

dolin. W wielu miejscach widoczny jest wpływ wód podziemnych na powierzchnię w postaci 

licznych wysiąków, młak, wycieków i źródeł warstwowo-przelewowych. Szczególnymi 

walorami krajobrazowymi wyróżniają się meandrujące odcinki rzek, liczne starorzecza, 

dolinki poboczne, obszary wydmowe, wypukłe formy kemowe i torfowiska. Obszar parku jest 

interesujący pod względem botanicznym z powodu stosunkowo małych zmian 

spowodowanych działalnością człowieka. Poza fauną szczególnie bogata jest również flora 

łąkowa, bagienna i wodna. Wśród lasów występujących na terenie parku przeważają 

sztucznie wprowadzone monokultury sosnowe, choć zachowały się niewielkie fragmenty 

naturalnych enklaw borów, dąbrów i grądów. Interesująca przyrodniczo jest obudowa 

biologiczna rzek będąca ostoją wielu gatunków ptaków. 

 

Atrakcyjność tego obszaru wiąże się również z cennymi wartościami kulturowymi. 

Zbocza warciańskiej skarpy od najdawniejszych czasów stanowiły obszar intensywnego 

osadnictwa. Położenie parku na tle gminy Zapolice przedstawia poniższy rysunek. 
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Rysunek 4. Położenie Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki oraz Rezerwatu Przyrody 

„Korzeń” na tle gminy Zapolice. 

Źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy 

 

 

Lasy 

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, iż powierzchnia lasów na terenie 

gminy Zapolice wynosi 1 273,51 ha, co daje lesistość na poziomie 15,6 %. Wskaźnik 

lesistości dla omawianego obszaru jest zatem niższy niż średnia krajowa, która wynosi 

29,2%.  Lasy występujące na terenie gminy pełnią ważną funkcję w kształtowaniu 

środowiska naturalnego, krajobrazu oraz mają znaczny wpływ na atrakcyjność turystyczną 

gminy.Na terenie gminy Zapolice, a szczególnie w jej południowej części oraz w rejonie wsi 

Holendry-Zapolice, Marżynek-Ptaszkowice i Młodawin Dolny występują największe obszary 

leśne. Odznaczają się one szczególnymi warunkami klimatycznymi. Lasy modyfikują klimat 

lokalny, wpływając na warunki solarne (zacienienie), warunki wietrzne (zaciszność), warunki 

termiczne (łagodzenie dobowych ekstremów temperatury w jego obrębie) i warunki 

wilgotnościowe (wzrost wilgotności względnej). Mikroklimat terenów leśnych działa 

szczególnie dobroczynnie na organizm człowieka, stąd obszary te powinny być 

wykorzystywane przede wszystkim na cele rekreacyjno - wypoczynkowe o zróżnicowanym 

stopniu penetracji, w zależności od warunków odpornościowych wnętrza lasu. Kompleksy 

leśne wpływają w znacznym stopniu na warunki klimatyczne terenów bezpośrednio do nich 
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przylegających, podnosząc ich walory zdrowotne i krajobrazowe, lecz jednocześnie 

pogarszając warunki wentylacji. 

 

Strukturę gruntów leśnych na terenie gminy przedstawiono w poniższej tabeli. 

 
Tabela 16. Struktura gruntów leśnych na terenie gminy Zapolice. 

 Jednostka Wartość 

Lasy ogółem 

ha 

1 273,51 

Lasy publiczne ogółem: 

Lasy publiczne Skarbu Państwa 

lasy publiczne Skarbu Państwa w zarządzie Lasów 

Państwowych 

Lasy publiczne Skarbu Państwa w zasobie Własności 

Rolnej SP 

Lasy gminne 

757,50 

749,80 

739,75 

2,00 

7,70 

Lasy prywatne ogółem 516,01 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS. 

 

Lasy Państwowe administrowane są przez Nadleśnictwo Kolumna (północna część 

gminy) oraz Nadleśnictwo Złoczew, które wchodzą w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów 

Państwowych w Łodzi. 

 

Nadleśnictwo Kolumna 

Teren Nadleśnictwa Kolumna stanowią rozległe równiny peryglacjalne z rozsianymi 

wyspowo obszarami wydmowymi, gdzie rozpiętość wzniesień ponad poziom morza 

kształtuje się na poziomie 130-280 m. Specyfiką lasów w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa 

Kolumna (podzielonego na trzy obręby jest to, że obręb Rydzyny charakteryzuje się 

różnorodnością drzewostanów - z dużym udziałem gatunków liściastych, kiedy zaś w 

obrębach Kolumna i Zduńska Wola występują uboższe siedliska - głównie drzewostany 

sosnowe z niewielkim udziałem gatunków liściastych. Lasy administrowane przez 

Nadleśnictwo Kolumna nie zostały zaliczone do lasów uszkodzonych przez przemysł. 

Największy udział gatunków panujących na terenie nadleśnictwa przedstawia się 

następująco: 

 Sosna – 84,93 % udziału, 

 Dąb – 5,75 % udziału, 

 Brzoza – 3,75 % udziału, 

 Olcha – 3,40 % udziału, 

 Pozostałe gatunki – 2,17 % udziału. 

 

Nadleśnictwo Złoczew 

Nadleśnictwo Złoczew funkcjonuje w układzie dwóch obrębów leśnych tj. Brąszewice  

i Złoczew.  W skład Nadleśnictwa wchodzi 13 leśnictw oraz Leśnictwo Szkółkarsko – 

Selekcyjne Dąbrowa - Edmundów. Ogólna powierzchnia leśna Nadleśnictwa wynosi ok. 15,5 

tys ha. Nadzór nad lasami niepaństwowymi sprawowany jest na ok. 8 tys. ha. Na terenie 
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nadleśnictwa przeważają siedliska borowe z dominacją sosny. Średni wiek lasów na naszym 

terenie to 60 lat, a przeciętna zasobność przekracza 230 m3/ha. 

 

 

Zagrożenia 

Głównymi zagrożeniami, które mogą wpłynąć na zasoby przyrodnicze na terenie 

gminy należą:  

 niekontrolowany rozwój turystyki i rekreacji na terenach cennych przyrodniczo, 

 wysoka podatność lasów na degradację ze strony szkodników leśnych. 

 

3.11. Gleby 
W gminie Zapolice gleby najwyższych klas: II, III i IV zajmują około 44,9% 

powierzchni użytków rolnych.  Gleby chronione II klasy bonitacyjnej występują w okolicach 

wsi Zapolice. Wraz z glebami klasy III zajmują około 15,96% ogółu użytków rolnych. Są to 

gleby brunatne wyługowane, lokalnie mady, wytworzone z piasków gliniastych mocnych lub 

lekkich, zalegających na glinach lekkich oraz gleby bielicowe, wytworzone z piasków 

gliniastych mocnych, zalegających na glinach średnich i lekkich. Gleby te zaliczane są do 

kompleksów uprawowych pszennych i żytnich bardzo dobrych. Największe zwarte 

powierzchnie tych gleb występują w okolicach wsi Jelno, Branica, na wschód i południe od 

Zapolic oraz w okolicy wsi Wygiełzów i na południe od Ptaszkowic. Gleby hydrogeniczne (w 

tym gleby pochodzenia organicznego), tzn.: torfowe, murszowe, a także czarne ziemie i 

mady występują głównie w dolinie rzeki Warty, Widawki oraz w dolinkach ich dopływów. 

Gmina Zapolice odznacza się więc dobrymi warunkami glebowymi, stanowiącymi podstawę 

dla rozwoju rolnictwa, z możliwościami dla intensyfikacji upraw polowych, sadownictwa i 

warzywnictwa na stosunkowo dużych obszarach występowania gleb wysokich klas 

bonitacyjnych. 
Tabela 17. Struktura gleb na terenie gminy Zapolice. 

Rodzaj gruntów Powierzchnia 

Powierzchnia gruntów rolnych 6 241 

Grunty orne 4 387 

Sady 78 

Łąki 737 

Pastwiska 724 

Pozostałe grunty orne i nieużytki 397 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, BDL. 

 

Na terenie gminy Zapolice nie ma zlokalizowanego punktu pomiarowego w ramach 

prowadzonego Monitoringu chemizmu gleb ornych Polski.  

 

Zagrożenia  

Z uwagi na fakt, iż przeważająca część gminy Zapolice to tereny uprawne, istotny 

wpływ na środowisko glebowe ma rolnictwo. Wynika to z faktu, iż obejmuje ono swoim 

oddziaływaniem duży obszar i powoduje zasadnicze zmiany w środowisku naturalnym. 

Najbardziej istotne zagrożenia związane  z rolniczym użytkowaniem gruntów to: 
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 niszczenie mechaniczne roślinności oczek i mokradeł śródpolnych, zwłaszcza 

pozbawionych zarośli i zadrzewień przywodnych podczas prac polowych, niszczenie 

chemiczne poprzez stosowanie środków ochrony roślin i nadmierny spływ biogenów z 

pól, 

 stosowanie na całej powierzchni upraw polowych środków ochrony roślin, 

powodujące ubożenie i zanikanie roślinności segetalnej, 

 intensywne zagospodarowanie użytków zielonych z oraniem, „meliorowaniem”, 

nawożeniem, obsiewem szlachetnymi gatunkami traw, stosowaniem środków 

ochrony roślin powodujące drastyczne ubożenie bogactwa florystycznego łąk. 

 

3.12. Hałas 
Kryteria dopuszczalności hałasu drogowego określa Rozporządzenie Ministra 

Środowiska z dnia 15 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 

rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w 

środowisku (Dz. U. 2014, poz. 112). 

Zgodnie z definicją określoną w ustawie Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017, 

poz. 519 t.j.), hałas to dźwięki o częstotliwości od 16 do 16 000 Hz. Hałas jest jednym  

z poważniejszych zagrożeń wpływających na stan zdrowia człowieka i jego otoczenia. 

Nadmierny hałas może wywoływać niekorzystne zmiany w organizmie człowieka, m.in. 

zaburzenia snu i wypoczynku, wpływa niekorzystnie na układ nerwowy, utrudnia pracę i 

naukę, zwiększa podatność na choroby psychiczne. 

W związku ze stwierdzoną uciążliwością akustyczną hałasów komunikacyjnych 

Państwowy Zakład Higieny opracował skalę subiektywnej uciążliwości zewnętrznych tego 

rodzaju hałasów. Zgodnie z dokonaną klasyfikacją uciążliwość hałasów komunikacyjnych 

zależy od wartości poziomu równoważnego LAeq i wynosi odpowiednio: 

 mała uciążliwość LAeq< 52 dB, 

 średnia uciążliwość 52 dB<LAeq< 62 dB, 

 duża uciążliwość 63 dB<LAeq< 70 dB, 

 bardzo duża uciążliwość LAeq> 70 dB. 

Źródła hałasu możemy podzielić w następujący sposób: 

 komunikacyjne, 

 przemysłowe i rolnicze, 

 pozostałe. 

 

Hałas komunikacyjny 

Hałas komunikacyjny ma dominujący wpływ na klimat akustyczny środowiska. 

Czynniki wpływające na poziom hałasu komunikacyjnego to: natężenie i płynność ruchu, 

udział pojazdów ciężarowych w strumieniu pojazdów, prędkość strumienia pojazdów, 

położenie dróg oraz rodzaj nawierzchni, ukształtowanie terenu, przez który przebiega trasa 

komunikacyjna, charakter obudowy trasy i rodzaj sąsiadującej z trasą zabudowy. Hałas ten 

koncentruje się wzdłuż szlaków komunikacyjnych, ma więc charakter liniowy. 

 

Dla hałasu drogowego, dopuszczalne wartości poziomów hałasu wynoszą w porze 

dziennej – w zależności od funkcji terenu – od 50 do 65 dB, w porze nocnej 45 do 56 dB.  

W ostatnich latach na terenie gminy Zapolice nie były przeprowadzane pomiary hałasu 

komunikacyjnego.  
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Głównym źródłem hałasu na terenie gminy może być przebiegająca przez jej teren 

droga ekspresowa S8. Średni dobowy ruchu pojazdów na tej drodze, wg generalnego 

pomiaru ruchu przeprowadzonego przez GDDKiA w 2015 r., przedstawiono w poniższej 

tabeli. Wyniki te mogą w sposób pośredni przybliżyć natężenie hałasu na badanym odcinku.  
 

Tabela 18. Średni dobowy ruch pojazdów odcinku drogi  
ekspresowej S8 przebiegającej przez teren gminy Zapolice. 

 

Średni dobowy ruch na drodze ekspresowej S8 

 Motocykle 
Samochody 

osobowe 

Lekkie 

samochody 

ciężarowe 

Samochody ciężarowe 

Bez przyczepy Z przyczepą 

WĘZEŁ 

ZDUŃSKA 

WOLA 

WSCHÓD-

WĘZEŁ ŁASK 

39 12 675 2 020 332 3 960  

Źródło: Pomiary GDDKiA w 2015 r.  

 

Hałas przemysłowy 

Na terenie gminy brak jest przemysłowych źródeł hałasu, stwierdzonych w czasie badań 

dopuszczalnych emisji. Nie mniej potencjalną uciążliwość na terenie gminy stwarzają 

zakłady mechaniki pojazdowej (wsie: Zapolice, Paprotnia-Kępina), zlokalizowane w 

sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej. 

 

Zagrożenia 

Głównym czynnikiem mającym wpływ na poziom hałasu na terenie gminy Zapolice 

jest hałas komunikacyjny. Do głównych problemów można zaliczyć:  

 zagrożenia hałasem na wskutek przebiegu drogi ekspresowej S8 przez teren gminy, 

 zagrożenia hałasem związane z przebiegiem dróg powiatowych i gminnych na 

terenie gminy. 

 

3.13. Pola elektromagnetyczne 
Pola elektromagnetyczne występujące w środowisku mogą negatywnie oddziaływać na 

poszczególne jego elementy, w tym na organizmy żywe. Właściwości pola, a więc i jego 

oddziaływanie na otoczenie zmieniają się w zależności od częstotliwości pola, w związku z 

tym wyróżnia się promieniowanie jonizujące (promienie X, gamma, ultrafiolet) lub 

niejonizujące (promieniowanie widzialne, podczerwień, radiofale, promieniowanie do 

urządzeń elektrycznych linii przesyłowych). Promieniowanie jonizujące nie stanowi 

zagrożenia w Gminie, poza niewielkim promieniowaniem naturalnym. 

Do źródeł promieniowania niejonizującego zaliczyć można: 

• elektroenergetyczne linie napowietrzne wysokiego napięcia, 

• stacje elektroenergetyczne, 

• stacje radiowe i telewizyjne, 

• łączność radiowa, radiotelefony, telefonia komórkowa i inne urządzenia 

powszechnego użytku, np. kuchenki mikrofalowe, 
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• stacje radiolokacji i radionawigacji. 

 

Oddziaływanie pól elektromagnetycznych może mieć negatywy wpływ na życie 

człowieka  

i przebieg różnych procesów życiowych. Wystąpić mogą m.in. zaburzenia funkcji 

ośrodkowego układu nerwowego, układu rozrodczego, hormonalnego i krwionośnego oraz 

narządów słuchu \i wzroku. Obecność pól elektromagnetycznych może mieć również 

niekorzystny wpływ na rośliny i zwierzęta: u roślin – opóźniony wzrost i zmiany w budowie 

zewnętrznej, u zwierząt – zaburzenia neurologiczne, zakłócenia wzrostu, żywotności  

i płodności. 

 

Ograniczenia lub sposoby korzystania z obszarów położonych bezpośrednio pod 

liniami elektromagnetycznymi oraz w ich sąsiedztwie powinny być zapisane w miejscowych 

planach zagospodarowania przestrzennego. 

 

Ochrona przed polami elektromagnetycznymi polega na utrzymaniu poziomów pól 

elektromagnetycznych poniżej poziomów dopuszczalnych lub na tych poziomach oraz 

poprzez zmniejszenie poziomów tych pól do wartości dopuszczalnych jeśli zostały 

przekroczone. Szczegółowe zasady ochrony przed polami elektromagnetycznymi 

występującymi w otoczeniu linii elektroenergetycznych zostały zapisane w Rozporządzeniu 

Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól 

elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych 

poziomów (Dz. U. z 2003 r., nr 192, poz. 1883). 

 

Na terenie gminy Zapolice głównym źródłem promieniowania elektromagnetycznego 

niejonizującego jest sieć i urządzenia elektroenergetyczne.  Źródłami emisji promieniowania 

elektromagnetycznego na terenie gminy są również stacje bazowe telefonii komórkowej. 

Zasięgi występowania pól elektromagnetycznych o wartościach granicznych w otoczeniu 

stacji bazowych telefonii komórkowych są zależne od mocy doprowadzanej do anten i 

charakterystyki promieniowania tych anten. Lokalizacja stacji bazowych telefonii komórkowej 

na terenie gminy Zapolice została przedstawiona na poniższym rysunku. 

. 
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Rysunek 5. Lokalizacja stacji bazowych telefonii komórkowej na terenie gminy Zapolice. 

Źródło: www.btsearch.pl 

 

Na terenie gminy Zapolice nie prowadzono pomiarów poziomu pól 

elektromagnetycznych.  Monitoring źródeł pól elektromagnetycznych prowadzony jest przez 

Starostwo Powiatowe Zduńska Wola co zabezpiecza przed niekontrolowaną emisją smogu 

elektorochemicznego.  

 

 

3.14 Gospodarka odpadami 
Podstawą prawną regulującą gospodarowanie odpadami na terenie województwa 

łódzkiego jest „Plan Gospodarki Odpadami Województwa Łódzkiego 2012”, jest to jeden z 

elementów służących do osiągnięcia celów założonych w polityce ekologicznej państwa oraz 

wypełnienie wymogu ustawowego wyrażonego w nowej ustawie o odpadach. Obowiązująca 

ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2016, poz. 1987 t.j.) zniosła 

obowiązek opracowywania gminnych i powiatowych planów gospodarki odpadami.  
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Na terenie województwa łódzkiego wyszczególnione zostały 4 regiony, obejmujące obszary 

liczące, co najmniej 150 000 mieszkańców.  

 
 

Rysunek 6. Podział województwa łódzkiego na regiony gospodarki odpadami komunalnymi. 

Źródło: Plan Gospodarki Odpadami Województwa Łódzkiego 2012. 

 

Gmina Zapolice wchodzi w skład regionu II gospodarki odpadami na terenie 

województwa łódzkiego. WPGO określa w regionie II dwie instalacje, które spełniają warunki 

instalacji regionalnych do przetwarzania odpadów komunalnych. Instalacjami tymi są: 

instalacja  w Dylowie A - instalacja do mechaniczno - biologicznego przetwarzania 

zmieszanych odpadów (MBP) oraz instalacja w Woli Kruszyńskiej - instalacja do 

przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz do 

wytwarzania z nich produktów o właściwościach nawozowych lub środków wspomagających 

uprawę roślin. Z uwagi na powyższe, odebrane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych 

z terenu gminy Zapolice zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z 

sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, są transportowane 

przez firmę Remondis Sp. z o.o. Oddział Zduńska Wola do RIPOK. Poniższe wykresy 

przedstawiają rodzaje oraz ilości odpadów komunalnych odebranych z terenu gminy 

Zapolice w roku 2015. 
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Wykres 3. Rodzaje ilości odpadów komunalnych odebranych z terenu gminy Zapolice w roku 2015 (ze 

względu na kryterium wagowe – Mg). 

Źródło: Roczna analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy 

Zapolice.  
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Wykres 4. Rodzaje oraz ilości odpadów komunalnych odebranych z terenu gminy  

Zapolice (ze względu na kryterium objętościowe – m
3
). 

Źródło: Roczna analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy 

Zapolice.   

 

Rodzaje oraz ilości odpadów komunalnych odebranych z terenu gminy Zapolice w 

roku 2015, wg kodów odpadów, określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 

grudnia 2014 r.  w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1923) przedstawiono w 

poniższej tabeli.  

 
Tabela 19. Masa zebranych odpadów w 2015 roku.  

Kod odpadu Rodzaj odpadów Masa (Mg) 

200301 Niesegregowane (zmieszane odpady komunalne) 638,6 

200399 
Odpady komunalne niewymienione w innych 

podgrupach 
97,9 

200307 Odpady wielkogabarytowe 27,9 

200107 Szkło 60,6 

170107 

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne niż wymienione w 

17 01 06 

26,0 

160103 Zużyte opony 2,0 

200135 

Zużyte urządzenia elektryczne 

i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 

20 01 23 i 20 01 35 

0,5 
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Kod odpadu Rodzaj odpadów Masa (Mg) 

150106 Zmieszane odpady opakowaniowe 102,6 

 SUMA 956,1 

Źródło: Roczna analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy 

Zapolice.  

 

Rodzaje oraz ilości odpadów komunalnych z terenu gminy Zapolice w roku 2015, zebranych  

w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zapolicach (zlokalizowanym przy 

ulicy Parkowej) przedstawiono w poniższej tabeli. 

 
Tabela 20. Masa odpadów zebranych w PSZOK w Zapolicach w roku 2015.  

Rodzaj odpadów Masa (Mg) 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 0,5 

Zużyte opony 2,0 

Odpady remontowe i budowlane 26,0 

Odpady wielkogabarytowe 11,2 

SUMA 39,7 

Źródło: Roczna analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy 

Zapolice.  

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie 

poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2167), poziom recyklingu i 

przygotowania do ponownego użycia papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła, dla 2015 

roku wynosił 16%. Osiągnięty przez Gminę Zapolice poziom recyklingu i przygotowania do 

ponownego użycia ww. frakcji odpadów wyniósł 29,5%. Gmina Zapolice w roku 2015 

osiągnęła wymagany poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, 

metalu, tworzyw sztucznych i szkła. W stosunku do odpadów innych niż niebezpieczne 

odpady budowlane i rozbiórkowe wymagany poziom recyklingu, przygotowania do 

ponownego użycia i odzysku innymi metodami dla 2015 roku został określony na poziomie 

38%. Osiągnięty przez Gminę Zapolice poziom recyklingu, przygotowania do ponownego 

użycia i odzysku innymi metodami ww. frakcji odpadów wyniósł 100%. 

 

Gmina Zapolice posiada opracowany „Program usuwania wyrobów zawierających 

azbest z terenu Gminy Zapolice na lata 2012-2032”. Na terenie gminy zinwentaryzowano 

1 724,84 Mg wyrobów azbestowych. 

 

Zagrożenia  

Obszary problemowe dotyczące gospodarki odpadami na terenie gminy Zapolice 

związane są z: 

 występowaniem dzikich wysypisk śmieci na terenie gminy, 
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 znaczną ilością wyrobów azbestowych na dachach budynków mieszkalnych i 

gospodarczych  

i niewystarczający postęp w usuwaniu wyrobów zawierających azbest na terenie 

gminy Zapolice. 

 

4. Skutki braku realizacji ustaleń Aktualizacji Programu 

Ochrony Środowiska dla Gminy Zapolice na lata 2017 – 

2020 z perspektywą na lata 2021 - 2024 
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Zapolice na lata 2017 – 2020 z perspektywą na 

lata 2021 – 2024 diagnozuje stan środowiska obszaru.  Brak realizacji postanowień 

Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zapolice na lata 2017 – 2020 z 

perspektywą na lata 2021 – 2024 spowoduje szereg niekorzystnych zjawisk, w tym także 

pogarszający się stan poszczególnych elementów środowiska naturalnego: 

 Pogłębiające się zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego – brak działań 

ograniczających emisję zanieczyszczeń w tym głównie emisję niską ze źródeł 

komunalnych i środków transportu (pył zawieszony PM10 i PM2,5, benzo(a)piren) 

oraz brak rozwoju OZE będzie powodować dalsze pogarszanie się stanu powietrza. 

Skutkiem tego będzie szereg niekorzystnych zjawisk o charakterze społecznym 

(wzrost zachorowalności na choroby układu oddechowego, układu krążenia itp.), 

gospodarczym (spadek atrakcyjności regionu) oraz ekologicznym (pogorszenie 

zdrowotności i odporności ekosystemów oraz populacji gatunków roślin i zwierząt 

wrażliwych na zanieczyszczenia). 

 Zagrożenie zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych w wyniku 

przedostawaniu się zanieczyszczeń głownie z sektora komunalnego. W chwili 

obecnej jakość wód podziemnych jest zadowalająca. Niekontrolowany rozwój 

zabudowy komunalnej i przemysłowej, przy jednoczesnym zaniechaniu rozwoju 

infrastruktury wodno-kanalizacyjnej może powodować powstawanie punktowych i 

rozproszonych źródeł zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych. 

Ponadto brak realizacji projektów w zakresie rozwoju gospodarki odpadami może 

powodować zwiększone ryzyko zanieczyszczenia wód powierzchniowych i 

podziemnych substancjami niebezpiecznymi. 

 Przekroczenie poziomów hałasu w środowisku. Przekroczenia dopuszczalnych 

poziomów hałasu mogą występować w sąsiedztwie głównych ciągów 

komunikacyjnych, w tym szczególnie na obszarach o zwartej zabudowie 

mieszkaniowej. Brak działań zmierzających do ograniczenia hałasu drogowego, w 

tym poprawa stanu infrastruktury drogowej, oraz wyznaczenie stref zabudowy 

przemysłowej poza obszarami zamieszkania, spowoduje dalszy wzrost obciążenia 

hałasem. 
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5. Analiza i ocena przewidywanych oddziaływań ustaleń 

Aktualizacji Programu na środowisko 
Analizę przewidywanych znaczących oddziaływań na środowisko odniesiono do 

poszczególnych działań przewidzianych w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy 

Zapolice na lata 2017 – 2020 z perspektywą na lata 2021 – 2024. Założono przy tym, że 

wszystkie przedsięwzięcia inwestycyjne będą spełniały wymagania przepisów ustawy Prawo 

ochrony środowiska i przepisów towarzyszących. Informacje zawarte w Prognozie 

oddziaływana na środowisko zostały opracowane stosownie do stanu współczesnej wiedzy i 

metod oceny oraz dostosowane do zawartości i stopnia szczegółowości projektowanego 

dokumentu. 

 

Wyniki analizy oddziaływań na poszczególne komponenty środowiska przedstawiono 

w postaci macierzy interakcji. Przy ocenie poszczególnych działań wzięto również pod 

uwagę wzajemne zależności poszczególnych elementów środowiska oraz ich oddziaływanie 

między sobą.  

Do określenia skali potencjalnego oddziaływania, zastosowano następujące wskaźniki oceny 

wpływu: 

+ : realizacja zadania wpłynie pozytywnie na dany komponent środowiska, 

- : realizacja zadania wpłynie negatywnie na dany komponent środowiska, 

0 : realizacja zadania nie wpływa na dany komponent środowiska, 

-/+ : realizacja zadania podczas wykonywania prac może negatywnie wpłynąć na komponent 

środowiska, jednak pozytywnie w perspektywie wieloletniej 
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Tabela 21. Prognozowane oddziaływanie kierunków działań przewidzianych do realizacji na poszczególne komponenty środowiska. 
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RÓŻNORODNOŚĆ 

BIOLOGICZNA 

Obszar interwencji: Ochrona klimatu i jakości powietrza 

Remonty dróg gminnych -/+ 0 0 0 0 0 -/+ 

Realizacja działań przyjętych w Programie ochrony powietrza dla strefy łódzkiej 0 + + + + + 0 

Realizacja działań ujętych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zapolice 0 + + + + + 0 

Modernizacja dróg powiatowych -/+ 0 0 0 0 0 -/+ 

Bieżące modernizacje drogi S8 -/+ 0 0 0 0 0 -/+ 

Obszar interwencji: zagrożenia hałasem 

Tworzenie zabezpieczeń przed oddziaływaniem hałasu komunikacyjnego poprzez 
wprowadzanie odpowiednich zapisów w SIWZ uwzględniające m.in. montowanie 

dźwiękoszczelnych okien, kładzenie cichej nawierzchni i budowę ekranów akustycznych 
0 + + + + + 0 

Wprowadzanie standardów akustycznych w Planach Zagospodarowania Przestrzennego 0 + + + + + 0 

Kontrola emisji hałasu do środowiska z obiektów działalności gospodarczej 0 0 0 0 0 0 0 

Obszar interwencji: Pola elektromagnetyczne 

Wybór niskokonfliktowych terenów do lokalizacji nowych urządzeń wytwarzających pola 
elektromagnetyczne 

0 + + + + + 0 

Uwzględnienie zapisów dotyczących ochrony przed ponadnormatywnym 
promieniowaniem elektromagnetycznym w planach zagospodarowania przestrzennego 

Gminy 
0 + + + + + 0 

Obszar interwencji: Gospodarowanie wodami 

Prowadzenie stałego lokalnego i regionalnego monitoringu wód 0 0 0 0 0 0 0 

Obszar interwencji: Gospodarka wodno -ściekowa 
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Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców gminy Zapolice -/+ + 0 0 0 0 -/+ 

Bieżąca modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej -/+ + 0 0 0 0 -/+ 

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej -/+ + 0 0 0 0 -/+ 

Obszar interwencji: Zasoby geologiczne 

Ochrona zasobów złóż kopalin poprzez uwzględnianie ich  w dokumentach 

planistycznych 
0 0 0 0 0 0 0 

Obszar interwencji: gleby 

Wdrażanie zasad „Dobrych Praktyk Rolniczych” oraz promowanie rolnictwa 
ekologicznego 

0 + + + + + 0 

Polepszanie kultury rolnej oraz zmianowanie upraw 0 + + + + + 0 

Rekultywacja terenów zdegradowanych, + + + + + + 0 

Prowadzenie monitoringu jakości gleb 0 0 0 0 0 0 0 

Obszar interwencji: Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów 

Całkowite usunięcie wyrobów azbestowych z terenu gminy -/+ + + + + + -/+ 

Zwiększenie poziomu recyklingu - przygotowania do ponownego użycia następujących 

frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, oraz innych 

niż niebezpieczne 

0 + + + + + 0 

Obszar interwencji: Zasoby przyrodnicze 

Bieżąca pielęgnacja zasobów przyrodniczych wraz  z ochroną obszarów i obiektów 
prawnie chronionych 

+ + + + + + + 

Uwzględnienie  w Planach Zagospodarowania Przestrzennego obszarów 
przeznaczonych pod zalesianie (słabe gleby V i VI klasy oraz wieloletnie odłogi) 

0 + + + + + 0 

Ochrona zasobów leśnych oraz prowadzenie stałego monitoringu w celu zapobiegania 
zagrożeniom 

+ + + + + + + 

Zalesianie gruntów porolnych + + + + + + 0 

Obszar interwencji: Zagrożenia poważnymi awariami 

Modernizacja OSP gminnych wraz z nowoczesnym doposażeniem -/+ + + + + + -/+ 

Szkolenia z zakresu ratowniczo-gaśniczego 0 + + + + + 0 

LUDZIE 

Obszar interwencji: Ochrona klimatu i jakości powietrza 

Remonty dróg gminnych + + + + + + -/+ 

Realizacja działań przyjętych w Programie ochrony powietrza dla strefy łódzkiej + + + + + + + 

Realizacja działań ujętych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zapolice + + + + + + + 

Modernizacja dróg powiatowych + + + + + + -/+ 
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Bieżące modernizacje drogi S8 + + + + + + -/+ 

Obszar interwencji: zagrożenia hałasem 

Tworzenie zabezpieczeń przed oddziaływaniem hałasu komunikacyjnego poprzez 
wprowadzanie odpowiednich zapisów w SIWZ uwzględniające m.in. montowanie 

dźwiękoszczelnych okien, kładzenie cichej nawierzchni i budowę ekranów akustycznych 
-/+ + + + + + -/+ 

Wprowadzanie standardów akustycznych w Planach Zagospodarowania Przestrzennego 0 + + + + + 0 

Kontrola emisji hałasu do środowiska z obiektów działalności gospodarczej + + + + + + + 

Obszar interwencji: Pola elektromagnetyczne 

Wybór niskokonfliktowych terenów do lokalizacji nowych urządzeń wytwarzających pola 
elektromagnetyczne 

0 + + + + + 0 

Uwzględnienie zapisów dotyczących ochrony przed ponadnormatywnym 
promieniowaniem elektromagnetycznym w planach zagospodarowania przestrzennego 

Gminy 
0 + + + + + 0 

Obszar interwencji: Gospodarowanie wodami 

Prowadzenie stałego lokalnego i regionalnego monitoringu wód 0 0 0 0 + 0 0 

Obszar interwencji: Gospodarka wodno -ściekowa 

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców gminy Zapolice -/+ + + + + + -/+ 

Bieżąca modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej -/+ + + + + + -/+ 

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej -/+ + + + + + -/+ 

Obszar interwencji: Zasoby geologiczne 

Ochrona zasobów złóż kopalin poprzez uwzględnianie ich  w dokumentach 

planistycznych 
0 + + + + + 0 

Obszar interwencji: gleby 

Wdrażanie zasad „Dobrych Praktyk Rolniczych” oraz promowanie rolnictwa 
ekologicznego 

0 + + + + + 0 

Polepszanie kultury rolnej oraz zmianowanie upraw 0 + + + + + 0 

Rekultywacja terenów zdegradowanych, + + + + + + + 

Prowadzenie monitoringu jakości gleb 0 0 0 0 + 0 0 

Obszar interwencji: Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów 

Całkowite usunięcie wyrobów azbestowych z terenu gminy -/+ + + + + + -/+ 
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Zwiększenie poziomu recyklingu - przygotowania do ponownego użycia następujących 

frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, oraz innych 

niż niebezpieczne 

+ + + + + + + 

Obszar interwencji: Zasoby przyrodnicze 

Bieżąca pielęgnacja zasobów przyrodniczych wraz  z ochroną obszarów i obiektów 
prawnie chronionych 

+ + + + + + + 

Uwzględnienie  w Planach Zagospodarowania Przestrzennego obszarów 
przeznaczonych pod zalesianie (słabe gleby V i VI klasy oraz wieloletnie odłogi) 

0 + + + + + 0 

Ochrona zasobów leśnych oraz prowadzenie stałego monitoringu w celu zapobiegania 
zagrożeniom 

+ + + + + + + 

Zalesianie gruntów porolnych + + + + + + 0 

Obszar interwencji: Zagrożenia poważnymi awariami 

Modernizacja OSP gminnych wraz z nowoczesnym doposażeniem -/+ + + + + + -/+ 

Szkolenia z zakresu ratowniczo-gaśniczego 0 + + + + + 0 

ZWIERZĘTA 

Obszar interwencji: Ochrona klimatu i jakości powietrza 

Remonty dróg gminnych -/+ 0 0 0 0 0 -/+ 

Realizacja działań przyjętych w Programie ochrony powietrza dla strefy łódzkiej 0 + 0 0 0 0 0 

Realizacja działań ujętych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zapolice 0 + 0 0 0 0 0 

Modernizacja dróg powiatowych -/+ 0 0 0 0 0 -/+ 

Bieżące modernizacje drogi S8 -/+ 0 0 0 0 0 -/+ 

Obszar interwencji: zagrożenia hałasem 

Tworzenie zabezpieczeń przed oddziaływaniem hałasu komunikacyjnego poprzez 
wprowadzanie odpowiednich zapisów w SIWZ uwzględniające m.in. montowanie 

dźwiękoszczelnych okien, kładzenie cichej nawierzchni i budowę ekranów akustycznych 
-/+ + + + + + -/+ 

Wprowadzanie standardów akustycznych w Planach Zagospodarowania Przestrzennego 0 + 0 0 0 0 0 

Kontrola emisji hałasu do środowiska z obiektów działalności gospodarczej 0 + 0 0 0 0 0 

Obszar interwencji: Pola elektromagnetyczne 

Wybór niskokonfliktowych terenów do lokalizacji nowych urządzeń wytwarzających pola 
elektromagnetyczne 

0 0 0 0 0 0 0 

Uwzględnienie zapisów dotyczących ochrony przed ponadnormatywnym 
promieniowaniem elektromagnetycznym w planach zagospodarowania przestrzennego 

Gminy 
0 + 0 0 0 0 0 
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Obszar interwencji: Gospodarowanie wodami 

Prowadzenie stałego lokalnego i regionalnego monitoringu wód 0 + 0 0 + 0 0 

Obszar interwencji: Gospodarka wodno -ściekowa 

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców gminy Zapolice -/+ + 0 0 0 0 -/+ 

Bieżąca modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej -/+ + 0 0 0 0 -/+ 

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej -/+ + 0 0 0 0 -/+ 

Obszar interwencji: Zasoby geologiczne 

Ochrona zasobów złóż kopalin poprzez uwzględnianie ich  w dokumentach 
planistycznych 

0 0 0 0 0 0 0 

Obszar interwencji: gleby 

Wdrażanie zasad „Dobrych Praktyk Rolniczych” oraz promowanie rolnictwa 
ekologicznego 

0 + + + + + 0 

Polepszanie kultury rolnej oraz zmianowanie upraw 0 + 0 0 0 0 0 

Rekultywacja terenów zdegradowanych, + + + + + + + 

Prowadzenie monitoringu jakości gleb 0 0 0 0 0 0 0 

Obszar interwencji: Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów 

Całkowite usunięcie wyrobów azbestowych z terenu gminy -/+ 0 + 0 0 0 -/+ 

Zwiększenie poziomu recyklingu - przygotowania do ponownego użycia następujących 
frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, oraz innych 

niż niebezpieczne 
0 + 0 0 0 0 0 

Obszar interwencji: Zasoby przyrodnicze 

Bieżąca pielęgnacja zasobów przyrodniczych wraz  z ochroną obszarów i obiektów 
prawnie chronionych 

+ + + + + + + 

Uwzględnienie  w Planach Zagospodarowania Przestrzennego obszarów 
przeznaczonych pod zalesianie (słabe gleby V i VI klasy oraz wieloletnie odłogi) 

0 + + + + + 0 

Ochrona zasobów leśnych oraz prowadzenie stałego monitoringu w celu zapobiegania 
zagrożeniom 

+ + + + + + + 

Zalesianie gruntów porolnych + + + + + + 0 

Obszar interwencji: Zagrożenia poważnymi awariami 

Modernizacja OSP gminnych wraz z nowoczesnym doposażeniem -/+ + 0 0 0 0 -/+ 

Szkolenia z zakresu ratowniczo-gaśniczego 0 + 0 0 0 0 0 
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ROŚLINY 

Obszar interwencji: Ochrona klimatu i jakości powietrza 

Remonty dróg gminnych -/+ 0 0 0 0 0 -/+ 

Realizacja działań przyjętych w Programie ochrony powietrza dla strefy łódzkiej 0 + 0 0 0 0 0 

Realizacja działań ujętych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zapolice 0 + 0 0 0 0 0 

Modernizacja dróg powiatowych -/+ 0 0 0 0 0 -/+ 

Bieżące modernizacje drogi S8 -/+ 0 0 0 0 0 -/+ 

Obszar interwencji: zagrożenia hałasem 

Tworzenie zabezpieczeń przed oddziaływaniem hałasu komunikacyjnego poprzez 
wprowadzanie odpowiednich zapisów w SIWZ uwzględniające m.in. montowanie 

dźwiękoszczelnych okien, kładzenie cichej nawierzchni i budowę ekranów akustycznych 
-/+ 0 0 0 0 0 -/+ 

Wprowadzanie standardów akustycznych w Planach Zagospodarowania Przestrzennego 0 + 0 0 0 0 0 

Kontrola emisji hałasu do środowiska z obiektów działalności gospodarczej 0 + 0 0 0 0 0 

Obszar interwencji: Pola elektromagnetyczne 

Wybór niskokonfliktowych terenów do lokalizacji nowych urządzeń wytwarzających pola 
elektromagnetyczne 

0 0 0 0 0 0 0 

Uwzględnienie zapisów dotyczących ochrony przed ponadnormatywnym 
promieniowaniem elektromagnetycznym w planach zagospodarowania przestrzennego 

Gminy 
0 0 0 0 0 0 0 

Obszar interwencji: Gospodarowanie wodami 

Prowadzenie stałego lokalnego i regionalnego monitoringu wód 0 0 0 0 0 0 0 

Obszar interwencji: Gospodarka wodno -ściekowa 

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców gminy Zapolice -/+ + 0 0 0 0 -/+ 

Bieżąca modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej -/+ + 0 0 0 0 -/+ 

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej -/+ + 0 0 0 0 -/+ 

Obszar interwencji: Zasoby geologiczne 

Ochrona zasobów złóż kopalin poprzez uwzględnianie ich  w dokumentach 
planistycznych 

0 0 0 0 0 0 0 

Obszar interwencji: gleby 

Wdrażanie zasad „Dobrych Praktyk Rolniczych” oraz promowanie rolnictwa 
ekologicznego 

0 + + + + + 0 
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Polepszanie kultury rolnej oraz zmianowanie upraw 0 + + + + + 0 

Rekultywacja terenów zdegradowanych, + + + + + + + 

Prowadzenie monitoringu jakości gleb 0 + 0 0 0 0 0 

Obszar interwencji: Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów 

Całkowite usunięcie wyrobów azbestowych z terenu gminy -/+ 0 0 0 0 0 -/+ 

Zwiększenie poziomu recyklingu - przygotowania do ponownego użycia następujących 
frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, oraz innych 

niż niebezpieczne 
0 + 0 0 0 0 0 

Obszar interwencji: Zasoby przyrodnicze 

Bieżąca pielęgnacja zasobów przyrodniczych wraz  z ochroną obszarów i obiektów 
prawnie chronionych 

+ + + + + + + 

Uwzględnienie  w Planach Zagospodarowania Przestrzennego obszarów 
przeznaczonych pod zalesianie (słabe gleby V i VI klasy oraz wieloletnie odłogi) 

0 + + + + + 0 

Ochrona zasobów leśnych oraz prowadzenie stałego monitoringu w celu zapobiegania 
zagrożeniom 

+ + + + + + + 

Zalesianie gruntów porolnych + + + + + + 0 

Obszar interwencji: Zagrożenia poważnymi awariami 

Modernizacja OSP gminnych wraz z nowoczesnym doposażeniem -/+ + 0 0 0 0 -/+ 

Szkolenia z zakresu ratowniczo-gaśniczego 0 + 0 0 0 0 0 

WODA 

Obszar interwencji: Ochrona klimatu i jakości powietrza 

Remonty dróg gminnych -/+ 0 0 0 0 0 -/+ 

Realizacja działań przyjętych w Programie ochrony powietrza dla strefy łódzkiej 0 + + 0 0 0 0 

Realizacja działań ujętych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zapolice 0 + 0 0 0 0 0 

Modernizacja dróg powiatowych -/+ 0 0 0 0 0 -/+ 

Bieżące modernizacje drogi S8 -/+ 0 0 0 0 0 -/+ 

Obszar interwencji: zagrożenia hałasem 

Tworzenie zabezpieczeń przed oddziaływaniem hałasu komunikacyjnego poprzez 
wprowadzanie odpowiednich zapisów w SIWZ uwzględniające m.in. montowanie 

dźwiękoszczelnych okien, kładzenie cichej nawierzchni i budowę ekranów akustycznych 
0 0 0 0 0 0 0 

Wprowadzanie standardów akustycznych w Planach Zagospodarowania Przestrzennego 0 0 0 0 0 0 0 
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Kontrola emisji hałasu do środowiska z obiektów działalności gospodarczej 0 0 0 0 0 0 0 

Obszar interwencji: Pola elektromagnetyczne 

Wybór niskokonfliktowych terenów do lokalizacji nowych urządzeń wytwarzających pola 
elektromagnetyczne 

0 0 0 0 0 0 0 

Uwzględnienie zapisów dotyczących ochrony przed ponadnormatywnym 
promieniowaniem elektromagnetycznym w planach zagospodarowania przestrzennego 

Gminy 
0 0 0 0 0 0 0 

Obszar interwencji: Gospodarowanie wodami 

Prowadzenie stałego lokalnego i regionalnego monitoringu wód 0 + + + + + 0 

Obszar interwencji: Gospodarka wodno -ściekowa 

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców gminy Zapolice -/+ + + + + + -/+ 

Bieżąca modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej -/+ + + + + + -/+ 

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej -/+ + + + + + -/+ 

Obszar interwencji: Zasoby geologiczne 

Ochrona zasobów złóż kopalin poprzez uwzględnianie ich  w dokumentach 
planistycznych 

0 0 0 0 0 0 0 

Obszar interwencji: gleby 

Wdrażanie zasad „Dobrych Praktyk Rolniczych” oraz promowanie rolnictwa 
ekologicznego 

0 + + + + + 0 

Polepszanie kultury rolnej oraz zmianowanie upraw 0 + + + + + 0 

Rekultywacja terenów zdegradowanych, -/+ 0 0 0 0 0 -/+ 

Prowadzenie monitoringu jakości gleb 0 0 0 0 0 0 0 

Obszar interwencji: Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów 

Całkowite usunięcie wyrobów azbestowych z terenu gminy 0 0 0 0 0 0 0 

Zwiększenie poziomu recyklingu - przygotowania do ponownego użycia następujących 
frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, oraz innych 

niż niebezpieczne 
0 + 0 0 0 0 0 

Obszar interwencji: Zasoby przyrodnicze 

Bieżąca pielęgnacja zasobów przyrodniczych wraz  z ochroną obszarów i obiektów 
prawnie chronionych 

0 + 0 0 0 0 0 

Uwzględnienie  w Planach Zagospodarowania Przestrzennego obszarów 
przeznaczonych pod zalesianie (słabe gleby V i VI klasy oraz wieloletnie odłogi) 

0 0 0 0 0 0 0 
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Ochrona zasobów leśnych oraz prowadzenie stałego monitoringu w celu zapobiegania 
zagrożeniom 

0 0 0 0 0 0 0 

Zalesianie gruntów porolnych 0 0 0 0 0 0 0 

Obszar interwencji: Zagrożenia poważnymi awariami 

Modernizacja OSP gminnych wraz z nowoczesnym doposażeniem -/+ + 0 0 + 0 -/+ 

Szkolenia z zakresu ratowniczo-gaśniczego 0 + 0 0 0 0 0 

POWIETRZE I 

KIMAT 

Obszar interwencji: Ochrona klimatu i jakości powietrza 

Remonty dróg gminnych -/+ + 0 0 0 0 -/+ 

Realizacja działań przyjętych w Programie ochrony powietrza dla strefy łódzkiej 0 + + + + + 0 

Realizacja działań ujętych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zapolice 0 + + + + + 0 

Modernizacja dróg powiatowych -/+ + 0 0 0 0 -/+ 

Bieżące modernizacje drogi S8 -/+ + 0 0 0 0 -/+ 

Obszar interwencji: zagrożenia hałasem 

Tworzenie zabezpieczeń przed oddziaływaniem hałasu komunikacyjnego poprzez 
wprowadzanie odpowiednich zapisów w SIWZ uwzględniające m.in. montowanie 

dźwiękoszczelnych okien, kładzenie cichej nawierzchni i budowę ekranów akustycznych 
0 0 0 0 0 0 0 

Wprowadzanie standardów akustycznych w Planach Zagospodarowania Przestrzennego 0 0 0 0 0 0 0 

Kontrola emisji hałasu do środowiska z obiektów działalności gospodarczej 0 0 0 0 0 0 0 

Obszar interwencji: Pola elektromagnetyczne 

Wybór niskokonfliktowych terenów do lokalizacji nowych urządzeń wytwarzających pola 
elektromagnetyczne 

0 0 0 0 0 0 0 

Uwzględnienie zapisów dotyczących ochrony przed ponadnormatywnym 
promieniowaniem elektromagnetycznym w planach zagospodarowania przestrzennego 

Gminy 
0 0 0 0 0 0 0 

Obszar interwencji: Gospodarowanie wodami 

Prowadzenie stałego lokalnego i regionalnego monitoringu wód 0 0 0 0 0 0 0 

Obszar interwencji: Gospodarka wodno -ściekowa 

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców gminy Zapolice -/+ 0 0 0 0 0 -/+ 

Bieżąca modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej -/+ 0 0 0 0 0 -/+ 
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Rozbudowa sieci kanalizacyjnej -/+ 0 0 0 0 0 -/+ 

Obszar interwencji: Zasoby geologiczne 

Ochrona zasobów złóż kopalin poprzez uwzględnianie ich  w dokumentach 
planistycznych 

0 0 0 0 0 0 0 

Obszar interwencji: gleby 

Wdrażanie zasad „Dobrych Praktyk Rolniczych” oraz promowanie rolnictwa 
ekologicznego 

0 0 0 0 0 0 0 

Polepszanie kultury rolnej oraz zmianowanie upraw 0 0 0 0 0 0 0 

Rekultywacja terenów zdegradowanych, 0 0 0 0 0 0 0 

Prowadzenie monitoringu jakości gleb 0 0 0 0 0 0 0 

Obszar interwencji: Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów 

Całkowite usunięcie wyrobów azbestowych z terenu gminy -/+ + + + + + -/+ 

Zwiększenie poziomu recyklingu - przygotowania do ponownego użycia następujących 
frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, oraz innych 

niż niebezpieczne 
0 + 0 0 0 0 0 

Obszar interwencji: Zasoby przyrodnicze 

Bieżąca pielęgnacja zasobów przyrodniczych wraz  z ochroną obszarów i obiektów 
prawnie chronionych 

0 + 0 0 0 0 0 

Uwzględnienie  w Planach Zagospodarowania Przestrzennego obszarów 
przeznaczonych pod zalesianie (słabe gleby V i VI klasy oraz wieloletnie odłogi) 

0 + 0 0 0 0 0 

Ochrona zasobów leśnych oraz prowadzenie stałego monitoringu w celu zapobiegania 
zagrożeniom 

0 + 0 0 0 0 0 

Zalesianie gruntów porolnych 0 + 0 0 0 0 0 

Obszar interwencji: Zagrożenia poważnymi awariami 

Modernizacja OSP gminnych wraz z nowoczesnym doposażeniem -/+ + 0 0 0 0 -/+ 

Szkolenia z zakresu ratowniczo-gaśniczego 0 0 0 0 0 0 0 

POWIERZCHNIA 

ZIEMI 

Obszar interwencji: Ochrona klimatu i jakości powietrza 

Remonty dróg gminnych -/+ 0 0 0 0 0 -/+ 

Realizacja działań przyjętych w Programie ochrony powietrza dla strefy łódzkiej 0 + 0 0 0 0 0 

Realizacja działań ujętych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zapolice 0 + 0 0 0 0 0 
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Modernizacja dróg powiatowych -/+ 0 0 0 0 0 -/+ 

Bieżące modernizacje drogi S8 -/+ 0 0 0 0 0 -/+ 

Obszar interwencji: zagrożenia hałasem 

Tworzenie zabezpieczeń przed oddziaływaniem hałasu komunikacyjnego poprzez 
wprowadzanie odpowiednich zapisów w SIWZ uwzględniające m.in. montowanie 

dźwiękoszczelnych okien, kładzenie cichej nawierzchni i budowę ekranów akustycznych 
-/+ 0 0 0 0 0 -/+ 

Wprowadzanie standardów akustycznych w Planach Zagospodarowania Przestrzennego 0 0 0 0 0 0 0 

Kontrola emisji hałasu do środowiska z obiektów działalności gospodarczej 0 0 0 0 0 0 0 

Obszar interwencji: Pola elektromagnetyczne 

Wybór niskokonfliktowych terenów do lokalizacji nowych urządzeń wytwarzających pola 
elektromagnetyczne 

0 0 0 0 0 0 0 

Uwzględnienie zapisów dotyczących ochrony przed ponadnormatywnym 
promieniowaniem elektromagnetycznym w planach zagospodarowania przestrzennego 

Gminy 
0 0 0 0 0 0 0 

Obszar interwencji: Gospodarowanie wodami 

Prowadzenie stałego lokalnego i regionalnego monitoringu wód 0 0 0 0 0 0 0 

Obszar interwencji: Gospodarka wodno -ściekowa 

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców gminy Zapolice -/+ + 0 0 0 0 -/+ 

Bieżąca modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej -/+ + 0 0 0 0 -/+ 

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej -/+ + 0 0 0 0 -/+ 

Obszar interwencji: Zasoby geologiczne 

Ochrona zasobów złóż kopalin poprzez uwzględnianie ich  w dokumentach 
planistycznych 

0 + + + + + 0 

Obszar interwencji: gleby 

Wdrażanie zasad „Dobrych Praktyk Rolniczych” oraz promowanie rolnictwa 
ekologicznego 

0 + + + + + 0 

Polepszanie kultury rolnej oraz zmianowanie upraw 0 + + + + + 0 

Rekultywacja terenów zdegradowanych, + + + + + + + 

Prowadzenie monitoringu jakości gleb 0 0 0 0 0 0 0 

Obszar interwencji: Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów 
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Całkowite usunięcie wyrobów azbestowych z terenu gminy -/+ + + + + + -/+ 

Zwiększenie poziomu recyklingu - przygotowania do ponownego użycia następujących 
frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, oraz innych 

niż niebezpieczne 
0 + + + + + 0 

Obszar interwencji: Zasoby przyrodnicze 

Bieżąca pielęgnacja zasobów przyrodniczych wraz  z ochroną obszarów i obiektów 
prawnie chronionych 

0 + 0 0 0 0 0 

Uwzględnienie  w Planach Zagospodarowania Przestrzennego obszarów 
przeznaczonych pod zalesianie (słabe gleby V i VI klasy oraz wieloletnie odłogi) 

0 + 0 0 0 0 0 

Ochrona zasobów leśnych oraz prowadzenie stałego monitoringu w celu zapobiegania 
zagrożeniom 

0 0 0 0 0 0 + 

Zalesianie gruntów porolnych 0 + + + + + 0 

Obszar interwencji: Zagrożenia poważnymi awariami 

Modernizacja OSP gminnych wraz z nowoczesnym doposażeniem -/+ + + + + + -/+ 

Szkolenia z zakresu ratowniczo-gaśniczego 0 0 0 0 0 0 0 

KRAJOBRAZ 

Obszar interwencji: Ochrona klimatu i jakości powietrza 

Remonty dróg gminnych -/+ 0 0 0 0 0 -/+ 

Realizacja działań przyjętych w Programie ochrony powietrza dla strefy łódzkiej 0 + 0 0 0 0 0 

Realizacja działań ujętych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zapolice 0 + 0 0 0 0 0 

Modernizacja dróg powiatowych -/+ 0 0 0 0 0 -/+ 

Bieżące modernizacje drogi S8 -/+ 0 0 0 0 0 -/+ 

Obszar interwencji: zagrożenia hałasem 

Tworzenie zabezpieczeń przed oddziaływaniem hałasu komunikacyjnego poprzez 
wprowadzanie odpowiednich zapisów w SIWZ uwzględniające m.in. montowanie 

dźwiękoszczelnych okien, kładzenie cichej nawierzchni i budowę ekranów akustycznych 
-/+ 0 0 0 0 0 -/+ 

Wprowadzanie standardów akustycznych w Planach Zagospodarowania Przestrzennego 0 0 0 0 0 0 0 

Kontrola emisji hałasu do środowiska z obiektów działalności gospodarczej 0 0 0 0 0 0 0 

Obszar interwencji: Pola elektromagnetyczne 

Wybór niskokonfliktowych terenów do lokalizacji nowych urządzeń wytwarzających pola 
elektromagnetyczne 

0 0 0 0 0 0 0 

Uwzględnienie zapisów dotyczących ochrony przed ponadnormatywnym 
promieniowaniem elektromagnetycznym w planach zagospodarowania przestrzennego 

Gminy 
0 0 0 0 0 0 0 
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Obszar interwencji: Gospodarowanie wodami 

Prowadzenie stałego lokalnego i regionalnego monitoringu wód 0 0 0 0 0 0 0 

Obszar interwencji: Gospodarka wodno -ściekowa 

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców gminy Zapolice -/+ + 0 0 0 0 -/+ 

Bieżąca modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej -/+ + 0 0 0 0 -/+ 

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej -/+ + 0 0 0 0 -/+ 

Obszar interwencji: Zasoby geologiczne 

Ochrona zasobów złóż kopalin poprzez uwzględnianie ich  w dokumentach 
planistycznych 

0 + + + + + 0 

Obszar interwencji: gleby 

Wdrażanie zasad „Dobrych Praktyk Rolniczych” oraz promowanie rolnictwa 
ekologicznego 

0 + + + + + 0 

Polepszanie kultury rolnej oraz zmianowanie upraw 0 + + + + + 0 

Rekultywacja terenów zdegradowanych, + + + + + + + 

Prowadzenie monitoringu jakości gleb 0 0 0 0 0 0 0 

Obszar interwencji: Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów 

Całkowite usunięcie wyrobów azbestowych z terenu gminy -/+ + + + + + -/+ 

Zwiększenie poziomu recyklingu - przygotowania do ponownego użycia następujących 
frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, oraz innych 

niż niebezpieczne 
0 + + + + + 0 

Obszar interwencji: Zasoby przyrodnicze 

Bieżąca pielęgnacja zasobów przyrodniczych wraz  z ochroną obszarów i obiektów 
prawnie chronionych 

+ + + + + + + 

Uwzględnienie  w Planach Zagospodarowania Przestrzennego obszarów 
przeznaczonych pod zalesianie (słabe gleby V i VI klasy oraz wieloletnie odłogi) 

0 + + + + + 0 

Ochrona zasobów leśnych oraz prowadzenie stałego monitoringu w celu zapobiegania 
zagrożeniom 

0 + + + + + + 

Zalesianie gruntów porolnych 0 + + + + + 0 

Obszar interwencji: Zagrożenia poważnymi awariami 

Modernizacja OSP gminnych wraz z nowoczesnym doposażeniem -/+ + + + + + -/+ 

Szkolenia z zakresu ratowniczo-gaśniczego 0 0 0 0 0 0 0 
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ZASOBY 

NATURALNE 

Obszar interwencji: Ochrona klimatu i jakości powietrza 

Remonty dróg gminnych -/+ 0 0 0 0 0 -/+ 

Realizacja działań przyjętych w Programie ochrony powietrza dla strefy łódzkiej 0 0 0 0 0 0 0 

Realizacja działań ujętych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zapolice 0 0 0 0 0 0 0 

Modernizacja dróg powiatowych -/+ 0 0 0 0 0 -/+ 

Bieżące modernizacje drogi S8 -/+ 0 0 0 0 0 -/+ 

Obszar interwencji: zagrożenia hałasem 

Tworzenie zabezpieczeń przed oddziaływaniem hałasu komunikacyjnego poprzez 
wprowadzanie odpowiednich zapisów w SIWZ uwzględniające m.in. montowanie 

dźwiękoszczelnych okien, kładzenie cichej nawierzchni i budowę ekranów akustycznych 
0 0 0 0 0 0 0 

Wprowadzanie standardów akustycznych w Planach Zagospodarowania Przestrzennego 0 0 0 0 0 0 0 

Kontrola emisji hałasu do środowiska z obiektów działalności gospodarczej 0 0 0 0 0 0 0 

Obszar interwencji: Pola elektromagnetyczne 

Wybór niskokonfliktowych terenów do lokalizacji nowych urządzeń wytwarzających pola 
elektromagnetyczne 

0 0 0 0 0 0 0 

Uwzględnienie zapisów dotyczących ochrony przed ponadnormatywnym 
promieniowaniem elektromagnetycznym w planach zagospodarowania przestrzennego 

Gminy 
0 0 0 0 0 0 0 

Obszar interwencji: Gospodarowanie wodami 

Prowadzenie stałego lokalnego i regionalnego monitoringu wód 0 0 0 0 0 0 0 

Obszar interwencji: Gospodarka wodno -ściekowa 

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców gminy Zapolice -/+ 0 0 0 0 0 -/+ 

Bieżąca modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej -/+ 0 0 0 0 0 -/+ 

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej -/+ 0 0 0 0 0 -/+ 

Obszar interwencji: Zasoby geologiczne 

Ochrona zasobów złóż kopalin poprzez uwzględnianie ich  w dokumentach 
planistycznych 

0 + + + + + 0 

Obszar interwencji: gleby 

Wdrażanie zasad „Dobrych Praktyk Rolniczych” oraz promowanie rolnictwa 
ekologicznego 

0 + + + + + 0 
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Polepszanie kultury rolnej oraz zmianowanie upraw 0 + + + + + 0 

Rekultywacja terenów zdegradowanych, + + + + + + + 

Prowadzenie monitoringu jakości gleb 0 + 0 0 0 0 0 

Obszar interwencji: Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów 

Całkowite usunięcie wyrobów azbestowych z terenu gminy -/+ 0 0 0 0 0 -/+ 

Zwiększenie poziomu recyklingu - przygotowania do ponownego użycia następujących 
frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, oraz innych 

niż niebezpieczne 
0 + 0 0 0 0 0 

Obszar interwencji: Zasoby przyrodnicze 

Bieżąca pielęgnacja zasobów przyrodniczych wraz  z ochroną obszarów i obiektów 
prawnie chronionych 

0 + 0 0 0 0 0 

Uwzględnienie  w Planach Zagospodarowania Przestrzennego obszarów 
przeznaczonych pod zalesianie (słabe gleby V i VI klasy oraz wieloletnie odłogi) 

0 + 0 0 0 0 0 

Ochrona zasobów leśnych oraz prowadzenie stałego monitoringu w celu zapobiegania 
zagrożeniom 

0 0 0 0 0 0 0 

Zalesianie gruntów porolnych 0 + 0 0 0 0 0 

Obszar interwencji: Zagrożenia poważnymi awariami 

Modernizacja OSP gminnych wraz z nowoczesnym doposażeniem -/+ + + + + + -/+ 

Szkolenia z zakresu ratowniczo-gaśniczego 0 0 0 0 0 0 0 

ZABYTKI I DOBRA 

MATERIALNE 

Obszar interwencji: Ochrona klimatu i jakości powietrza 

Remonty dróg gminnych -/+ + 0 0 0 0 -/+ 

Realizacja działań przyjętych w Programie ochrony powietrza dla strefy łódzkiej 0 + + + + + 0 

Realizacja działań ujętych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zapolice 0 + + + + + 0 

Modernizacja dróg powiatowych -/+ + 0 0 0 0 -/+ 

Bieżące modernizacje drogi S8 -/+ + 0 0 0 0 -/+ 

Obszar interwencji: zagrożenia hałasem 

Tworzenie zabezpieczeń przed oddziaływaniem hałasu komunikacyjnego poprzez 
wprowadzanie odpowiednich zapisów w SIWZ uwzględniające m.in. montowanie 

dźwiękoszczelnych okien, kładzenie cichej nawierzchni i budowę ekranów akustycznych 
0 0 0 0 0 0 0 

Wprowadzanie standardów akustycznych w Planach Zagospodarowania Przestrzennego 0 0 0 0 0 0 0 
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Kontrola emisji hałasu do środowiska z obiektów działalności gospodarczej 0 0 0 0 0 0 0 

Obszar interwencji: Pola elektromagnetyczne 

Wybór niskokonfliktowych terenów do lokalizacji nowych urządzeń wytwarzających pola 
elektromagnetyczne 

0 + + + + + 0 

Uwzględnienie zapisów dotyczących ochrony przed ponadnormatywnym 
promieniowaniem elektromagnetycznym w planach zagospodarowania przestrzennego 

Gminy 
0 + + + + + 0 

Obszar interwencji: Gospodarowanie wodami 

Prowadzenie stałego lokalnego i regionalnego monitoringu wód 0 0 0 0 0 0 0 

Obszar interwencji: Gospodarka wodno -ściekowa 

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców gminy Zapolice -/+ 0 0 0 0 0 -/+ 

Bieżąca modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej -/+ 0 0 0 0 0 -/+ 

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej -/+ 0 0 0 0 0 -/+ 

Obszar interwencji: Zasoby geologiczne 

Ochrona zasobów złóż kopalin poprzez uwzględnianie ich  w dokumentach 
planistycznych 

0 + 0 0 0 0 0 

Obszar interwencji: gleby 

Wdrażanie zasad „Dobrych Praktyk Rolniczych” oraz promowanie rolnictwa 
ekologicznego 

0 0 0 0 0 0 0 

Polepszanie kultury rolnej oraz zmianowanie upraw 0 0 0 0 0 0 0 

Rekultywacja terenów zdegradowanych, 0 0 0 0 0 0 0 

Prowadzenie monitoringu jakości gleb 0 0 0 0 0 0 0 

Obszar interwencji: Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów 

Całkowite usunięcie wyrobów azbestowych z terenu gminy -/+ + + + + + -/+ 

Zwiększenie poziomu recyklingu - przygotowania do ponownego użycia następujących 
frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, oraz innych 

niż niebezpieczne 
0 0 0 0 0 0 0 

Obszar interwencji: Zasoby przyrodnicze 

Bieżąca pielęgnacja zasobów przyrodniczych wraz  z ochroną obszarów i obiektów 
prawnie chronionych 

0 0 0 0 0 0 0 

Uwzględnienie  w Planach Zagospodarowania Przestrzennego obszarów 
przeznaczonych pod zalesianie (słabe gleby V i VI klasy oraz wieloletnie odłogi) 

0 0 0 0 0 0 0 
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Ochrona zasobów leśnych oraz prowadzenie stałego monitoringu w celu zapobiegania 
zagrożeniom 

0 0 0 0 0 0 0 

Zalesianie gruntów porolnych 0 0 0 0 0 0 0 

Obszar interwencji: Zagrożenia poważnymi awariami 

Modernizacja OSP gminnych wraz z nowoczesnym doposażeniem -/+ + 0 0 0 0 -/+ 

Szkolenia z zakresu ratowniczo-gaśniczego 0 + 0 0 0 0 0 

ZASOBY, TWORY I 

SKŁADNIKI 

PRZYRODY, a także 

cele ochrony 

przyrody 

wymienione w art. 2 

ust. 1 ustawy o 

ochronie przyrody 

Obszar interwencji: Ochrona klimatu i jakości powietrza 

Remonty dróg gminnych -/+ 0 0 0 0 0 -/+ 

Realizacja działań przyjętych w Programie ochrony powietrza dla strefy łódzkiej 0 + + + + + 0 

Realizacja działań ujętych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zapolice 0 + + + + + 0 

Modernizacja dróg powiatowych -/+ 0 0 0 0 0 -/+ 

Bieżące modernizacje drogi S8 -/+ 0 0 0 0 0 -/+ 

Obszar interwencji: zagrożenia hałasem 

Tworzenie zabezpieczeń przed oddziaływaniem hałasu komunikacyjnego poprzez 
wprowadzanie odpowiednich zapisów w SIWZ uwzględniające m.in. montowanie 

dźwiękoszczelnych okien, kładzenie cichej nawierzchni i budowę ekranów akustycznych 
-/+ + + + + + -/+ 

Wprowadzanie standardów akustycznych w Planach Zagospodarowania Przestrzennego 0 + 0 0 0 0 0 

Kontrola emisji hałasu do środowiska z obiektów działalności gospodarczej 0 + 0 0 0 0 0 

Obszar interwencji: Pola elektromagnetyczne 

Wybór niskokonfliktowych terenów do lokalizacji nowych urządzeń wytwarzających pola 
elektromagnetyczne 

0 + 0 0 0 0 0 

Uwzględnienie zapisów dotyczących ochrony przed ponadnormatywnym 
promieniowaniem elektromagnetycznym w planach zagospodarowania przestrzennego 

Gminy 
0 + 0 0 0 0 0 

Obszar interwencji: Gospodarowanie wodami 

Prowadzenie stałego lokalnego i regionalnego monitoringu wód 0 + 0 0 + 0 0 

Obszar interwencji: Gospodarka wodno -ściekowa 

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców gminy Zapolice -/+ + + + + 0 -/+ 

Bieżąca modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej -/+ + + + + + -/+ 
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Rozbudowa sieci kanalizacyjnej -/+ + + + + + -/+ 

Obszar interwencji: Zasoby geologiczne 

Ochrona zasobów złóż kopalin poprzez uwzględnianie ich  w dokumentach 
planistycznych 

0 + 0 0 0 0 0 

Obszar interwencji: gleby 

Wdrażanie zasad „Dobrych Praktyk Rolniczych” oraz promowanie rolnictwa 
ekologicznego 

0 + + + + + 0 

Polepszanie kultury rolnej oraz zmianowanie upraw 0 + + + + + 0 

Rekultywacja terenów zdegradowanych, + + + + + + + 

Prowadzenie monitoringu jakości gleb 0 + 0 0 0 0 0 

Obszar interwencji: Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów 

Całkowite usunięcie wyrobów azbestowych z terenu gminy -/+ + + + + + -/+ 

Zwiększenie poziomu recyklingu - przygotowania do ponownego użycia następujących 
frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, oraz innych 

niż niebezpieczne 
0 + + + + + 0 

Obszar interwencji: Zasoby przyrodnicze 

Bieżąca pielęgnacja zasobów przyrodniczych wraz  z ochroną obszarów i obiektów 
prawnie chronionych 

+ + + + + + + 

Uwzględnienie  w Planach Zagospodarowania Przestrzennego obszarów 
przeznaczonych pod zalesianie (słabe gleby V i VI klasy oraz wieloletnie odłogi) 

0 + + + + + 0 

Ochrona zasobów leśnych oraz prowadzenie stałego monitoringu w celu zapobiegania 
zagrożeniom 

+ + + + + + + 

Zalesianie gruntów porolnych + + + + + + 0 

Obszar interwencji: Zagrożenia poważnymi awariami 

Modernizacja OSP gminnych wraz z nowoczesnym doposażeniem -/+ + 0 0 0 0 -/+ 

Szkolenia z zakresu ratowniczo-gaśniczego 0 + 0 0 0 0 0 

 

Źródło: Opracowanie własne.  
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6. Wpływ realizacji projektu na poszczególne aspekty 

środowiska 
 

6.1. Powietrze atmosferyczne i klimat 
W Programie zaplanowane zostały zadania, które mogą zarówno wpływać pozytywnie na 

powietrze  i klimat, jak również przyczyniać się do pogorszenia tych komponentów 

środowiska (na etapie realizacji inwestycji). Termomodernizacja obiektów użyteczności 

publicznej wraz z wymianą nieefektywnych kotłów węglowych na kotły ekologiczne 

(wykorzystujące np. biomasę) zmniejszy zapotrzebowanie na ciepło. Będzie się to wiązać  

z mniejszym wykorzystaniem paliw oraz redukcją emisji zanieczyszczeń niebezpiecznych 

związków do powietrza. Modernizacja infrastruktury drogowej niesie ze sobą poprawę 

płynności ruchu pojazdów, co zmniejszy ilość zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery. 

Jednakże na etapie inwestycji może dojść do zwiększenia emisji do powietrza 

niebezpiecznych związków.  Wspieranie przedsięwzięć budowy odnawialnych źródeł energii 

na terenie gminy opartych na energii słońca (kolektory słoneczne, instalacje fotowoltaiczne) 

wpłynie pozytywnie na jakość powietrza na terenie gminy, z związku z mniejszym 

wykorzystaniem paliw, a co za tym idzie z mniejszą emisją m.in. dwutlenku węgla. 

Promowanie działań proekologicznych wśród mieszkańców gminy  

w sposób pośredni wypnie na stan powietrza na obszarze gminy. Wzrost wiedzy 

proekologicznej będzie miał wpływ na kształtowanie  i szerzenie odpowiednich postaw 

wobec środowiska, co przyczyni się do poprawy jakości powietrza  w niedalekiej przyszłości. 

Działania te zwiększą świadomość mieszkańców o szkodliwości stosowania odpadów do 

celów opałowych, co bezpośrednio negatywnie wpływa na skład powietrza poprzez 

niekontrolowaną emisję zanieczyszczeń do atmosfery. Działania proekologiczne wraz ze 

wsparciem przedsięwzięć polegających na wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii do jej 

produkcji zmniejszą emisję zanieczyszczeń do atmosfery.  

 

6.2. Ludzie 
Działania realizowane w ramach Aktualizacji Programu wpłyną pozytywnie na zdrowie 

ludności, jakość oraz komfort ich życia. Jednym z ważnych elementów będzie rozwój 

infrastruktury technicznej (dróg, sieci szlaków i tras turystycznych, sieci wodociągowej oraz 

kanalizacyjnej). Pozytywne wpływ na środowisko będą miały także działania związane z 

gospodarką odpadami oraz edukacja ekologiczną. Podjęcie ww. działań pozwoli na 

zaspokojenie potrzeb mieszkańców, a także zmniejszy negatywny wpływ na środowisko. 

Oddziaływaniami negatywnymi dla mieszkańców, znajdujących się w najbliższym 

sąsiedztwie obszarów objętych inwestycjami, będą prace remontowo-budowlane. Będzie to 

związane z użyciem maszyn i urządzeń budowlanych (emisja hałasu, pyłu i wibracji) oraz 

utrudnieniami komunikacyjnymi. Oddziaływania te będą krótkotrwałe i odwracalne, jak 

również ustaną po zakończeniu robót. 

 

6.3. Różnorodność biologiczna, roślinność, zwierzęta 
Wśród kierunków działań zawartych w Programie można odnaleźć takie, których 

realizacja będzie związana z oddziaływaniem na różnorodność biologiczną, rośliny i 

zwierzęta. Część z nich będzie miała pozytywny wpływ, część z nich będzie ingerować tylko 

w czasie realizacji inwestycji.  
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Działania polegające na tworzeniu obszarów zieleni urządzonej i rekultywacji terenów 

przyrodniczo zdegradowanych, sprawią iż nowe tereny zostaną wzbogacone układem 

roślinnym. Istniejąca zieleń zostanie poddana pielęgnacji, uszkodzone i chore rośliny 

usunięte, a w zamian wprowadzone zostaną nowe nasadzenia. Działanie to pozytywnie 

wpłynie na rozpatrywane komponenty środowiska, gdyż uchroni uwzględnione tereny przed 

intensywnymi procesami urbanizacji i degradacją środowiska przyrodniczego. 

 

Pozytywny wpływ na etapie funkcjonowania nastąpi w wyniku budowy lub 

modernizacji wybranych elementów infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej. Działania te 

przyniosą pozytywny efekt poprzez zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń w wodach oraz 

glebie substancjami takimi jak: fosforany, azoty, siarki czy metale ciężkie, w efekcie czego 

poprawią się warunki bytowania zwierząt i roślin. 

 

Prace termomodernizacyjne budynków powinny w szczególności uwzględniać 

ochronę ptaków i nietoperzy gniazdujących w ścianach budynków. Uwzględnienie miejsca 

bytowania ptaków i nietoperzy podczas remontów budynków jest konieczne ze względu na 

przepisy prawa polskiego i wspólnotowego. W przypadku konieczności ingerencji w 

środowisko flory i fauny objętej ochroną, zostanie złożony wniosek o uzyskane stosownego 

pozwolenie w trybie art. 56 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 

 

W związku z powyższymi przepisami na zarządcach budynków spoczywa 

odpowiedzialność za prowadzenie prac termomodernizacyjnych budynków we właściwym 

terminie – dostosowanym do okresów lęgowych dla danych gatunków, bezpiecznym dla 

gniazdujących w budynkach przedstawicieli chronionych gatunków ptaków i mających swoje 

schronienia nietoperzy. Przed rozpoczęciem prac demontażowych należy przeprowadzić 

rozeznanie w kontekście występowania chronionych gatunków zwierząt, natomiast po 

zakończeniu prac, w obiektach, w których wcześniej gniazdowały ptaki należy (o ile to 

możliwe) umożliwić im dalsze gniazdowanie lub zapewnić siedliska zastępcze. Po 

zakończeniu prac wykonawca zobowiązany jest do stworzenia zastępczych schronień dla 

ptaków i nietoperzy, tak aby liczba siedlisk nie została zmniejszona. 

 

Organizacja akcji informacyjnych na temat środowiska przyrodniczego oraz innych 

działań edukacyjnych wpłynie pozytywnie w sposób pośredni na różnorodność biologiczną, 

rośliny i zwierzęta poprzez większą świadomość ekologiczną mieszkańców. 

 

6.4. Powierzchnia ziemi, krajobraz 
 

6.5. Powierzchnia ziemi, krajobraz 
Wśród kierunków działań przewidzianych w Programie znajdują się takie, które będą 

wiązać się z naruszeniem istniejącej struktury gruntów oraz wprowadzeniem zmian 

krótkookresowych lub długookresowych w krajobrazie naturalnym, w efekcie czego 

przewiduje się wystąpienie oddziaływań negatywnych oraz pozytywnych. Należą do nich: 

 Przebudowa bądź modernizacja dróg gminnych i powiatowych poprawiających 

dostępność komunikacyjną i mobilność mieszkańców gminy, 

 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę m.in.: chodników, 

przejść dla pieszych, oświetlenia, 
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 Budowa lub modernizacja wybranych elementów infrastruktury wodociągowej w 

gminie (sieć wodociągowa, stacje ujęcia i uzdatniania wody itp.), 

 Budowa lub modernizacja wybranych elementów infrastruktury kanalizacyjnej w 

gminie (kanalizacja ściekowa i deszczowa, oczyszczalnia ścieków itp.), 

 Rozbudowa małej infrastruktury turystycznej, służącej udostępnianiu na cele 

turystyczne obszarów cennych przyrodniczo (ścieżki ekologiczne, ścieżki rowerowe, 

piesze etc.), 

 

Po zakończeniu inwestycji nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na 

omawiane komponenty środowiska. 

 

6.5. Warunki wodne 
Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez: 

 budowę lub modernizację wybranych elementów infrastruktury wodociągowej  

w gminie (sieć wodociągowa, stacje ujęcia i uzdatniania wody itp.) 

 budowę lub modernizację wybranych elementów infrastruktury kanalizacyjnej  

w gminie (kanalizacja ściekowa i deszczowa, oczyszczalnia ścieków itp.), 

zahamuje niekontrolowane odprowadzanie ścieków do wód i gleb oraz wiążący się z tym 

spływ powierzchniowy i migrację zanieczyszczeń w głąb gruntu na skutek filtracji, co niesie 

ryzyko skażenia wód. Ponadto możliwość włączenia się do sieci kanalizacyjnej spowoduje 

rezygnację mieszkańców z korzystania z odbiorników bezodpływowych, które często są 

nieszczelne, powodując wycieki zanieczyszczeń do gruntu. Wraz ze ściekami, do gleb oraz 

wód powierzchniowych i podziemnych przedostają się duże ilości m.in.: azotanów, 

fosforanów, chlorków, metali ciężkich. Związki te przyczyniają się do: zakwaszenia gleby, 

zmniejszenia ilości tlenu w wodzie, wzrostu wskaźników BZT5, ChZT, powodując 

eutrofizację zbiorników oraz ich zarastanie. Przyczynia się to do pogorszenia walorów 

jakościowych gleb oraz wód, zmniejszając tym samym ich bioróżnorodność. 

 

Pozytywny wpływ na jakość wód nastąpi również na skutek prowadzenia  

i monitorowania racjonalnej gospodarki odpadami. Zapobiegnie to wyrzucaniu śmieci do 

lasów, na skraj łąk czy dolin rzecznych. Nielegalne wysypiska śmieci powodują duże 

zagrożenia dla jakości gleb oraz wód powierzchniowych i podziemnych. W składowanych 

nielegalnie odpadach bardzo często znajdują się odpady niebezpieczne (m.in. opakowania 

po farbach, rozpuszczalnikach, zużyty lub zepsuty sprzęt elektroniczny), które stanowią 

źródło metali ciężkich oraz związków i substancji chemicznych zagrażających zdrowiu i życiu 

ludzi i zwierząt. Pod wpływem opadów atmosferycznych szkodliwe substancje migrują w głąb 

podłoża i przedostają się do wód gruntowych, powodując skażenie wody pitnej  

w miejscowościach nawet bardzo oddalonych od dzikiego wysypiska śmieci.  

 

Realizacja zadań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej przyczyni się do 

ograniczenia przenikania zanieczyszczeń do JCWP i JCWPd, co wpłynie korzystnie na ich 

stan. Realizacja zadań przyczyni się do osiągania celów środowiskowych, które opisane 

zostały w rozdziale  4.7. 
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6.6. Hałas i promieniowanie elektromagnetyczne 
Kierunki działań przewidziane w Programie są związane z podjęciem nowych inwestycji i 

zadań na obszarze gminy, co będzie skutkowało budową lub rozbudową obiektów, a także 

zabiegami modernizacyjno-remontowymi. Oddziaływanie to będzie krótkotrwałe, odwracalne 

i występujące tylko na terenie prowadzonych prac i w ich najbliższym sąsiedztwie. Prace 

realizowane w ramach tych zadań będą źródłem hałasu, którego głównym emitorem będzie 

praca urządzeń mechanicznych. Zadania, których realizacja będzie się wiązać z użyciem 

ciężkiego sprzętu powinny być prowadzone w dzień, aby nie zakłócać ciszy w porze nocnej. 

Dla zminimalizowania emisji hałasu i spalin, podczas prac zostaną użyte maszyny w pełni 

sprawne, które zostaną wykorzystane do prac zgodnych z ich przeznaczeniem i 

możliwościami, tak aby nie powstały inne zagrożenia, np. dla pracowników i osób 

postronnych znajdujących się w pobliżu. Oddziaływanie to będzie krótkotrwałe i ustąpi z 

chwilą zakończenia prac. Modernizacja istniejących odcinków dróg przyczyni się do poprawy 

ich stanu oraz komfortu jazdy. Pośrednio zmniejszy to poziom hałasu drogowego.  

 

Negatywne oddziaływanie w postaci promieniowania elektromagnetycznego może 

nastąpić w ramach pośredniego skutku kierunku działań: Wspieranie przedsięwzięć budowy 

odnawialnych źródeł energii na terenie gminy opartych na energii słońca. Dotyczy to linii 

łączących instalacje z siecią energetyczną. Właściwa lokalizacja oraz zastosowanie 

odpowiednich zabezpieczeń może niemal całkowicie wyeliminować narażenie na to 

promieniowanie.  

 

6.6. Zasoby naturalne 
W ramach Aktualizacji Programu planuje się inwestycje związane z zwiększeniem 

wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz wymianą nieefektywnych kotłów węglowych, 

które pośrednio korzystnie mogą wpłynąć na zasoby naturalne. Wspieranie przedsięwzięć 

OZE spowoduje spadek zużycia energii ze źródeł kopalnych, będących zasobami 

naturalnymi. 

 

Zasoby naturalne jakie będą wykorzystywane w ramach realizacji inwestycji 

zawartych w Programie to przede wszystkim woda, żwir i piasek, używane w trakcie trwania 

prac remontowo-budowlanych. Podczas robót budowlanych planuje się oszczędność tych 

surowców. 

 

6.7. Dobra materialne, zabytki 
W Programie planowane są kierunki działań, które będą się wiązały z ingerencją  

w obiekty materialne i zabytkowe poprzez budowę oraz modernizację budynków oraz 

budowę i modernizację infrastruktury technicznej.  W przypadku bliskiej lokalizacji tych prac 

względem obiektów dobra materialnego oraz zabytków, może wystąpić negatywne 

oddziaływanie. Prowadzone roboty remontowo-budowlane wraz ze stosowanymi 

urządzeniami mogą emitować wibracje oraz kurz i pyły. Zadania zawarte w Programie nie 

uszczegółowiają lokalizacji konkretnych inwestycji, dlatego nie można jednoznacznie określić 

czy wystąpi negatywne oddziaływanie na dobra materialne oraz zabytki. 

 

W Programie ujęte są również działania, które przyczynią się do ograniczenia emisji 

zanieczyszczeń do powietrza z sektora transportowego oraz komunalno-bytowego. 
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Zmniejszenie stężenia zanieczyszczeń w powietrzu spowolni proces niszczenia elewacji 

budynków. 

 

6.8. Zasoby, twory i składniki przyrody  
Wspieranie przedsięwzięć budowy odnawialnych źródeł energii na terenie gminy 

opartych na energii słońca (kolektory słoneczne, instalacje fotowoltaiczne) wykazuje 

minimalne oddziaływanie na środowisko, ze względu na ich niewielkie powierzchnie  

i umiejscowienie głównie na dachach budynków. W celu minimalizacji oddziaływania 

inwestycji na siedliska zwierząt i roślin zaleca się unikać lokalizacji na obszarach 

stanowiących miejsce rozrodu lub bytowania przez gatunki rzadkie i średnio liczne. 

Zmniejszenie zagrożenia dla zwierząt lądowych i ptactwa nastąpi na skutek umiejscowienia 

przewodów elektrycznych w ziemi. Etap budowy inwestycji powinien być realizowany poza 

okresem rozrodu, aby nie odstraszać zwierząt z ich miejsc gniazdowania i żerowania. Na 

obecnym etapie opracowywania W Aktualizacji Programu nie jest możliwe sprecyzowanie 

lokalizacji OZE na obszarze gminy. 

 

Podczas przebudowy bądź modernizacji dróg gminnych i powiatowych 

poprawiających dostępność komunikacyjną i mobilność mieszkańców gminy, należy mieć na 

uwadze zapewnienie odpowiednich warunków do migracji zwierząt, roślin i grzybów, która 

pozwoli na wzrost możliwości rekolonizacji i ograniczenie lokalnego wymierania. 

 

W przypadku pozostałych kierunków działań, w ramach opracowywania projektów 

konkretnych inwestycji, zostanie przeprowadzone stosownie do potrzeb postępowanie w 

sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, zgodnie z 

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. W ramach przeprowadzonej OOŚ zostanie szczegółowo przeanalizowany 

wpływ lokalizacji, zakresu i skali inwestycji oraz rozwiązań technologicznych na różne 

komponenty środowiska, zarówno w sposób pośredni jak i bezpośredni. 

 

Każdorazowo jednak, podczas planowania inwestycji należy uwzględniać zapisy 

ustawy o ochronie przyrody, plany ochrony dla powyższych form ochrony przyrody oraz akty 

prawa miejscowego dotyczące obszarów chronionego krajobrazu. 

 

Należy pamiętać także o respektowaniu zakazów wynikających z następujących 

aktów prawnych dotyczących wszystkich form ochrony przyrody występujących na terenie 

omawianej gminy.  
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Zakazy wynikające z aktów prawnych powołujących największe formy ochrony 

przyrody na terenie omawianej gminy:  

 

Rezerwat Korzeń 

Powołany Rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych  

i Leśnictwa z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody. Na obszarze 

rezerwatu przyrody Korzeń zabrania się: 

1. zbioru wszystkich dziko rosnących roślin, a w szczególności owoców, nasion  

i grzybów, z wyjątkiem zbioru nasion na potrzeby hodowli lasu, 

2. polowania, chwytania, płoszenia i zabijania dziko żyjących zwierząt, niszczenia nor  

i legowisk zwierzęcych, gniazd ptasich i wybierania jaj, 

3. wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub innych nieczystości, innego 

zanieczyszczania wód i gleby oraz powietrza, 

4. niszczenia gleby lub zmiany sposobu jej użytkowania, 

5. zakłócania ciszy, 

6. palenia ognisk, 

7. stosowania środków chemicznych w gospodarce leśnej, 

8. zmiany stosunków wodnych, 

9. wstępu na teren rezerwatu, poza miejscami wyznaczonymi przez wojewodę,  

z wyjątkiem służb leśnych oraz służb ochrony przyrody, 

10. ruchu pojazdów, z wyjątkiem pojazdów służb leśnych oraz służb ochrony przyrody. 

 

Zakazy, o których mowa w ust. 1, nie dotyczą: 

1. prowadzenia badań naukowych za zgodą wojewody, 

2. prowadzenia akcji ratowniczej oraz działań związanych z bezpieczeństwem 

publicznym i z ochron przeciwpożarową, 

3. wykonywania zadań z zakresu obronności państw 

4. wykonywania zabiegów ochronnych, hodowlanych i pielęgnacyjnych za zgodą 

Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, udzieloną w 

przypadku potrzeby likwidacji zagrożeń ochranianej przyrody, nie ujętych w planie 

ochrony. 

 

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Strefa krawędziowa doliny rzeki Warty” 

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy został powołany na podstawie Uchwały Nr XXVIII/199/13 

Rady Gminy Zapolice z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo-

krajobrazowego „Strefa krawędziowa doliny rzeki Warty”. Zgodnie z treścią uchwały, na 

terenie ww. zespołu przyrodniczo-krajobrazowego zabrania się: 

1. niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obszaru; 

2. wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu; 

3. uszkadzania i zanieczyszczania gleby; 

4. dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody 

albo racjonalnej gospodarce rolnej; 

5. wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych; 

6. zmiany sposobu użytkowania ziemi; 

7. wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym 

kopalnych szczątków roślin i zwierząt; 
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8. umieszczania tablic reklamowych; 

9. umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt , niszczenia nor , legowisk 

zwierzęcych oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz 

wykonywania czynności związanych z racjonalna gospodarką rolną , rybacką 

i łowiecką. 

 

Park Krajobrazowy Międzyrzecza Warty i Widawki  

Park powołany został uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Sieradzu z dnia 14 

września 1989 roku w celu ochrony cennych walorów przyrodniczo-krajobrazowych. 

Obecnie obowiązującymi aktami prawnymi są: 

1. Rozporządzenie Wojewody Łódzkiego Nr 9/2006 z dnia 11 stycznia 2006 r.  

w sprawie Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki (Dz. U. Woj. 

Łódzkiego Nr 20 poz. 194 z dnia 23 stycznia 2006 r.) oraz Rozporządzenie Nr 1/2008 

Wojewody Łódzkiego z dnia 11 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie 

Wojewody Łódzkiego w sprawie Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty  

i Widawki (Dz. U. Woj. Łódzkiego Nr 17 poz. 204 z dnia 17 stycznia 2008 r.). 

2. Rozporządzenie nr 30/2006 Wojewody Łódzkiego z dnia 3 listopada 2006r. w sprawie 

ustanowienia planu ochrony Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki 

(Dz. Urz. Woj. Łódz. Nr 380 poz. 2947 z dnia 13 listopada 2006 r.). 

 

 

Zgodnie z treścią Rozporządzenia Wojewody Łódzkiego Nr 9/2006 z dnia 11 stycznia 2006 r.  

w sprawie Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki (Dz. U. Woj. Łódzkiego Nr 

20 poz. 194 z dnia 23 stycznia 2006 r.) Parku zakazuje się:  

1. realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w 

rozumieniu art. 51 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. 

U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm.1) ),  

2. umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, lęgowisk, 

innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem 

amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności w ramach racjonalnej 

gospodarki rolnej, leśnej, rybackiej i łowieckiej,  

3. likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli 

nie wynikają z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej, zapewnienia bezpieczeństwa 

ruchu drogowego lub wodnego albo budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub 

naprawy urządzeń wodnych,  

4. pozyskiwania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym 

kopalnych szczątków roślin i zwierząt;  

5. wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem 

prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym 

lub budową, odbudową, utrzymaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych;  

6. dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody 

lub racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;  

7. budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów 

rzek i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem obiektów służących turystyce wodnej, 

gospodarce wodnej lub rybackiej;  
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8. likwidowania, zasypywania i przekształcania zbiorników wodnych, starorzeczy oraz 

obszarów wodno-błotnych;  

9. wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia własnych gruntów rolnych;  

10. prowadzenia chowu i hodowli zwierząt metodą bezściółkową;  

11. utrzymywania otwartych rowów ściekowych i zbiorników ściekowych;  

12. organizowania rajdów motorowych i samochodowych;  

13. używania łodzi motorowych i innego sprzętu motorowego na otwartych zbiornikach 

wodnych. 

 

Należy pamiętać także o zapisach wprowadzonych Rozporządzeniem nr 30/2006 Wojewody 

Łódzkiego z dnia 3 listopada 2006 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony Parku 

Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki (Dz. Urz. Woj. Łódz. Nr 380 poz. 2947 z dnia 

13 listopada 2006 r.). 

 

Realizacja zamierzeń Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zapolice na lata 

2017 – 2020 z perspektywą na lata 2021 – 2024 przyczyniać się będzie do osiągania celów 

wyznaczonych dla poszczególnych form ochrony przyrody. Respektowane będą także 

zakazy wynikające z powołujących formy ochrony przyrody uchwał i rozporządzeń. 

 

6.9. Jednolite części wód powierzchniowych i podziemnych 
 Realizacja dokumentu jakim jest  Program Ochrony Środowiska dla Gminy Zapolice 

na lata 2017 – 2020 z perspektywą na lata 2021 – 2024 będzie wpływać korzystnie na 

osiągnięcie celów środowiskowych wyznaczonych dla jednolitych części wód 

powierzchniowych i podziemnych.  

 

Do Jednolitych części wód powierzchniowych występujących na terenie gminy należą: 

 Tymianka (RW600016182892);  

 Dopływ spod Paprotni (RW600016182894);  

 Dopływ ze Świerzyn (RW600017183114); 

 Dopływ z Piasków (RW600017183114); 

 Żeglina (RW600017183129); 

 Pichna do Urszulinki (RW60001718317889); 

 Warta od Wierznicy do Widawki (RW600019181999); 

 Grabia od Dopływu z Anielina do ujścia (RW600019182899); 

 Widawka od Krasówki do ujścia (RW60001918299); 

 Warta od Widawki do Żegliny (RW600019183119). 

 

Cele środowiskowe, zgodnie z treścią Planu gospodarowania wodami na obszarze 

dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r., poz. 1967), wyznaczone dla poszczególnych JCWP to 

utrzymanie lub osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego i chemicznego.  

 

Do Jednolitych części wód podziemnych występujących na terenie omawianej gminy należą: 

 PLGW600082; 

 PLGW600083. 
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Cele środowiskowe wyznaczone dla poszczególnych JCWPd to utrzymanie dobrego 

stanu chemicznego i ilościowego. 

 

Realizacja zadań wyznaczonych w Programie ma na celu poprawę jakości wód 

powierzchniowych i podziemnych, przez co wpłynie pozytywnie na cele środowiskowe 

wyznaczone dla JCWP i JCWPd występujące na terenie omawianej gminy. 

 

7. Skumulowane i transgraniczne oddziaływanie na 

środowisko 
Oddziaływania poszczególnych kierunków działań ujętych w Programie Ochrony 

Środowiska dla Gminy Zapolice na lata 2017 – 2020 z perspektywą na lata 2021 - 2024, 

będą się nakładały w przypadku ich równoczesnej realizacji. Harmonogram realizacji zadań 

zostanie tak skonstruowany, aby z jednej strony uwzględnić technologię robót, z drugiej zaś 

ograniczyć kumulację uciążliwych oddziaływań. 

 

Skala przedsięwzięć zaproponowanych do realizacji w ramach Aktualizacji Programu 

ma charakter lokalny i ewentualne, negatywne oddziaływanie tych przedsięwzięć będzie 

miało zasięg lokalny. Na etapie Prognozy stwierdzono, że realizacja Aktualizacji Programu 

nie wskazuje na możliwość negatywnego transgranicznego oddziaływania na środowisko, 

mogącego objąć terytorium innych państw. występujących populacji chronionych gatunków 

roślin, zwierząt lub grzybów. 

 

8. Opis przewidywanych działań mających na celu 

ograniczenie negatywnych oddziaływań na środowisko w 

związku z realizacją zadań Aktualizacji Programu 
Jak wynika z analizy przeprowadzonej w ramach Prognozy oddziaływania na 

środowisko dla Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zapolice na lata 2017 

– 2020 z perspektywą na lata 2021 - 2024, nie przewiduje się wystąpienia znaczących 

negatywnych oddziaływań na środowisko w wyniku realizacji postanowień Aktualizacji 

Programu i w przypadku większości założeń uciążliwość będzie ograniczała się do etapu 

realizacji poszczególnych przedsięwzięć (etapu budowy i modernizacji). Zdecydowana 

większość planowanych inwestycji będzie realizowana na obszarach przekształconych przez 

działalność człowieka. Jednakże zgodnie z zasadą zapobiegania oraz minimalizacji skutków 

oddziaływań, należy na etapie projektowania, realizacji oraz eksploatacji poszczególnych 

przedsięwzięć uwzględnić i zastosować działania łagodzące możliwe negatywne 

oddziaływania na środowisko. 

 

Rodzaje inwestycji: 

 Rozbudowa małej infrastruktury turystycznej, służącej udostępnianiu na cele 

turystyczne obszarów cennych przyrodniczo (ścieżki ekologiczne, ścieżki rowerowe, 

piesze etc. 

Działania minimalizujące: 

 przy wyborze lokalizacji należy uwzględniać walory krajobrazowe inwestowanych 

terenów, 
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 prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów w trakcie prowadzenia prac, 

 prowadzenie prac w godzinach dziennych, 

 stosowanie nowoczesnego i sprawnego technicznie sprzętu o niskich parametrach 

emisji zanieczyszczeń i hałasu. 

 

Rodzaje inwestycji: 

 Działania związane z adaptacją, rozbudową, modernizacją i wyposażeniem obiektów 

budowlanych  w gminie (m.in. termomodernizacja obiektów), 

 Usuwanie pokryć  zawierających azbest. 

Działania minimalizujące: 

 prowadzenie prac modernizacyjnych elewacji budynków poza sezonem lęgowym 

zwierząt (szczególnie nietoperzy), 

 tworzenie stanowisk i siedlisk zastępczych dla zwierząt podczas prowadzenia prac 

modernizacyjnych, 

 prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów w trakcie prowadzenia prac, 

 prowadzenie prac modernizacyjnych w godzinach dziennych, 

 stosowanie nowoczesnego i sprawnego technicznie sprzętu o niskich parametrach 

emisji zanieczyszczeń i hałasu. 

 

Rodzaje inwestycji: 

 Wspieranie przedsięwzięć budowy odnawialnych źródeł energii na terenie gminy 

opartych na energii słońca (kolektory słoneczne, instalacje fotowoltaiczne). 

Działania minimalizujące: 

 wydawanie decyzji administracyjnych zgodnych z zasadami i wymaganiami ochrony 

środowiska, 

 egzekwowanie zapisów określonych w decyzjach administracyjnych i przepisach 

prawnych; 

 lokowanie inwestycji poza terenami przyrodniczo cennymi, 

 unikanie lokalizacji przesłaniających zabytki, 

 odtworzenie ewentualnych strat w roślinności powstałych w trakcie prac budowlano -

montażowych. 

 

Rodzaje inwestycji: 

 Budowa bądź modernizacja dróg gminnych i powiatowych. 

 Budowa infrastruktury drogowej minimalizującej uciążliwości związane z hałasem). 

 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę m.in.: chodników, 

przejść dla pieszych, oświetlenia. 

Działania minimalizujące: 

 prowadzenie prac budowlanych w godzinach dziennych, 

 prowadzenie prac z uwzględnieniem minimalizacji zajęcia terenu, 

 prowadzenie selektywnej gospodarki odpadami, 

 stosowanie nowoczesnego i sprawnego technicznie sprzętu o niskich parametrach 

emisji zanieczyszczeń i hałasu, 

 zabezpieczenie terenu budowy przed ewentualnym skażeniem środowiska w wyniku 

potencjalnych wycieków z maszyn, sprzętu budowlanego, 
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 przy wyborze lokalizacji należy uwzględniać walory krajobrazowe inwestowanych 

terenów, 

 przy prowadzeniu inwestycji liniowych należy stosować urządzenia ochrony 

środowiska, w tym przejścia dla zwierząt. 

 

Rodzaje inwestycji: 

 Budowa lub modernizacja wybranych elementów infrastruktury wodociągowej w 

gminie (sieć wodociągowa, stacje ujęcia i uzdatniania wody itp.). 

 Budowa lub modernizacja wybranych elementów infrastruktury kanalizacyjnej w 

gminie (kanalizacja ściekowa i deszczowa, oczyszczalnia ścieków itp.). 

 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków. 

Działania minimalizujące: 

 odpowiednia lokalizacja i wariantowanie przedsięwzięć, prowadzenie sieci 

kanalizacyjnej poza miejscami występowania cennych siedlisk przyrodniczych oraz 

chronionych gatunków roślin i zwierząt, 

 stosowanie sprawnych technicznie pojazdów w celu zminimalizowania ryzyka 

zanieczyszczenia powierzchni ziemi, 

 minimalizacja zajętości terenu, 

 ograniczenie w miarę możliwości hałasu, 

 maksymalne ograniczenie wycinki drzew i krzewów, 

 stosowanie wyłącznie mieszanki roślin gatunków rodzimych do obsiewania terenów 

przekształconych, 

 zabezpieczenie drzew w przypadku prowadzenia prac budowlanych w bezpośrednim 

ich sąsiedztwie oraz w miarę możliwości prowadzenie prac ziemnych ręcznie w 

obrębie systemu korzeniowego, 

 wykorzystanie zabezpieczonej w czasie budowy wierzchniej warstwy gleby. 

 

Rodzaje inwestycji: 

 Zwiększanie udziału terenów zielonych (zieleni urządzonej) 

Działania minimalizujące: 

 minimalizacja zajętości terenu, 

 analiza lokalizacji i rodzaju nowych elementów zagospodarowania pod względem 

wpływu na krajobraz, 

 zabezpieczenie terenu przed ewentualnym skażeniem środowiska w wyniku 

potencjalnych wycieków z maszyn, sprzętu budowlanego, 

 podczas realizacji zamierzeń inwestycyjnych stosowanie najlepszych dostępnych 

technik BAT, 

 zabezpieczenie drzew i krzewów przed negatywnym skutkiem prac. 

 

9. Propozycja rozwiązania alternatywnego do zawartego  

w projekcie Aktualizacji Programu 
 

 „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Zapolice na lata 2017 – 2020  

z perspektywą na lata 2021 – 2024” to oparty na dostępnej wiedzy i istniejących obecnie 

uwarunkowaniach zbiór działań opracowanych pod kątem osiągnięcia celów głównych, 
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zmierzających do utrzymania oraz poprawy stanu środowiska naturalnego na obszarze 

gminy. Program charakteryzuje się wysokim stopniem ogólności, często nie zawiera 

propozycji konkretnych działań i nie ma odniesienia w wytycznych lokalizacyjnych. Wobec 

powyższych przesłanek dotyczących w zasadzie każdego wieloaspektowego dokumentu, 

niniejsza Prognoza nie zawiera propozycji zadań alternatywnych dla realizacji celów 

Aktualizacji Programu, do czego przyczynił się brak możliwości precyzyjnego określenia 

działań alternatywnych dla wskazanych zadań. Rozpatrywanie wariantów przyjętych założeń 

Programi miało miejsce w toku opracowywania dokumentu. 

 

Należy również podkreślić, że większość proponowanych do realizacji przedsięwzięć 

w ramach Program Ochrony Środowiska dla Gminy Zapolice na lata 2017 – 2020  

z perspektywą na lata 2021 – 2024 ma pozytywny wpływ na środowisko i proponowanie 

rozwiązań alternatywnych nie ma uzasadnienia. Zdefiniowane w Programie kierunki działań, 

będące narzędziem służącym do spełnienia celów dokumentu, nie mają charakteru tzw. 

twardych założeń, a wskazują raczej kierunek aktywności, pozwalający na elastyczny dobór 

formy ich realizacji.  

 

Oceniając wpływ na różne elementy środowiska należy zauważyć, że zmiany 

pozytywne będą istotne i zauważalne, podczas gdy prognozowane zmiany negatywne będą 

niewielkie i w większości przypadków będą występować jedynie na etapie budowy. 

 

10. Propozycja dotyczące przewidywanych metod analizy 
skutków realizacji postanowień Aktualizacji Programu 
Ochrony Środowiska dla Gminy Zapolice na lata 2017 – 
2020  
z perspektywą na lata 2021 – 2024 
 

Program ochrony środowiska dla gminy Zapolice zostaje przyjęty do realizacji na 

podstawie uchwały Rady Gminy. Efektywne wdrożenie i zarządzanie programem wymaga 

dużego zaangażowania administracji samorządowej, a także współpracy pomiędzy 

wszystkimi instytucjami (organizacjami) zaangażowanymi w zagadnienia ochrony 

środowiska.  

 

Za realizację Aktualizacji Programu odpowiedzialne są Władze Gminy, które powinny 

wyznaczyć koordynatora wdrażania Aktualizacji Programu. Taką rolę, w imieniu Wójta Gminy 

Zapolice, pełni osoba odpowiedzialna za ochronę środowiska – stanowisko ds. ochrony 

środowiska wraz z współpracującymi pracownikami Urzędu Gminy Zapolice. Koordynator 

będzie współpracował ściśle z Radą Gminy, przedstawiając okresowe sprawozdania z 

realizacji Aktualizacji Programu.  

 

W latach 2017-2020 koordynator wdrażania Aktualizacji Programu co dwa lata 

oceniał będzie postęp w zakresie wdrażania zdefiniowanych działań, a pod koniec 2020 r. 

nastąpi ewentualna ocena rozbieżności między celami zdefiniowanymi w Programie wraz z 

analizą przyczyn tych rozbieżności. Wyniki oceny będą stanowiły wykładnię dla kolejnego 
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Aktualizacji Programu, w którym zostaną zdefiniowane cele i zadania. Ocena oparta ta 

będzie o wyniki monitoringu realizacji Aktualizacji Programu. 

Monitoring dostarcza informacji, w oparciu o które ocenić można, czy stan środowiska 

ulega polepszeniu czy pogorszeniu, a także jest podstawą oceny efektywności wdrażania 

polityki środowiskowej. Rozróżniamy dwa rodzaje monitoringu: 

 monitoring jakości środowiska, 

 monitoring polityki środowiskowej. 

Obydwa rodzaje monitoringu są ze sobą ściśle powiązane. Monitoring jakości środowiska 

jest wykorzystywany w definiowaniu polityki ochrony środowiska. W okresie wdrażania 

niniejszego Aktualizacji Programu, monitoring także będzie wykorzystywany dla 

uaktualnienia polityki ochrony środowiska. Celem monitoringu jest zwiększenie efektywności 

polityki środowiskowej poprzez zbieranie, analizowanie i udostępnianie danych dotyczących 

jakości środowiska i zachodzących w nim zmian. Informacja o stanie środowiska jest 

niezbędna do ustanawiania priorytetów ochrony środowiska, do monitorowania, 

egzekwowania i przestrzegania przepisów ochrony środowiska, do integrowania polityki. 

Powinien służyć zarówno podejmującym decyzje, jak i społeczeństwu, sektorowi 

prywatnemu, pozarządowym organizacjom ekologicznym i wszystkim zainteresowanym 

grupom. 

 

W poniższej tabeli przedstawiono harmonogram wdrażania Aktualizacji Programu ochrony 

środowiska dla gminy Zapolice. 

 
Tabela 22. Harmonogram wdrażania Aktualizacji Programu ochrony środowiska dla gminy Zapolice. 

Monitoring realizacji Aktualizacji Programu 

 2017 2018 2019 2020 Itd. 

Monitoring stanu środowiska  X  X X 

Monitoring polityki środowiskowej  

Mierniki efektywności Aktualizacji 

Programu 

 X  X  

Ocena realizacji planu operacyjnego  X  X  

Raporty z realizacji Aktualizacji 

Programu 
 X  X  

Ocena realizacji celów i kierunków 

działań 

   X  

Aktualizacja Programu ochrony 

środowiska 

   X  

Źródło: Opracowanie własne. 

Kontrola i monitoring realizacji celów i zadań Aktualizacji Programu ochrony środowiska 

winny obejmować: 

 określenie stopnia wykonania poszczególnych działań: 

 określenie stopnia realizacji przyjętych celów, 

 ocenę rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami i działaniami, a ich wykonaniem, 

 analizę przyczyn rozbieżności. 

Listę proponowanych wskaźników monitorowania dla gminy Zapolice przedstawiono w 

poniższej tabeli. 
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Tabela 23. Zestawienie wskaźników dla monitorowania osiąganych celów dla gminy Zapolice. 

Lp. Wskaźniki Jednostka miary 

Ochrona klimatu i jakości powietrza 

1 
Liczba zrealizowanych działań w ramach Planu 

Gospodarki Niskoemisyjnej 
szt. 

2 
Liczba zrealizowanych działań w ramach Programu 

Ochrony Powietrza 
szt. 

3 
Długość zmodernizowanych dróg 

gminnych/powiatowych  
km 

Zagrożenia hałasem 

1 Liczba przeprowadzonych kontroli emisji hałasu szt. 

2 
Długość zmodernizowanych dróg 

gminnych/powiatowych 
km 

Pola elektromagnetyczne 

1 
Liczba przeprowadzonych kontroli emisji pola 

elektromagnetycznego 
szt. 

Gospodarowanie wodami/gospodarka wodno - ściekowa 

1 Długość sieci kanalizacyjnej km 

2 Długość sieci wodociągowej km 

3 Liczba przyłączy kanalizacyjnych szt. 

4 Liczba przyłączy wodociągowych szt. 

5 Przydomowe oczyszczalnie ścieków szt. 

6 Liczba mieszkańców korzystająca z sieci wodociągowej liczba osób 

7 
Liczba mieszkańców korzystająca z kanalizacji 

sanitarnej 
liczba osób 

Zasoby geologiczne 

1 
Liczba uwzględnionych złóż w dokumentach 

planistycznych 
szt. 

Gleby 

1 Liczba zorganizowanych akcji w zakresie ochrony gleb szt. 

Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów 

1 Liczba zlikwidowanych „dzikich wysypisk śmieci” szt. 

2 Ilość usuniętych wyrobów zawierających azbest Mg 

3 Osiągnięty poziom recyklingu % 

 
Poziom ograniczenia masy odpadów ulegających 

biodegradacji przekazanych do składowania 
% 

4 
Odsetek mieszkańców gminy objętych zorganizowanym 

systemem zbierania i odbierania odpadów komunalnych 
% 

5 

Odsetek mieszkańców gminy objętych zorganizowanym 

systemem selektywnego zbierania i odbierania odpadów 

komunalnych 

% 

Zasoby przyrodnicze 

1 Lesistość Gminy % 

2 Liczba form ochrony przyrody szt. 

Zagrożenia poważnymi awariami 

1 
Liczba inwestycji w zakresie rozbudowy i modernizacji 

OSP gminnych wraz z nowoczesnym doposażeniem 
szt. 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Program będzie wdrażany przy udziale wielu partnerów, wśród których należy wymienić:  

 poszczególne referaty Urzędu Gminy Zapolice,  

 zakłady przemysłowe i podmioty gospodarcze,  

 instytucje kontrolujące,  

 organizacje pozarządowe,  

 rolników,  

 nauczycieli,  

 mieszkańców  

i innych. Wszystkie jednostki będą musiały ze sobą współpracować poprzez stałą wymianę 

informacji i wiedzy. Jednocześnie każdy z partnerów powinien być informowany o postępach 

we wdrażaniu Aktualizacji Programu. W celu usprawnienia tych działań zaleca się 

opracować szczegółowy harmonogram spotkań partnerów uczestniczących we wdrażaniu 

Aktualizacji Programu. Bardzo ważna jest również współpraca z sąsiednimi gminami i 

miastami, bowiem zagrożenia dla środowiska mają pochodzenie lokalne, ale mogą one 

oddziaływać także na znacznie większych obszarach. Stąd też wynika potrzeba rozwiązań 

tych problemów w oparciu o współpracę międzygminną, np. w zakresie gospodarki 

odpadami. Współpraca taka, oprócz pozytywnych efektów dla środowiska może przynieść 

także korzyści ekonomiczne. 

 

Aktywność społeczna wspierana jest również poprzez niezależną prasę ekologiczną, 

różnorodne wydawnictwa, programy telewizyjne, akcje edukacyjne i promocyjne oraz 

Internet. Duże znaczenie dla ekspansji obywatelskiej aktywności ma nowe ustawodawstwo 

stwarzając powszechny dostęp do informacji o środowisku i procedury udziału 

społeczeństwa w zarządzaniu środowiskiem (Ustawa Prawo Ochrony Środowiska oraz 

Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 

ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko). 


