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1

WSTĘP

Przedmiotem prognozy jest „Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Łowickiego na
lata 2015 – 2018 z perspektywą na lata 2019 – 2022”, który opracowany został zgodnie
z wymogami prawnymi ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.
(Dz.U.2013.1232 j.t. ze zm.).
Dokument ten zawiera: analizę i ocenę stanu istniejącego, perspektywy i prognozowane
zmiany tego stanu, zdefiniowane cele i kierunki działań, a także wskazanie koniecznych do
podjęcia działań zmierzających do poprawy istniejącego stanu. Określa także harmonogram ich
wykonania oraz źródła i metody pozyskiwania środków finansowych koniecznych dla realizacji
tych działań.
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INFORMACJE O ZAWARTOŚCI, GŁÓWNYCH CELACH PROJEKTOWANEGO
DOKUMENTU ORAZ POWIĄZANIACH Z INNYMI DOKUMENTAMI

2.1

PODSTAWY PRAWNE I CEL SPORZĄDZENIA PROGNOZY
Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla powiatu

łowickiego została wykonana na zlecenie Starostwa w Łowiczu.
Podstawę prawną wykonania Prognozy stanowi art. 46 oraz art. 51 Ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz.U.2013.1235 j.t. ze zm.). Niniejsza prognoza w myśl wyżej przywołanego art. 46 stanowi
jeden z etapów przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Celem opracowania jest identyfikacja potencjalnych oddziaływań na środowisko
będących wynikiem realizacji celów i zadań zawartych w aktualizacji Programu Ochrony
Środowiska

oraz

ocena

ich

natężenia,

rozłożenia

w

czasie,

a

także

określenie,

czy w dokumencie w należyty sposób został uwzględniony interes środowiska przyrodniczego
i kulturowego obszaru oraz zasady zrównoważonego rozwoju.
Wnioski, które powstaną na podstawie analiz w niniejszym dokumencie mogą okazać się
przydatnym narzędziem w procesie decyzyjnym, a także podczas weryfikacji strategii dalszego
rozwoju powiatu.
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ZAKRES MERYTORYCZNY PROGNOZY

Zakres i szczegółowość niniejszej prognozy zostały podyktowane wymaganiami art. 51
ust. 2 Ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz.U.2013.1235 j.t. ze zm.).
W związku z powyższym niniejsza Prognoza Oddziaływania na Środowisko Programu
Ochrony Środowiska dla powiatu łowickiego:


zawiera:
o informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego
powiązaniach z innymi dokumentami,
o informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy,
o propozycje

dotyczące

przewidywanych

metod

analizy

skutków

realizacji

projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzenia,
o informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,
o streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym.


określa, analizuje i ocenia:
o istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku
realizacji projektowanego dokumentu,
o stan

środowiska

na

obszarach

objętych

przewidywanym

znaczącym

oddziaływaniem,
o 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 roku o ochronie przyrody,
o 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,
o przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie,
pośrednie,

wtórne,

skumulowane,

krótkoterminowe,

średnioterminowe

i 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: różnorodność biologiczną, ludzi, zwierzęta,
7

rośliny, wodę, powietrze, powierzchnię ziemi, krajobraz, klimat, zasoby naturalne,
zabytki, dobra materialne z uwzględnieniem zależności między tymi elementami
środowiska i między oddziaływaniami na te elementy.


przedstawia:
o 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 obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru,
o biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele i przedmiot
ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru - rozwiązania
alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz
z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do
tego wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych, w tym wskazania
napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we
współczesnej wiedzy.
Zakres i szczegółowość niniejszej prognozy zostały uzgodnione przez Regionalnego

Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi – pismo z dnia 11 sierpnia 2015, znak: WOOŚII.411.207.2015.AJ [Załącznik 2] oraz przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora
Sanitarnego w Łodzi pismem z dnia 28 lipca 2015, znak PWIS.NSOZNS.9022.1.282.2015.JOK
[Załącznik 3].

3.1

ZAWARTOŚĆ I GŁÓWNE CELE PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA
POWIATU ŁOWICKIEGO
Działania planowane do realizacji w ramach Programu Ochrony Środowiska są

kontynuacją prac realizowanych przez powiat łowicki w kierunku rozwoju gospodarczego
i społecznego, zgodnego z zasadami i normami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego
i zrównoważonego rozwoju. Wszelkie wysiłki podejmowane przez powiat zmierzają do
osiągnięcia nadrzędnego celu, który został zdefiniowany jako: „Trwały, niezagrażający
środowisku naturalnemu rozwój społeczno-gospodarczy powiatu łowickiego”.
Cele Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Łowickiego są zbieżne lub
bezpośrednio wynikają z zapisów Polityki Ekologicznej Państwa.
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W oparciu o diagnozę stanu środowiska oraz zagrożenia środowiska w Programie
zdefiniowano najważniejsze cele systemowe w zakresie zasobów przyrody, zasobów wodnych,
powietrza atmosferycznego, ochrony przed hałasem, ochrony przed promieniowaniem
elektromagnetycznym, w zakresie powierzchni terenu i środowiska glebowego, odnawialnych
źródeł energii, edukacji ekologicznej oraz gospodarki odpadami wyznaczające stan jaki należy
osiągnąć w horyzoncie czasowym 8 lat. W realizacji wyznaczonych celów wyszczególniono
kierunki działań.
3.1.1 ZASOBY PRZYRODY

Cel systemowy:
Ochrona obiektów cennych przyrodniczo oraz walorów krajobrazu rekreacyjnego
i rolniczego. Zachowanie i wzrost bioróżnorodności istniejących zasobów leśnych

Kierunki działań do roku 2022:
I

Upowszechnianie i wprowadzanie form indywidualnej ochrony przyrody w postaci
użytków

ekologicznych,

zespołów

przyrodniczo-

krajobrazowych,

stanowisk

dokumentacyjnych przyrody nieożywionej, pomników przyrody;
II

Zalesienie gruntów porolnych i zdegradowanych gatunkami rodzimymi;

III

Wspomaganie urządzania i utrzymania terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień
oraz parków;

IV

Przeprowadzanie prac inwentaryzacyjnych w zakresie oceny stanu i rozpoznawania
zagrożeń różnorodności biologicznej (wykonanie nowych i aktualizacja istniejących
waloryzacji przyrodniczych);

V

Bieżąca ochrona obszarów i obiektów prawnie chronionych;

VI

Zachowanie tradycyjnych praktyk gospodarczych na terenach cennych przyrodniczo;

VII

Rozwój rolnictwa ekologicznego;

VIII

Ochrona elementów środowiska przyrodniczo – kulturowego;

IX

Rozwój sieci szlaków turystycznych i ścieżek przyrodniczych;

X

Selektywny dostęp do terenów cennych przyrodniczo i ochrona tych terenów
przed zainwestowaniem i tzw. dzikim zagospodarowaniem.
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Bioróżnorodność oznacza zróżnicowanie życia na wszelkich poziomach jego organizacji
– w obrębie gatunku (różnorodność genetyczna), pomiędzy gatunkami oraz różnorodność
ekosystemów.
Szczególnie istotne jest utrzymanie i konserwacja terenów zielonych na terenie gmin,
gdyż pełnią one także funkcje rekreacyjne, klimatotwórcze i ochronne.
Gospodarka leśna powinna być prowadzona zgodnie z wymaganiami ochrony przyrody.
Zrównoważona gospodarka leśna, to działalność zmierzająca do ukształtowania takiej struktury
lasów i wykorzystania ich w taki sposób i tempie, zapewniającym trwałe zachowanie ich
bogactwa biologicznego, wysokiej produkcyjności oraz potencjału regeneracyjnego i żywotności.
Należy dążyć do renaturalizacji lasów silnie przekształconych gospodarką leśną, a ekosystemy
zbliżone do naturalnych przynajmniej częściowo objąć ochroną bierną. Wszelkie zabiegi
techniczno-leśne powinny uwzględniać konieczność zachowania bogactwa gatunkowego
i strukturalnego lasu.
3.1.2 ZASOBY WODNE

Cel systemowy:
Poprawa jakości i ochrona zasobów wód powierzchniowych i podziemnych.
Zapewnienie wszystkim mieszkańcom powiatu odpowiedniej jakości wody do picia

Kierunki działań do roku 2022:
I

Budowa,

rozbudowa

i

systematyczna

modernizacja

sieci

kanalizacyjnej

oraz

wyrównywanie dysproporcji pomiędzy długością sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
II

Wspieranie budowy oczyszczalni przydomowych w miejscach, w których budowa
kanalizacji sanitarnej nie jest uzasadniona ekonomicznie,

III

Ograniczanie negatywnego wpływu zanieczyszczeń z rolnictwa na jakość wód oraz
gleby,

IV

Budowa systemów podczyszczających wzdłuż modernizowanych i nowo powstających
dróg,

V

Wzmożenie działań kontrolnych i egzekucyjnych w celu eliminacji nielegalnego zrzutu
ścieków komunalnych,
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VI

Zwiększenie

kontroli

posiadania

przez

właścicieli

nieruchomości,

dokumentacji

stwierdzających korzystanie z usług wywozu ścieków ze zbiorników bezodpływowych
przez uprawnione do tego podmioty,
VII

Działania edukacyjne społeczności lokalnej w zakresie:
a. wysokiej

szkodliwości

dla

środowiska

i

zdrowia

ludzi

zanieczyszczeń

wydostających się z nieszczelnych zbiorników do gromadzenia ścieków
oraz wylewania ich zawartości na tereny upraw i działek nie objętych systemami
kanalizacji,
b. zwiększania racjonalności wykorzystania wody oraz środków wpływających
negatywnie na jej stan (w tym np. środków piorących, detergentów, środków
ochrony roślin),
VIII
IX

Budowa, rozbudowa i systematyczna modernizacja sieci wodociągowej;
Odbudowa

i

utrzymanie

właściwego

stanu

systemu

melioracji

szczegółowej

i podstawowej.
Najistotniejszym

przedsięwzięciem

z

zakresu

gospodarki

wodno-ściekowej

jest zrealizowanie budowy systemu kanalizacji ściekowej na obszarach objętych aglomeracją –
w myśl Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Szczególnie ważnym
jest fakt, że władze polskie zostały zobligowane do zrealizowania tego celu do końca 2015 r.
3.1.3 OCHRONA PRZED POWODZIĄ I SKUTKAMI SUSZY

Cel systemowy:
Ograniczenie ryzyka powodziowego i zmniejszenie następstw powodzi.
Zmniejszenie skutków suszy
Kierunki działań do roku 2022:
I

Minimalizacja ryzyka powodziowego,

II

Optymalizacja zużycia wody,

III

Działania edukacyjne społeczności lokalnej w zakresie zwiększenie świadomości
występującego zagrożenia powodziowego oraz zdolności świadomego uczestnictwa
w ewentualnym postępowaniu kryzysowym,
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IV

Zwiększenie retencyjności zlewni poprzez utrzymanie i tworzenie zbiorników, oczek
wodnych, stawów rybnych,

V

Działania rekultywacyjne.

3.1.4 POWIETRZE ATMOSFERYCZNE

Cel systemowy:
Utrzymanie dobrego stanu powietrza na obszarze powiatu łowickiego

Kierunki działań do roku 2022:
I

Edukacja mieszkańców na temat zanieczyszczeń z niskiej emisji i szkodliwości spalania
odpadów komunalnych w piecach domowych.

II

Termomodernizacja istniejących budynków, stosowanie energooszczędnych materiałów
i technologii przy budowie nowych obiektów.

III

Sukcesywna realizacji programu gazyfikacji powiatu.

IV

Preferowanie wprowadzania w budownictwie materiałów energooszczędnych.

V

Bieżąca modernizacja dróg i ciągów komunikacyjnych.

VI

Wspieranie rozwoju ruchu rowerowego poprzez likwidację barier technicznych
oraz tworzenie ścieżek rowerowych.

VII

Budowa stref zieleni izolacyjnej wzdłuż ciągów komunikacyjnych (strefy te powinny być
komponowane z gatunków o dużej odporności na zanieczyszczenia oraz właściwie
pielęgnowane, a ubytki uzupełniane).

VIII

Modernizacja systemu ogrzewania w powiecie poprzez wykorzystanie alternatywnych do
węgla kamiennego źródeł ciepła.

Do najważniejszych zadań mających na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza
z ciepłownictwa należą: modernizacja systemu ogrzewania w powiecie poprzez wykorzystanie
alternatywnych do węgla kamiennego źródeł ciepła oraz termomodernizacja budynków, w tym
termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej.
3.1.5 HAŁAS

Cel systemowy:
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Niedopuszczenie do pogarszania się klimatu akustycznego na obszarach, gdzie sytuacja
jest korzystna
Kierunki działań do roku 2022:
I

Budowa ścieżek rowerowych.

II

Prowadzenie nasadzeń zieleni ochronnej przy drogach.

III

Stosowanie ograniczeń prędkości.

IV

Rozważenie stosowania tzw. cichych nawierzchni przy budowie lub modernizacji dróg.

V

Wprowadzenie do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zapisów
poświęconych ochronie przed hałasem oraz stref ograniczonego użytkowania.

3.1.6

PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE

Cel systemowy:
Minimalizacja oddziaływania oraz bieżąca kontrola źródeł emisji promieniowania
elektromagnetycznego
Kierunki działań do roku 2022:
I

Utrzymanie poziomów pól elektromagnetycznych poniżej dopuszczalnych lub co najmniej
na tych poziomach.

II

Zmniejszanie poziomów pól elektromagnetycznych co najmniej do dopuszczalnych,
gdy nie są one dotrzymane.

III

Uwzględnianie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego zagadnienia
dotyczącego znaczącego oddziaływania pól elektromagnetycznych na środowisko i ludzi.

IV

Przestrzeganie procedury oceny oddziaływania na środowisko na etapie udzielania
decyzji środowiskowej.

V

Lokalizowanie linii elektromagnetycznych o napięciu 110 kV i wyższym poza terenami
przeznaczonymi pod zabudowę mieszkaniową.
Z punktu widzenia ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym, istotnym

aspektem jest np. lokalizowanie linii elektromagnetycznych o napięciu 110 kV i wyższym poza
terenami przeznaczonymi pod zabudowę mieszkaniową. Nie przestrzeganie tego aspektu może
przyczynić się do pogorszenia zdrowia ludzi oraz zwierząt.
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3.1.7 POWIERZCHNIA TERENU I ŚRODOWISKO GLEBOWE

Cel systemowy:
Właściwe użytkowanie istniejących zasobów glebowych ich ochrona i rekultywacja.
Kierunki działań do roku 2022:
I

Uwzględnianie

w

planach

zagospodarowania

przestrzennego

ochrony

gruntów

wartościowych dla rolnictwa.
II

Monitoring użytków rolnych w celu przeciwdziałania nadmiernemu zakwaszaniu gleb.

III

Ochrona gleb o wysokiej przydatności rolniczej przed przeznaczeniem na cele
nierolnicze.

IV

Przeprowadzenie remontów dróg, których stan zagraża lub wpływa niekorzystnie
na przylegające gleby.

V

Promowanie ograniczeń w gospodarowaniu środkami chemicznymi w rolnictwie.

VI

Prowadzenie wielokierunkowej edukacji rolników i użytkowników gruntów w gminie –
wdrażanie i upowszechnianie zasad dobrej praktyki rolniczej.

VII

Waloryzacja terenów pod względem ich przydatności do produkcji zdrowej żywności
oraz promocji takiej żywności.

VIII

Zachowanie śródpolnych zadrzewień, zakrzaczeń, kompleksów leśnych i nieużytków
podmokłych jako ważnych elementów funkcjonalnych struktury ekologicznej i obiektów
warunkujących utrzymanie odpowiedniego poziomu wód gruntowych na obszarach
rolniczych.

IX

Właściwa polityka zalesiania gruntów nieprzydatnych rolniczo - zalesianie gruntów
rolnych niskich klas oraz nieużytków.

X

Promocja rolnictwa ekologicznego.

XI

Właściwe przechowywanie nawozów organicznych (gnojówka, gnojownica, obornik).

XII

Wdrażanie i przestrzeganie zasad Kodeksu Dobrych Praktyk Rolniczych.
Ochrona gleb użytkowanych rolniczo powinna uwzględniać racjonalne zużycie nawozów

sztucznych i środków ochrony roślin, preferowanie nawozów naturalnych, np. obornika,
kompostu. Ponadto stosowanie przez rolników nawozów syntetycznych i mineralnych,
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odchodów zwierząt (np. gnojowicy), nieodpowiednich dawek kompostów naturalnych może
znacznie nasilać procesy degradacji gleb.
Erozja wietrzna jest typowa dla otwartych przestrzeni rolnych, dlatego niezbędne będzie
stosowanie zadrzewień śródpolnych oraz podobnie jak przy zapobieganiu erozji wodnej stałe
utrzymanie gleby pod pokrywą roślinną.
3.1.8 ENERGIA ODNAWIALNA

Cel systemowy:
Zmniejszenie energochłonności gospodarki i wzrost wykorzystania energii ze źródeł
odnawialnych.
Kierunki działań do roku 2022:
I

Podniesienie świadomości społecznej i budowa instalacji wykorzystujących energię
odnawialną.

II

Przygotowanie listy priorytetów w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

III

Stworzenie sprawnie funkcjonującego systemu konsultacji dotyczących OZE.

IV

Wspieranie inicjatyw podejmowanych w zakresie zastępowania, jako nośnika energii,
paliwa stałego źródłami energii odnawialnej.

V

Popularyzacja i wdrożenie najlepszych praktyk w dziedzinie wykorzystania energii
ze źródeł odnawialnych,

w sferze rozwiązań technologicznych,

organizacyjnych

i finansowych.
Ważnym

aspektem

gmin

jest

funkcja

edukacyjno-konsultingowa.

Dzięki

takim

czynnościom, jak stworzenie sprawnie funkcjonującego systemu konsultacji dotyczących OZE,
czy popularyzacja i wdrożenie najlepszych praktyk w dziedzinie wykorzystania energii ze źródeł
odnawialnych, w sferze rozwiązań technologicznych, organizacyjnych i finansowych zwiększy
się świadomość mieszkańców gmin w zakresie energii odnawialnych, przez co będą bardziej
skłonni wybrać ten rodzaj źródła energii, co z kolei przyczyni się do poprawy środowiska
naturalnego.
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3.1.9 POWAŻNE AWARIE

Cel systemowy:
Wykreowanie właściwych zachowań społeczeństwa w sytuacji wystąpienia zagrożeń
środowiska z tytułu awarii przemysłowych i transportu materiałów niebezpiecznych.
Ograniczenie możliwości wystąpienia sytuacji awaryjnej w wyniku transportu drogowego
i kolejowego.
Opracowanie systemu skutecznego informowania społeczeństwa o wystąpieniu
zagrożenia środowiska.
Kierunki działań do roku 2022:
Obowiązki dotyczące awarii przemysłowych spoczywają głównie na prowadzącym zakład
oraz na organach Państwowej Straży Pożarnej, a także wojewodzie. Szczegółowy opis tych
obowiązków podaje ustawa Prawo Ochrony Środowiska. Zapobieganie awariom miejscowym,
prowadzi się głównie poprzez ograniczenie transportu substancji niebezpiecznych, kierowanie
ich oznakowanymi

trasami,

omijającymi

centrum

miasta,

informowanie

i

edukowanie

społeczeństwa o sposobach zapobiegania zagrożeniom, a także o sposobie postępowania
w przypadku

wystąpienia

zagrożenia.

Powstałe

zagrożenia

w transporcie

drogowym

jak i kolejowym, zwalczane są przez odpowiednie jednostki straży pożarnej. Straż Pożarna
podejmuje doraźne środki:


dokonuje zabezpieczenia miejsca wypadku,



ewakuuje ludność,



w przypadku poważnych awarii, kiedy niezbędna jest pomoc specjalistycznych jednostek
i specjalistycznego sprzętu, jednostka straży współpracuje z różnymi innymi sekcjami,
które podejmują działania w swoim zakresie.

3.1.10 EDUKACJA EKOLOGICZNA

Cel systemowy:
Podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa.
Zapewnienie powszechnego dostępu do informacji o środowisku oraz zwiększenie
udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji istotnych dla środowiska.
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Kierunki działań do roku 2022:
I

Powadzenie kampanii edukacyjnej skierowanej do dzieci oraz osób dorosłych mających
na celu podnoszenie świadomości ekologicznej.

II

Edukacja ekologiczna w formalnym systemie kształcenia.

III

Współpraca

Starostwa

Powiatowego

z organizacjami

pozarządowymi

w zakresie

realizacji zadań z zakresu edukacji ekologicznej.
IV

Rozwój ścieżek dydaktycznych i szlaków turystycznych, oraz tras rowerowych.

V

Promocja, wdrażanie i upowszechnianie zasad Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej, zasad
prowadzenia

gospodarstw

ekologicznych,

zasad

uczestnictwa

w programach

rolnośrodowiskowych umożliwiających skorzystanie z dofinansowania z funduszy
strukturalnych.
VI

Elektroniczna baza danych dotyczących ochrony środowiska – udostępnianie materiałów
edukacyjnych, instruktarzowych, poglądowych, informacji o odbywających się oraz
zakończonych konkursach środowiskowych, dokumentów związanych tematycznie
z ochroną środowiska, zawierających dane o środowisku i jego ochronie na oficjalnej
stronie internetowej Starostwa Powiatowego.
Niezbędnym warunkiem realizacji celów w zakresie ochrony i poprawy jakości

środowiska oraz racjonalnego użytkowania zasobów naturalnych jest dobrze zorganizowany
system edukacji ekologicznej. Konieczna jest jak najbardziej wszechstronna edukacja
ekologiczna skierowana zarówno do dzieci, dorosłych, jaki i grup zawodowych (np.
przedsiębiorców, rolników).
Edukacja społeczeństwa ma na celu ukształtowanie właściwego stosunku do
otaczającego środowiska naturalnego, doprowadzenie do jego większego poszanowania
i zachęcić do prowadzenia zdrowego trybu życia.
Kształtowanie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży jest ważnym zadaniem
realizowanym w formalnym systemie kształcenia obejmującym wychowanie przedszkolne,
szkolnictwo podstawowe i ponadpodstawowe.
System kształcenia uczniów powinien być nastawiony na wykształcenie u nich
umiejętności obserwowania środowiska i zmian w nim zachodzących, wrażliwości na piękno
przyrody i szacunku dla niej oraz zwrócenie uwagi na najistotniejsze problemy związane
z ochroną środowiska występujące na terenie powiatu.
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Najefektywniejszym sposobem podniesienia świadomości ekologicznej osób dorosłych
jest zaangażowanie mieszkańców w procesy decyzyjne. Niezbędne jest przekazywanie
mieszkańcom informacji o stanie środowiska i podejmowanych działaniach na rzecz jego
ochrony, a także o możliwościach prawnych uczestniczenia w podejmowaniu decyzji mających
wpływ na stan środowiska. Udostępnianie informacji będzie pomocne przy stymulowaniu
proekologicznych zachowań społeczności lokalnej.
Strategia prowadzenia kampanii edukacyjnych
Do głównych zadań kampanii edukacyjnych należą:
 przegląd istniejących na terenie gmin materiałów, których celem jest podnoszenie
świadomości społeczeństwa,
 przygotowanie kampanii na rzecz podniesienia świadomości społeczeństwa,
 identyfikacja problemów, których nie omawiają dostępne materiały informacyjne,
 opracowanie dodatkowych materiałów informacyjnych,

 wprowadzenie w życie powyższej kampanii.
Kampanie powinny być kierowane do poszczególnych grup wiekowych i społecznych:
 dzieci,
 dorośli:
 osoby odpowiedzialne za decyzje polityczne,
 kadra techniczna biorąca udział w realizacji Programu.
Tematy szkoleń powinny być dobrane do ww. grup przy uwzględnieniu ich specyfiki
(tabela).

Tabela 1. Proponowane tematy szkoleń i docelowa grupa odbiorców.
Lp.

Temat

Grupa

1

Ochrona środowiska naturalnego

dzieci i dorośli

2

Wspólna odpowiedzialność za stan środowiska

dzieci i dorośli

3

Trucizny w śmieciach domowych

dzieci i dorośli

4

Nadmierne opakowania

dzieci i dorośli

5

Zapobieganie powstawaniu odpadów

dzieci i dorośli

6

Recykling

dzieci i dorośli

7

Czysta produkcja

dorośli

8

Idea czystego regionu

dzieci i dorośli
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Lp.

Temat

Grupa

Konieczność zachowania surowców i paliw

9

dzieci i dorośli

Naturalnych
Tworzenie obszarów chronionych, ścieżek

10

dzieci i dorośli

Edukacyjnych
Zanieczyszczenie powietrza

11

- zanieczyszczenia naturalne i antropogeniczne

dzieci i dorośli

- działania proekologiczne
Zanieczyszczenia wód
- zanieczyszczenia fizyczne
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- zanieczyszczenia chemiczne

dzieci i dorośli

- proces migracji ścieków w wodach
- konkretne działania proekologiczne
13

Zanieczyszczenie gleb

dzieci i dorośli

14

Hałas i promieniowania elektromagnetyczne

dzieci i dorośli

Ochrona przyrody
- bogactwo przyrodnicze miasta

15

dzieci i dorośli

- planowane formy ochrony przyrody
- korzyści płynące z ochrony przyrody
Źródło: Opracowanie własne.

Wybór formy przekazu
Formy przekazu dzielą się na: materiały drukowane, materiały audiowizualne i imprezy
promocyjne.

1. Materiały drukowane nie wymagające dużych nakładów:
a) krótkie materiały drukowane, takie jak ulotki, ulotki typu „pytania i odpowiedzi”,
b) zestawienia

faktograficzne,

wkładki

i

broszury,

zwykłe

obwieszczenia

i powiadomienia służb komunalnych;
c) publikacje w prasie i wydawnictwach periodycznych, takie jak: artykuły,
komentarze, stałe rubryki, wywiady, listy do redakcji, artykuły redakcyjne;
d) materiały dla

prasy:

komunikaty,

powiadomienia

i

obwieszczenia

służb

komunalnych;
e) plakaty;
f) obszerne, starannie wydrukowane broszury, biuletyny, opracowania, raporty
i monografie;
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g) opracowane graficznie obwieszczenia służb komunalnych;
h) materiały kształceniowe: programy nauczania, materiały samokształceniowe,
materiały dla nauczycieli;
i)

okolicznościowe pamiątki (znaczki, długopisy, teczki z nadrukami itp.).

2. Materiały audiowizualne:
a) wywiady dla radia i telewizji;
b) pokazy przezroczy;
c) ogłoszenia służb komunalnych w radiu i telewizji;
d) filmy;

e) wystawy.
3. Imprezy promocyjne:
a) konferencje prasowe;
b) wizyty oficjalne;
c) zebrania mieszkańców;
d) imprezy specjalne (festiwale, akcje);
e) warsztaty, seminaria, konferencje.
Każda z proponowanych form posiada swoją specyfikę, swoje zalety i wady. Często
wybór formy przekazu jest wyborem pomiędzy jej przydatnością, a możliwościami finansowymi.

Koszty przekazu
Przed wyborem formy przekazu należy wstępnie oszacować koszty. Koszty te możemy
podzielić na:


koszty osobowe,



koszty materiałów i usług,



koszty ogólne i administracyjne.
Na koszty osobowe składają się wynagrodzenia wypłacane własnym pracownikom oraz

osobom zatrudnionym na umowy zlecenie. Duże koszty osobowe wynikają z faktu,
że zaangażowanie pracowników do przygotowania programu informacyjnego często wymaga
od nich pracy po godzinach (szczególnie przy realizacji dużych imprez).
Na koszty usług składają się:


kopiowanie materiałów,



drukowanie,



napisanie tekstów,



formatowanie tekstu i przygotowanie do druku,



projekt grafiki,
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usługi pocztowe,



usługi transportowe,



usługi wideo,



konsultacje w sprawach technicznych, w sprawach informowania społecznego,



usługi telekomunikacyjne,



sporządzenie listy adresowej (ewentualne korzystanie z bazy danych),



usługi turystyczne,



nagłośnienie i oświetlenie imprezy,



reklama w mediach komercyjnych,



usługi gastronomiczne,



usługi hotelarskie,



wynajęcie obiektów,



wynajęcie sprzętu (komputerów, rzutnika, tablic do prezentacji, rzutnika przezroczy).

Na koszty materiałowe składają się:


papier,



filmy,



materiały potrzebne do dekoracji,



drobne upominki dla uczestników,



żywność i napoje.

Partnerzy w programach informacyjnych
Współpraca ze szkołami
Szkoły są dobrymi partnerami w programach informacyjnych, ponieważ nastawione
są na szerzenie oświaty, a poza tym skupiają społeczność lokalną. Dyrektorzy szkół
i nauczyciele często pełnią rolę liderów lokalnej społeczności i ich autorytet może być ważny,
szczególnie przy poruszaniu kwestii potrzebnych lecz niepopularnych. Szkoły są ponadto
dobrymi partnerami w programach informacyjnych ponieważ:


mogą być miejscem rozpowszechniania materiałów informacyjnych,



wyposażone są w sprzęt, który może być pomocny w przygotowaniu materiałów
informacyjnych (komputery, kserokopiarki),



są miejscem funkcjonowania różnych kół zainteresowań, które mogą czynnie
uczestniczyć w przygotowaniu materiałów informacyjnych,



są źródłem ekspertów w dziedzinie edukacji,
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uczniowie mogą pomagać przy realizacji programów, ankiet itp.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Władze

samorządowe

powinny

mieć

dokładną

listę

instytucji

pozarządowych

działających na terenie powiatu. Gdy zamierzenia starostwa będą zbieżne z interesami tych
organizacji, aktywnie pomogą one w kształtowaniu i realizacji programu informacyjnego. Poniżej
podano możliwe formy współpracy z instytucjami pozarządowymi:


doradztwo w sprawach merytorycznych i w sprawach przekazu informacji – organizacje
pozarządowe współpracują ze znanymi ekspertami, dysponują bazami danych na temat
specjalistów, mają doświadczenie w docieraniu do odbiorców;



wsparcie finansowe lub współpraca w finansowaniu projektu - niektóre organizacje
posiadają fundusze przeznaczone na informowanie i mogą uczestniczyć w kosztach
projektu;



ocena przekazu - w chwili gdy materiał został przygotowany może być przetestowany
na członkach organizacji pozarządowej;



udostępnianie

kanałów

informacyjnych

-

dysponują

listami

adresowymi,

są

dystrybutorami różnego typu materiałów i biuletynów, mogą pomagać w roznoszeniu
materiałów informacyjnych;


działania równoległe - niektóre informacje mogą być publikowane w biuletynach
organizacji pozarządowych.

Zestawienie przykładowych działań w zakresie edukacji
Poniżej zestawiono przykładowe działania w zakresie edukacji materiałów informacji społecznej:


Druk materiałów informacyjnych.



Produkcja filmów reklamowych i szkoleniowych.



Szkolenia dla:
o przedstawicieli gmin,
o nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych.



Odczyty i wystawy poświęcone problematyce odpadów niebezpiecznych.



Konkursy dla przedszkolaków na „rysunek ekologiczny”.



Konkursy dla szkół i turystów:
o najładniejszy plakat ekologiczny,
o największa ilość zebranych baterii.



Sympozjum: odpady niebezpieczne w strumieniu odpadów komunalnych.
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3.1.11 GOSPODARKA ODPADAMI

Cel systemowy:
Stworzenie funkcjonalnego systemu gospodarki odpadami na terenie powiatu

Kierunki działań do roku 2022:
I

Zapobieganie powstawaniu odpadów, ograniczenie ilości odpadów oraz ich negatywnego
oddziaływania na środowisko.

II

Wspomaganie prawidłowego postępowania z odpadami w zakresie zbierania, transportu,
odzysku oraz unieszkodliwiania.

III

Redukcja

ilości

odpadów

komunalnych

ulegających

biodegradacji,

kierowanych

na składowiska odpadów.
IV

Stworzenie odpowiedniej ilości punktów selektywnego zbierania odpadów

Najistotniejszym aspektem dla powiatu w zakresie gospodarki odpadami jest zapobieganie
powstawania odpadów „u źródła”. Ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów przez mieszkańców
oraz przemysł będzie miało pozytywne oddziaływanie na środowisko.
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4

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

4.1

VII PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA UNII EUROPEJSKIEJ DO ROKU 2020
„DOBRZE ŻYĆ W GRANICACH NASZEJ PLANETY”
Bardzo istotnymi czynnikami polityki środowiskowej Unii są specjalne programy

działania. Na ich podstawie przyjmowane są programy regionalne, krajowe czy lokalne
dotyczące tejże polityki. Wyznaczają one cele strategiczne dotyczące ochrony środowiska. Do
tej pory uchwalono siedem kolejnych planów działania. Są one ze sobą powiązane w ten
sposób, że przed uchwaleniem następnego analizowane są działania poprzedniego.
Obecnie

obowiązuje

z uwzględnieniem

ograniczeń

siódmy

program

zatytułowany:

naszej

planety”.

Program,

„Dobra

określa

jakość

życia

strategiczne

plany

kształtowania polityki w zakresie środowiska z dziewięcioma priorytetowymi celami, które mają
zostać osiągnięte do 2020:
1. Ochrona, zachowanie i poprawa kapitału naturalnego Unii;
2. Przekształcenie Unii w zasobooszczędną, zieloną i konkurencyjną gospodarkę
niskoemisyjną;
3. Ochrona obywateli Unii przed związanymi ze środowiskiem obciążeniami i zagrożeniami
dla zdrowia i dobrostanu;
4. Maksymalizacja korzyści płynących z prawodawstwa Unii w zakresie ochrony
środowiska;
5. Doskonalenie bazy wiedzy i bazy dowodowej unijnej polityki w zakresie środowiska;
6. Zabezpieczenie inwestycji na rzecz polityki w zakresie środowiska i klimatu oraz podjęcie
kwestii ekologicznych efektów zewnętrznych;
7. Lepsze uwzględnianie problematyki środowiska i większa spójność polityki;
8. Wspieranie zrównoważonego charakteru miast Unii;
9. Zwiększenie efektywności Unii w podejmowaniu międzynarodowych wyzwań związanych
ze środowiskiem i klimatem.
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Przeprowadzona analiza celów i działań prowadzących do ich realizacji, które zawarte
zostały w aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla powiatu łowickiego pozwala stwierdzić,
że cele i działania przedstawione w tym dokumencie są zgodne z celami wytyczonymi w VII
Unijnym Programie Działań w Zakresie Środowiska Naturalnego do roku 2020 „Dobra jakość
życia z uwzględnieniem ograniczeń naszej planety”.

4.2

STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2020
Cel II.6. Strategii Rozwoju Kraju 2020 został określony jako: Bezpieczeństwo

energetyczne i środowisko.
Zgodnie ze Strategią Rozwoju Kraju 2020 osiągnięcie zrównoważonego rozwoju poprzez
harmonijne połączenie wzrostu gospodarczego z wymogami ochrony środowiska stanowić
będzie dla Polski w najbliższym dziesięcioleciu jedno z głównych wyzwań rozwojowych.
Zachowanie zasobów przyrodniczych w stanie niepogorszonym, a docelowo zwiększenie
ich trwałości i jakości, nie może być traktowane jako bariera w rozwoju kraju. Jest to warunek
konieczny dla dalszej poprawy jakości życia, realizacji prawa dostępu człowieka do środowiska
w dobrym stanie. Podstawowym zadaniem staje się z jednej strony sprostanie rosnącemu
zapotrzebowaniu na surowce i energię, z drugiej zaś – znajdowanie takich rozwiązań,
by maksymalnie ograniczyć negatywny wpływ na środowisko, nie hamując przy tym wzrostu
gospodarczego, ale kreując nowe bodźce dla jego pobudzania, zwłaszcza na terenach
niezurbanizowanych.
Rosnące zapotrzebowanie na surowce i energię wynika przede wszystkim ze zmian
społeczno-gospodarczych na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, powiązanych z szybkim
wzrostem gospodarczym oraz rosnącym poziomem życia i ma charakter trwały. Działania
koncentrować się więc powinny na ograniczaniu energo- i materiałochłonności gospodarki, przy
maksymalizacji efektu ekonomicznego. Takie podejście powinno umożliwić dostarczanie
niezbędnej do rozwoju ilości surowców i energii, przy zmniejszeniu negatywnego wpływu na
środowisko.
W Strategii określono następujące priorytetowe kierunki interwencji publicznej w zakresie
bezpieczeństwa energetycznego i środowiska:
II.6.1. Racjonalne gospodarowanie zasobami,
II.6.2. Poprawa efektywności energetycznej,
II.6.3. Zwiększenie dywersyfikacji dostaw paliw i energii,
II.6.4. Poprawa stanu środowiska,
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II.6.5. Adaptacja do zmian klimatu.

4.3

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
Cele i kierunki polityki ekologicznej województwa zawarte w Programie są zgodne

z Polityką Ekologiczną Państwa. Dla poszczególnych elementów środowiska wyznaczono
oddzielne cele i kierunki w perspektywie do 2019 r. Systematyczna realizacja zadań
cząstkowych ma na celu poprawę jakości środowiska jako całości. Zadania wyznaczono
z uwzględnieniem

obowiązujących

przepisów

prawnych,

priorytetów

środowiskowych

oraz możliwości ekonomicznych.

Cel do 2019 roku w zakresie udziału społeczeństwa w działaniach na rzecz ochrony
środowiska:
Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców województwa łódzkiego oraz
zagwarantowanie szerokiego dostępu do informacji o środowisku
Kierunki działań na lata 2012-2015
1. Informowanie mieszkańców województwa o stanie środowiska i działaniach na rzecz
jego ochrony.
2. Prowadzenie działań edukacyjnych wśród osób dorosłych.
3. Wsparcie finansowe projektów z zakresu edukacji ekologicznej, zwłaszcza o zasięgu
ponadgminnym, realizowanych przez pozarządowe organizacje ekologiczne.
4. Wspieranie merytoryczne i finansowe działań z zakresu edukacji ekologicznej
prowadzonej w szkołach i parkach krajobrazowych oraz promowanie aktywnych form
edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży.
5. Współpraca z mediami w zakresie upowszechniania edukacji ekologicznej wśród
społeczeństwa.
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Cel do 2019 roku w zakresie uwzględnienia zasad ochrony środowiska w strategiach
sektorowych:
Zapewnienie włączenia celów ochrony środowiska do wszystkich sektorowych dokumentów
strategicznych i przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania ich realizacji na środowisko
Kierunki działań na lata 2012-2015
1. Objęcie dokumentów polityk/strategii/programów/planów sektorowych (zgodnie z ustawą
o udostępnianiu informacji o środowisku) strategicznymi ocenami oddziaływania na
środowisko.
2. Popularyzacja szkoleń w zakresie metodologii wykonywania i oceniania prognoz skutków
oddziaływania na środowisko dla dokumentów strategicznych.
Cel do 2019 roku w zakresie aspektów ekologicznych w planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym:
Kształtowanie harmonijnej struktury funkcjonalno-przestrzennej województwa,
sprzyjającej równoważeniu wykorzystania walorów przestrzeni z rozwojem gospodarczym,
poprawą jakości życia i trwałym zachowaniem wartości środowiska
Kierunki działań do 2015 roku
1. Uwzględnianie w planach zagospodarowania przestrzennego wymagań przepisów
ochrony

środowiska

i

gospodarki

wodnej,

wyników

monitoringu

środowiska

(w szczególności w zakresie powietrza, hałasu i wód), identyfikacja konfliktów
środowiskowych i przestrzennych oraz sposobów zarządzania nimi.
2. Wdrożenie

przepisów

umożliwiających

przeprowadzenie

strategicznej

oceny

oddziaływania na środowisko już na etapie studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania

przestrzennego,

które

jest

opracowaniem

planistycznym

obejmującym teren każdej gminy.
3. Zachowanie korzystnych warunków w zakresie stanu środowiska na istniejących
terenach o wysokich walorach przyrodniczych.
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Cel do 2019 roku w zakresie zarządzania środowiskowego:
Promowanie i wsparcie wdrażania systemu EMAS w gałęziach przemysłu o znaczącym
oddziaływaniu na środowisko, w sektorze małych przedsiębiorstw oraz administracji publicznej
wszystkich szczebli
Kierunki działań do 2015 roku
1. Promowanie systemów zarządzania środowiskowego (SZŚ).
2. Zachęcanie organizacji do udziału w programach szkoleniowo-informacyjnych w zakresie
systemu EMAS oraz do korzystania z instrumentów (organizacyjnych, technicznych
i finansowych) zachęcających organizacje do wdrażania EMAS.
Cel do 2019 roku w zakresie ochrony środowiska:
Zachowanie różnorodności biologicznej województwa na poziomie genetycznym, gatunkowym
oraz ekosystemowym w powiązaniu za zrównoważonym rozwojem gospodarczym regionu, który
współistnieje z różnorodnością biologiczną
Kierunki działań na lata 2012-2015
1. Tworzenie spójnego systemu obszarów chronionych.
2. Tworzenie nowych obszarów i obiektów chronionych.
3. Opracowanie i wdrażanie planów ochrony parków krajobrazowych i rezerwatów oraz
planów ochronnych i planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000.
4. Utrzymanie różnorodności siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków.
5. Ustanawianie stref ochronnych dla gatunków podlegających ochronie strefowej.
6. Ochrona korytarzy ekologicznych.
7. Uwzględnianie

znaczenia

ochrony

różnorodności

biologicznej

w

planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym.
8. Ochrona terenów cennych przyrodniczo przed nadmiernym rozwojem turystyki i rekreacji.
9. Edukacja ekologiczna w zakresie ochrony przyrody i różnorodności biologicznej.
10. Renaturalizacja i poprawa stanu zniszczonych ekosystemów, zwłaszcza wodno-błotnych
rzecznych i leśnych oraz ich ochrona.
11. Rozwój i utrzymanie terenów zieleni.
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Cel do 2019 roku w zakresie ochrony i zrównoważonego rozwoju lasów:
Racjonalne użytkowanie zasobów leśnych przez kształtowanie ich właściwej struktury
gatunkowej i wiekowej z zachowaniem bogactwa biologicznego
Kierunki działań na lata 2012-2015:
1. Realizacja gospodarki leśnej w oparciu o plany urządzenia lasów i uproszczone plany
urządzenia lasów, w tym ich aktualizacja.
2. Ujmowanie w opracowywanych miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
gruntów do zalesień, z uwzględnieniem uwarunkowań przyrodniczo-krajobrazowych.
3. Zalesianie nieefektywnych (nieprzydatnych rolnictwu) gruntów rolnych.
4. Zalesianie

nowych

terenów

z

uwzględnieniem

uwarunkowań

przyrodniczo-

krajobrazowych.
5. Zwiększenie powierzchni lasów ochronnych na terenach lasów prywatnych.
6. Zwiększenie udziału starszych klas wieku w strukturze wiekowej drzewostanów w lasach
prywatnych.
7. Restytucja i rehabilitacja ekosystemów leśnych, uszkodzonych w wyniku działania
czynników abiotycznych i biotycznych.
8. Kontynuacja i rozwój monitoringu środowiska leśnego w celu rozpoznania stanu lasu,
przeciwdziałania pożarom, rozwojowi szkodników i chorób.
9. Prowadzenie edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju przez nadleśnictwa (tworzenie
izb przyrodniczych, leśnych ścieżek dydaktycznych).
10. Realizacja zadań z zakresu gospodarki wodnej na terenach leśnych (np. budowa
zbiorników retencyjnych).
11. Doskonalenie gospodarki leśnej lasów prywatnych.
12. Ochrona różnorodności biologicznej w lasach prywatnych.
Cel do 2019 roku z zakresie gospodarowania zasobami wodnymi:
Zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi województwa oraz zapewnienie skutecznej
ochrony przed powodzią i suszą

29

Kierunki działań na lata 2012-2015
1. Wdrażanie Ramowej Dyrektywy Wodnej i Dyrektywy Powodziowej na terenie
województwa łódzkiego.
2. Realizacja „Wojewódzkiego Programu Małej Retencji dla województwa łódzkiego.
Cel do 2019 roku w zakresie ochrony powierzchni ziemi:
Ochrona o racjonalne wykorzystanie powierzchni ziemi oraz rekultywacja terenów
zdegradowanych
Kierunki działań na lata 2012-2015:
1. Przestrzeganie zasad dobrej praktyki rolniczej (KDPR) w zakresie ochrony gleb
użytkowanych rolniczo.
2. Wdrażanie programów rolnośrodowiskowych uwzględniających działania prewencyjne
w zakresie ochrony gleb, w tym erozji gleb.
3. Wspieranie i rozwijanie rolnictwa ekologicznego.
4. Kontynuacja i rozwój monitoringu środowiska glebowego w województwie.
5. Prowadzenie rejestru terenów zdegradowanych.
6. Prowadzenie bieżącej rekultywacji i zagospodarowania gruntów zdegradowanych.
7. Ochrona gleb o wysokiej przydatności rolniczej przed przeznaczeniem na cele
nierolnicze.
Cel do 2019 roku w zakresie gospodarowania zasobami geologicznymi:
Racjonalna gospodarka zasobami złóż kopalin oraz minimalizacja niekorzystnych skutków ich
eksploatacji
Kierunki działań na lata 2012-2015
1. Kontynuowanie prac w zakresie poszukiwania, rozpoznania i dokumentowania złóż
kopalin.
2. Ochrona zasobów złóż kopalin i obszarów perspektywicznych poprzez stosowanie
odpowiednich zapisów w dokumentach planistycznych.
3. Wszechstronne wykorzystanie kopalin (kopaliny głównej i towarzyszącej).
4. Sukcesywna rekultywacja i zagospodarowanie terenów po eksploatacji kopalin.
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5. Przeciwdziałanie nielegalnej eksploatacji kopalin.
Cel do 2019 roku w zakresie wykorzystania energii, materiałów i surowców:
Wzrost efektywności wykorzystania surowców, wody i energii
Kierunki działań na lata 2012-2015
1. Modernizacja procesów przemysłowych w kierunku osiągnięcia normatywów najlepszej
dostępnej techniki (BAT).
2. Promowanie działań zmierzających do zmniejszenia zużycia wody i podniesienia
efektywności wykorzystania energii w gospodarce komunalnej.
3. Zwiększenie sprawności wytwarzania energii i zmniejszenie strat energii w przesyle.
4. Działania energooszczędne w budownictwie (np. termomodernizacje).
5. Odzysk energii cieplnej.
6. Eliminacja strat wody w sieci.
7. Wprowadzanie systemów zarządzania środowiskowego.
Cel do 2019 roku w zakresie jakości powietrza atmosferycznego:
Spełnienie wymagań prawnych w zakresie jakości powietrza poprzez redukcję emisji
zanieczyszczeń do powietrza oraz uwzględnienie aspektu ochrony jakości powietrza
w planowaniu przestrzennym
Kierunki działań na lata 2012-2015
1. Realizacja założeń obowiązujących programów ochrony powietrza (POP) w zakresie pyłu
zawieszonego PM10.
2. Opracowanie i wdrażanie POP dla pozostałych terenów zaliczonych do klasy C z uwagi
na przekroczenie poziomu pyłu zawieszonego PM10 oraz dla stref zaliczonych do klasy
C z uwagi na przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM2,5,
benzo(a)pirenu oraz ozonu (kryterium z uwagi na ochronę roślin).
3. Opracowanie i wdrażanie Programów ograniczenia niskiej emisji (PONE) dla terenów
wskazanych w POP.
4. Opracowywanie Projektu założeń do planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną
i paliwa gazowe, zgodnie z ustaleniami programów ochrony powietrza.
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5. Modernizacja kotłowni komunalnych oraz dużych obiektów energetycznego spalania
paliw celem ograniczenia wielkości emisji zanieczyszczeń: modernizacja kotłów,
automatyzacja procesu spalania, zmiana rodzaju paliwa ze stałego na gazowe, olejowe
lub alternatywne źródła energii, budowa/modernizacja systemów oczyszczania spalin.
6. Upowszechnienie wysokosprawnej kogeneracji.
7. Zastąpienia

niskosprawnych

bloków

jednostkami

pracującymi

w

warunkach

nadkrytycznych.
8. Rozwój ciepłownictwa rozproszonego.
9. Dofinansowanie realizacji działań naprawczych z funduszy unijnych i krajowych
(w ramach systemu instytucji funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej).
10. Rozbudowa i modernizacja sieci ciepłowniczych, podłączanie nowych użytkowników do
sieci cieplnych.
11. Prowadzenie

termomodernizacji

obiektów

użyteczności

publicznej,

wspieranie

termomodernizacji obiektów mieszkalnych wielorodzinnych i jednorodzinnych (powinno
się zapewnić ochronę ewentualnych miejsc gniazdowania chronionych gatunków
ptaków).
12. Rozbudowa sieci gazowej.
13. Likwidacja lub modernizacja (w kierunku wykorzystania proekologicznych nośników
energii) źródeł „niskiej emisji” (indywidualnych węglowych systemów grzewczych,
lokalnych kotłowni opalanych węglem), w tym podłączanie nowych odbiorców do sieci
c.o.
14. Promowanie wymiany indywidualnych źródeł ciepła zasilanych paliwem stałym na kotły
gazowe, olejowe.
15. Wprowadzenie systemu wsparcia finansowego dla właścicieli mieszkań zmieniających
system ogrzewania na proekologiczny.
16. Wprowadzanie

przez

przedsiębiorców

nowoczesnych

i

przyjaznych

środowisku

technologii, hermetyzacja układów technologicznych, modernizacja instalacji celem
spełnienia wymagań BAT oraz standardów emisyjnych.
17. Egzekwowanie od zakładów przemysłowych spełniania prawnych wymagań w zakresie
wielkości emisji zanieczyszczeń do powietrza.
18. Realizacja systemu handlu emisją dwutlenkiem węgla.
19. Budowa nowych dróg, szczególnie obwodnic wyprowadzających ruch poza centralne
części miast.
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20. Prowadzenie remontów, przebudowy i modernizacji dróg celem poprawy warunków
jazdy.
21. Bieżące utrzymywanie ulic w czystości poprzez zamiatanie oraz sprzątanie na mokro
w okresach bezdeszczowych.
22. Rozwój infrastruktury rowerowej; budowa nowych tras rowerowych i modernizacja
istniejących, w tym wyprowadzenie ruchu rowerowego poza jezdnie, budowa parkingów
dla rowerów, itp.
23. Zwiększenie udziału komunikacji zbiorowej w przewozach pasażerskich poprzez rozwój
transportu zbiorowego w uzależnieniu od rzeczywistych potrzeb, rozwój transportu
niskoemisyjnego (transport kolejowy, transport tramwajowy) oraz transportu kołowego
z wykorzystaniem

autobusów

niskoemisyjnych

poprzez

modernizację

taboru

autobusowej komunikacji miejskiej (wymiana pojazdów na bardziej „ekologiczne").
24. Uwzględnianie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego aspektów
wpływających na jakość powietrza (np. wymagania dot. zaopatrywania budynków w
ciepło

na

nowych

osiedlach,

projektowanie

linii

zabudowy

nowych

osiedli

mieszkaniowych uwzględniające zapewnienie „przewietrzania” miasta, wyznaczanie stref
przemysłowych poza granicami obszaru o zwiększonych stężeniach pyłu PM10, z
uwzględnieniem np. kierunków napływu mas powietrza).
25. Prowadzenie edukacji ekologicznej w zakresie wpływu spalania paliw złej jakości oraz
odpadów

w

paleniskach

domowych

na

stan

czystości

powietrza,

możliwości

oszczędzania energii oraz promocji korzystania z transportu zbiorowego oraz transportu
rowerowego.
Cel do 2019 roku w zakresie odnawialnych źródeł energii:
Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie województwa
Kierunki działań na lata 2012-2015
1. Rozwój odnawialnych źródeł energii.
2. Prowadzenie edukacji ekologicznej w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł
energii.
3. Budowa instalacji OZE.
4. Inwentaryzacja źródeł OZE, prowadzenie i aktualizacja bazy danych OZE.
5. Przygotowanie strategii rozwoju OZE.
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6. Prowadzenie akcji informacyjnej nt. korzyści stosowania OZE.
Cel do 2019 roku w zakresie ochrony wód:
Zapewnienie dobrego stanu jakościowego i ilościowego wód powierzchniowych i podziemnych
województwa
Kierunki działań na lata 2012-2015
1. Budowa, rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych.
2. Budowa nowych i rozbudowa istniejących sieci zbiorczej kanalizacji sanitarnej.
3. Budowa nowych i rozbudowa istniejących sieci zbiorczej kanalizacji deszczowej.
4. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, w miejscach gdzie uwarunkowania
techniczne lub ekonomiczne wskazują na nieefektywność rozwiązań w zakresie
zbiorowego odprowadzania ścieków.
5. Rozbudowa infrastruktury zaopatrzenia w wodę, w tym budowa nowych oraz
modernizacja istniejących ujęć i stacji uzdatniania wody oraz rozbudowa zbiorczych sieci
wodociągowych wraz z instalacją przyłączy.
6. Usprawnianie gospodarki ściekowej w zakładach przemysłowych m.in. poprzez budowę
i modernizację oczyszczalni ścieków przemysłowych oraz ograniczenie ilości substancji
szczególnie szkodliwych odprowadzanych do środowiska wodnego i ekonomizację
zużycia wody dla celów przemysłowych.
7. Kontrola spełnienia wymagań prawnych w zakresie korzystania z wód przez podmioty
gospodarcze w szczególności duże zakłady przemysłowe emitujące substancje
szczególnie szkodliwe.
8. Stosowanie

skutecznych

rozwiązań

chroniących

środowisko

wodne

przed

zanieczyszczeniami pochodzącymi z transportu drogowego i przestrzeganie wymagań
prawnych przez zarządców dróg publicznych.
9. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń obszarowych ze źródeł rolniczych poprzez
wdrażanie dobrych praktyk poparte odpowiednią edukacją w zakresie rolnictwa
ekologicznego.
10. Prowadzenie ewidencji stanu i obsługi bezodpływowych zbiorników na ścieki bytowe
i przydomowych oczyszczalni ścieków w gospodarstwach domowych.
11. Wprowadzanie do planów zagospodarowania przestrzennego obszarów ochronnych
głównych zbiorników wód podziemnych.
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Cel do 2020 roku w zakresie gospodarki odpadami:
Opracowanie systemu gospodarki odpadami zgodnego z zasadą zrównoważonego rozwoju,
umożliwiającego wypełnienie podstawowych zasad gospodarki odpadami
Cele szczegółowe do 2020 roku:
1. Oddzielenie ilości wytwarzanych odpadów od wzrostu tempa wzrostu gospodarczego.
2. Zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów przy jednoczesnym wzroście gospodarczym
poprzez wprowadzenie technologii i technik umożliwiających zapobieganie powstawaniu
odpadów oraz lepszą efektywność wykorzystania zasobów naturalnych.
3. Wdrożenie systemowych i kompleksowych rozwiązań w gospodarce odpadami.
4. Zmniejszenie ilości odpadów przeznaczonych do unieszkodliwiania, zmniejszenie ilości
wytwarzanych

odpadów

niebezpiecznych

co

spowoduje

zmniejszenie

emisji

zanieczyszczeń do powietrza, gleby i wody powodowanych przez składowane odpady.
5. Zmniejszenie ilości odpadów biodegradowalnych deponowanych na składowiskach
odpadów.
6. Promowanie i wspieranie sytemu selektywnego zbierania odpadów.
7. Zwiększenie udziału odpadów w procesach odzysku, w tym recyklingu takich odpadów
jak metale, tworzywa sztuczne, papier, tektura, szkło.
8. Wdrożenie systemu odzysku energii z wytwarzanych odpadów, zgodnego z założeniami
obowiązujących wymagań ochrony środowiska.
9. Wyeliminowanie zjawiska nielegalnego składowania odpadów w środowisku.
10. Budowa instalacji do przetwarzania odpadów.
11. Utworzenie i uruchomienie wiarygodnej bazy danych o odpadach w tym odpadach
opakowaniowych.
12. Utworzenie i uruchomienie systemu monitoringu diagnozowania potrzeb w zakresie
gospodarki odpadami, monitoringu instalacji wyłączonych z eksploatacji oraz instalacji
odzysku i unieszkodliwiania odpadów.
13. Zamykanie małych, nieefektywnych składowisk odpadów niespełniających przepisów
prawa ochrony środowiska.
14. Monitoring postępu prac związanych z rekultywacją składowisk zamkniętych w latach
2009-2010.
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15. Wzmożenie działań kontrolnych i egzekwowanie przepisów prawa ochrony środowiska
przez podmioty.
Zadania i cele w zakresie poszczególnych grup odpadów przedstawiono w kolejnym
rozdziale (4.4.).
Cel do 2019 roku w zakresie oddziaływania hałasu:
Minimalizacja zagrożenia mieszkańców województwa ponadnormatywnym hasłem, zwłaszcza
komunikacyjnym
Kierunki działań na lata 2012-2015
1. Dalsze ograniczanie emisji hałasu pochodzącego z sektora gospodarczego, m.in.
poprzez kontrole przestrzegania dopuszczalnej emisji hałasu, wprowadzanie urządzeń
ograniczających emisję hałasu.
2. Realizacja inwestycji zmniejszających narażenie na hałas komunikacyjny.
3. Przestrzeganie wartości dopuszczalnych poziomów hałasu w odniesieniu do nowo
zagospodarowywanych terenów: stosowanie w planowaniu przestrzennym zasady
strefowania.
4. Edukacja ekologiczna.
Cel do 2019 roku w zakresie oddziaływania pól elektromagnetycznych:

Ograniczenie oddziaływania pól elektromagnetycznych na zdrowie człowieka i środowisko
Kierunki działań na lata 2012-2015
1. Kontynuacja

badań,

które

pozwolą

na

ocenę

skali

zagrożenia

polami

elektromagnetycznymi oraz poszerzenie wiedzy na temat stopnia ich oddziaływania.
2. Wprowadzenie do planów zagospodarowania przestrzennego zapisów poświęconych
ochronie przed polami elektromagnetycznymi.
3. Monitorowanie

zmian

wielkości

i

stopnia

zagrożenia

środowiska

polami

elektromagnetycznymi poprzez system pomiarów i ich ewidencji.
4. Edukacja ekologiczna nt. rzeczywistej skali zagrożenia emisją pól elektromagnetycznych.
Cel do 2019 roku w zakresie poważnych awarii przemysłowych:
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Ograniczanie skutków poważnych awarii przemysłowych dla ludzi i środowiska
Kierunki działań na lata 2012-2015
1. Uaktualnianie systemów operacyjno-ratowniczych dla terenów otaczających zakłady
o dużym ryzyku wystąpienia awarii.
2. Wykreowanie właściwych zachowań społeczeństwa w sytuacji wystąpienia zagrożeń
środowiska z tytułu awarii przemysłowych, w tym transportu materiałów niebezpiecznych.
3. Optymalizacja

wyznaczenia

miejsc

bezpiecznego

parkowania

samochodów

przewożących materiały niebezpieczne.
4. Doposażenie jednostek straży pożarnej w sprzęt do ratownictwa techniczno-chemicznoekologicznego.

4.4

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA
2012-2017

Plan Gospodarki Odpadami dla województwa łódzkiego stanowić ma podstawę do realizacji
polityki ekologicznej państwa i wdrożenie hierarchii postepowania z odpadami do budowania
stabilnego i efektywnego systemu postępowania z odpadami. System ten powinien obejmować
każdy etap ścieżki odpadów, rozpoczynając od sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów,
przez prawidłowe postępowanie przy zbieraniu, transporcie, odzysku oraz unieszkodliwianiu
odpadów. Szczególny nacisk położono na redukcję ilości składowanych odpadów komunalnych.
Dla poszczególnych grup odpadów sformułowano cele główne oraz szczegółowe mające
przyczynić się do stworzenia zintegrowanego systemu instalacji gospodarki odpadami.
Cele te są zgodne z zapisami KPGO 2014, Polityki Ekologicznej Państwa, Strategii Rozwoju
Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020 oraz polityki Unii Europejskiej w zakresie
gospodarki odpadami.
Istotne z punktu widzenia niniejszego dokumentu cele przedstawiono poniżej.
Odpady komunalne
Założone cele:
1. Objęcie

zorganizowanym

systemem

odbierania

odpadów

komunalnych

100%

mieszkańców w 2013 r.
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2. Objęcie

zorganizowanym

systemem

selektywnego

zbierania

odpadów

100%

mieszkańców.
3. Zmniejszenie masy składowanych odpadów komunalnych do max 60% wytworzonych do
końca 2014 r. (Kpgo 2014).
4. Przygotowanie do ponownego użycia i recyklingu materiałów odpadowych, tj. papieru,
metalu, tworzyw sztucznych i szkła z gospodarstw domowych oraz innych odpadów
pochodzenia podobnego do odpadów z gospodarstw domowych min. 50% masy do 2020
r. (Kpgo 2014).
5. Wyeliminowanie ze strumienia odpadów komunalnych odpadów niebezpiecznych.
Działania:
1. Intensyfikacja edukacji ekologicznej mającej na celu propagowanie selektywnego
zbierania odpadów, zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów, przybliżenia korzyści
jakie niesie dla środowiska odzysk, w tym recykling odpadów, dopuszcza się możliwość
selektywnego zbierania odpadów w podziale „mokre – suche”.
2. Opracowanie i wdrożenie sprawnie działającego systemu selektywnego zbierania
odpadów, w tym odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, m.in. poprzez
tworzenie gminnych punktów selektywnego zbierania.
3. Wdrożenie i doskonalenie nowych technologii przetwarzania odpadów, w tym:


budowa zakładów termicznego przekształcania odpadów,



budowa instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów,



budowa sortowni odpadów zbieranych selektywnie.

4. Usprawnienie systemu zbierania danych o odpadach.
Odpady ulegające biodegradacji
Założone cele:
1. Zmniejszenie ilości odpadów ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska, do
16 lipca 2013 r., należy ograniczyć o 50% w stosunku do roku 1995, a do dnia 16 lipca
2020 r. na składowiska może trafić nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji, w stosunku do masy tych odpadów
wytworzonych w 1995 r.
2. Zwiększenie wykorzystywania odpadów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego jako
źródła energii odnawialnej (szczególnie przy zastępowaniu paliw kopalnych) w celu
osiągnięcia limitów wykorzystania energii odnawialnej.
38

Działania:
1. Wdrożenie

sprawnie

działającego

systemu

selektywnego

zbierania

odpadów

komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów kuchennych i zielonych.
2. Propagowanie zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji: kuchennych
i odpadów zielonych w kompostownikach przydomowych.
3. Budowa instalacji do mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów.
4. Uwzględnienie systemów selektywnego zbierania odpadów ulegających biodegradacji
oraz metod ich zagospodarowania w uchwalanych w gminach regulaminach utrzymania
czystości i porządku.
5. Termiczne przekształcanie tych odpadów, których nie da się przetworzyć innymi
metodami.
Odpady zawierające azbest
Cele:
1. Sukcesywne usuwanie wyrobów zawierających azbest.
2. Stworzenie bazy danych o miejscach występowania wyrobów zawierających azbest oraz
instalacjach przeznaczonych do ich unieszkodliwiania.
3. Osiąganie celów określonych w „Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 20092032 r.”.
Działania:
1. Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie wszystkich gmin województwa.
2. Opracowanie programów usuwania wyrobów zawierających azbest, prowadzenie
aktualizacji istniejących programów.
3. Budowa instalacji unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.
Zużyte baterie i akumulatory
Cele:
1. Osiągnięcie minimalnego poziomu zbierania zużytych baterii i akumulatorów (w tym
akumulatorów Ni-Cd) w wysokości 25% do 2012 r. i 45 % w 2016 r.(Kpgo 2014).
2. Osiągnięcie i utrzymanie poziomów recyklingu: baterii kwasowo-ołowiowych 65% ich
masy, baterii niklowo-kadmowych 75% ich masy, pozostałych baterii zużytych
akumulatorów 50% ich masy.
3. Dążenie do pełnego wykorzystania mocy przerobowych istniejących instalacji.
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Działania:
1. Prowadzenie kampanii edukacyjnych wśród społeczeństwa.
2. Rozwój systemu selektywnego zbierania zużytych baterii i akumulatorów przenośnych ze
źródeł rozproszonych.
Przeprowadzona analiza celów i działań prowadzących do ich realizacji, które zawarte
zostały w aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla powiatu łowickiego pozwala stwierdzić,
że cele i działania przedstawione w tym dokumencie są zgodne z celami wytyczonymi w Planie
Gospodarki Odpadami dla Województwa Łódzkiego.
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5
5.1

ANALIZA ISTNIEJĄCEGO STANU ŚRODOWISKA
GEOLOGIA I GEOMORFOLOGIA
Powiat Łowicki zlokalizowany jest w północno-wschodniej części województwa łódzkiego.

Przez środkową część powiatu przepływa rzeka Bzura. Obszar ten w większości charakteryzuje
się

rzeźbą

nizinną,

krajobraz

jest

wyrównany

i

monotonny.

Według

podziału

fizycznogeograficznego Polski Kondrackiego (1994) powiat położony jest na terenie: prowincji
Niżu Środkowoeuropejskiego (31), podprowincji Niziny Środkowopolskiej, makroregionu Niziny
Środkowomazowieckiej (318.7) oraz mezoregionów: Równiny Kutnowskiej (318.71) (północna
część powiatu), Równiny Łowicko-Błońskiej (318.72) (środkowa i południowa część powiatu)
oraz Wzniesień Łódzkich (318.82) (południowa część powiatu). Równina Kutnowska graniczy od
północy z Kotliną Płocką i Pojezierzem Kujawskim, od południa z Kotliną Kolską i Równiną
Łowicko-Błońską, od zachodu z Wysoczyzną Kłodawską, natomiast od wschodu z Kotliną
Warszawską. Równina Kutnowska zlokalizowana jest na pograniczu województw łódzkiego
i mazowieckiego. Teren tej jednostki geograficznej, na obszarze powiatu, wykorzystywany jest
głównie w celach rolniczych (ze względu na występowanie gleb brunatnych oraz czarnych ziem).
Wysokość terenu waha się w granicach 90-110 m n.p.m. Równina Łowicko-Błońska położona
jest na południe od dolin Wisły i Bzury. Obszar ten jest morenową równiną denudacyjną,
w większości pokrytą piaszczystymi osadami aluwialnymi o spadkach poniżej 2%. Wysokość
terenu waha się w granicach 85-100 m n.p.m. Przez teren tej jednostki geograficznej
przepływają liczne dopływy Bzury. Do najważniejszych z nich zaliczyć można: Mrogę,
Bobrówkę, Uchankę, Zwierzyniec i Skierniewkę. Teren Równiny Łowicko-Błońskiej również
w dużym stopniu wykorzystywany jest na cele rolnicze. Występują tutaj również kompleksy
leśne (Las Stanisławów w okolicach Bielaw oraz kompleksy leśne na południowy wschód od
Łowicza, wchodzące w skład Puszczy Bolimowskiej).
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Rysunek 1. Mezoregiony fizycznogeograficzne w województwie łódzkim.
Źródło: Opracowanie na podstawie http://dm.pgi.gov.pl

Pod względem geologicznym powiat łowicki zlokalizowany jest w strefie przejściowej
między Niecką Warszawską, a Antyklinorium Kutnowskim. Utwory górnokredowe (tj. wapienie,
piaskowce, margle) oraz trzeciorzędowe (tj. iły, mułki, piaski kwarcowe i glaukonitowe,
miejscami warstwy węgla brunatnego) zostały pokryte osadami czwartorzędowymi. Osady
czwartorzędowe o miąższości od kilku do kilkunastu metrów występują na całej powierzchni
terenu, głównie są to gliny zwałowe, piaski akumulacji lodowcowej i wodnolodowcowej.
Miąższość zwiększa się w północno-zachodniej części powiatu (gdzie osiąga wartość do 100
m). Wyróżnić można utwory zlodowacenia południowopolskiego i środkowopolskiego oraz mady
interglacjalne.
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5.2

SUROWCE MINERALNE POWIATU
Surowcem mineralnym nazywamy wydobytą ze złoża kopalinę użyteczną mającą swoje
zastosowanie w gospodarce. Z pojęciem surowca mineralnego związane są następujące
definicje:


Zasoby bilansowe – zasoby złoża lub jego części, którego cechy naturalne spełniają
wymagania określone przez kryteria bilansowości i umożliwiają podejmowanie jego
eksploatacji.



Zasoby przemysłowe – część zasobów bilansowych lub pozabilansowych złoża,
a w przypadku wód leczniczych, termalnych i solanek – zasobów eksploatacyjnych złoża,
w granicach projektowanego obszaru górniczego lub wydzielonej części złoża
przewidzianej do zagospodarowania, które mogą być przedmiotem uzasadnionej
technicznie i ekonomicznie eksploatacji przy spełnieniu wymagań określonych
w przepisach prawa, w tym wymagań dotyczących ochrony środowiska.
Na terenie powiatu łowickiego występują złoża surowców mineralnych (piaski i żwiry)

oraz surowce ilaste ceramiki budowlanej. Ich rozmieszczenie oraz wydobycie poszczególnych
surowców przedstawia poniższa tabela (dane wg Państwowego Instytutu Geologicznego).
Naturalne kruszywa piaszczysto-żwirowe dzielą się na dwie grupy: kruszywa gruboziarniste
obejmujące żwiry i pospółki (kruszywo piaszczysto-żwirowe) oraz kruszywa drobne –
piaszczyste. Jakość kopaliny, a szczególnie jednorodność złóż zależą w znacznym stopniu od
genetycznego typu złoża. W złożach czwartorzędowych wyróżnia się następujące typy
genetyczne: lodowcowe, wodnolodowcowe i rzeczne oraz obserwuje się wyraźną strefowość ich
występowania. Na obszarze powiatu łowickiego udokumentowanych jest 17 złóż piasków
i żwirów.

Tabela 2. Złoża piasku i żwiru na obszarze powiatu łowickiego.
Zasoby piasku i żwiru [mln ton]
Nazwa złoża

Stan zag. łoża

geologiczne
bilansowe

przemysłowe

Wydobycie

Czatolin

E

70 457

3 001

107

Czatolin II

E

143

143

18

Dąbkowice

R

193

-

-

Guźnia I

T

6 557

927

-

Kalenice

P

15 707

-

-
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Zasoby piasku i żwiru [mln ton]
Nazwa złoża

Stan zag. łoża

geologiczne
bilansowe

przemysłowe

Wydobycie

Kalenice V

T

1 856

1 856

-

Kalenice VI

T

103

-

-

Kalenice II

T

3 223

93

-

Kalenice IV

T

1 136

1 136

-

Maurzyce

E

3 079

534

75

Pszczonówka

Z

18

-

-

Reczyce III

R

136

-

-

Reczyce IV

R

744

-

-

Ręczyce II

Z

19

-

-

Rydwan

Z

487

-

-

Seroki

R

2 643

2 554

-

Uchań

T

484

406

-

Źródło: Państwowy Instytut Geologiczny.
B - kopalnia w budowie
E - złoże eksploatowane
M - złoże skreślone z bilansu zasobów w roku sprawozdawczym
P - złoże o zasobach rozpoznanych wstępnie (w kat. C2 + D)
R - złoże o zasobach rozpoznanych szczegółowo (w kat. A+B+C1)
Z - złoże, z którego wydobycie zostało zaniechane
T - złoże zagospodarowane, eksploatowane okresowo.

Podstawowymi surowcami do produkcji ceramiki budowlanej są różnorodne skały ilaste,
które zarobione wodą tworzą plastyczną masę – poddającą się formowaniu oraz piaski zwane
schudzającymi, które dodaje się do surowca ilastego dla polepszenia właściwości masy
ceramicznej. Uformowane i wypalone wyroby muszą posiadać odpowiednie cechy fizyczne
i techniczne określone przez normy. Surowce ilaste i nieilaste często występują razem –
w jednym złożu, tworząc pokłady lub przewarstwienia, albo w formie samodzielnych
nagromadzeń. Asortyment ceramicznych wyrobów budowlanych obejmuje przede wszystkim:
cegły i pustaki ceramiczne, dachówki, płytki, kształtki i cegły klinkierowe, bruki ceramiczne.
Surowiec z niektórych złóż jest wykorzystywany także do produkcji szkliwionych płytek
ceramicznych, wyrobów kamionkowych, galanterii ceramicznej i innych. Na obszarze powiatu
łowickiego zlokalizowanych jest 10 złóż surowców ilastych ceramiki budowlanej.
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Tabela 3. Złoża surowców ilastych na obszarze powiatu łowickiego.
Nazwa złoża

stan zag.

Surowce ilaste ceramiki budowlanej [tys.m3]
wydobycie

złoża

geologiczne bilansowe

przemysłowe

Klewków I

Z

1

-

-

Klewków II

R

1 344

-

-

Kręta Niedźwiada

R

283

-

-

Małszyce

Z

-

-

-

Nieborów

R

3

-

-

Popów I

Z

-

-

-

Popów II

Z

6

-

-

Popów III

Z

6

-

-

Popów IV

Z

8

-

-

Łowicz

P

tylko pzb.

-

-

Źródło: Państwowy Instytut Geologiczny
B - kopalnia w budowie
E - złoże eksploatowane
M - złoże skreślone z bilansu zasobów w roku sprawozdawczym
P - złoże o zasobach rozpoznanych wstępnie (w kat. C2 + D)
R - złoże o zasobach rozpoznanych szczegółowo (w kat. A+B+C1)
Z - złoże, z którego wydobycie zostało zaniechane
T - złoże zagospodarowane, eksploatowane okresowo

Surowce mineralne opisywanego obszaru związane są z utworami mezozoiku (utwory
kredowe i jurajskie) oraz osadami trzeciorzędowymi, które przykryte są grubą warstwą osadów
czwartorzędowych (glina zwałowe, iły, piaski). W związku z tym, na terenie powiatu
eksploatowane są głównie piasek i żwir oraz surowce ilaste. Rozmieszczenie złóż kopalin na
terenie omawianego obszaru przedstawia poniższa mapa.

45

Rysunek 2. Rozmieszczenie złóż kopalin na terenie powiatu łowickiego.
Źródło: Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2007-2020. Diagnoza strategiczna strefa
środowiskowo-infrastrukturalna.

5.3

GLEBY
Na

przeważającej

części

powiatu

łowickiego

skałami

macierzystymi

są

osady

czwartorzędowe holoceńskie i plejstoceńskie. Występują one w postaci piasków i glin
zwałowych, piasków i żwirów wodnolodowcowych, żwirów i piasków rzecznych, mułków i iłów
zastoiskowych oraz piasków i pyłów eolitycznych. Na terenie powiatu występują:


gleby brunatne, które wytworzyły się między innymi z piasków słabogliniastych bądź
lekkich. Są to piaski akumulacji lodowcowej zalegające na glinie, piaski, piaski i żwiry
moreny czołowej przeważnie z domieszką frakcji pylastej oraz gliny i utwory pyłowe na
utworach akumulacji pyłowej. Gleby brunatne tworzą siedliska lasów mieszanych, lasu
świeżego oraz borów mieszanych i lasu wilgotnego. Czarne ziemie, występują
w obniżeniach pradolinnych, w nieckach pojeziornych, w terenach niskich i podmokłych
o utrudnionym odpływie wody. Podłożem skalnym są różne utwory, najczęściej zasobne
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w węglany, to jest mułki, margle z wapnem jeziornym, piaski rzeczne i wodno-lodowcowe
głębokie i podścielone gliną ciężką oraz iłem.


Czarne ziemie: występują w obniżeniach pradolinnych, w nieckach pojeziornych,
w terenach niskich i podmokłych o utrudnionym odpływie wody. Podłożem skalnym są
różne utwory, najczęściej zasobne w węglany, to jest mułki, margle z wapnem jeziornym,
piaski rzeczne i wodno-lodowcowe głębokie i podścielone gliną ciężką oraz iłem.



Mady: gleby położone we współczesnej zalewowej dolinie rzeki lub potoku. Mady
rzeczne powstały z aluwiów rzecznych ziemistych i szkieletowych, a żwir i kamienie są
wyraźnie obtoczone. W morfologii mad zaznacza się wyraźne warstwowanie profili,
powodowane nanoszeniem kolejnych warstw aluwiów przez płynące wody. Mady są
najczęściej obojętne lub zasadowe, zasobne w składniki pokarmowe.
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Rysunek 3. Klasyfikacja genetyczna gleb na terenie województwa Łódzkiego.
Źródło: Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2007-2020. Diagnoza strategiczna strefa
środowiskowo-infrastrukturalna.
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Właściwości biogeochemiczne tych gleb stawiają je bardzo wysoko w rankingu żyzności,
co korzystnie wpływa na możliwość ich rolniczego wykorzystania. Bezpośredni wpływ na rodzaj
gleb mają także takie czynniki jak: warunki klimatyczne i wodne, rzeźba terenu oraz działalność
antropogeniczna. Poniższa tabelka przedstawia właściwości chemiczne gleby na trenie powiatu
łowickiego (punkt pomiarowy gmina Łowicz, miejscowość Popów). Na przestrzeni lat 2005-2010
zauważyć można znaczny wzrost odczynu gleby oraz zawartości próchnicy oraz węgla
organicznego. Właściwości te mają duży wpływ na przydatność rolniczą gleby. Wpływają
korzystnie na jej strukturę, obieg oraz dostępność składników pokarmowych, a także na jej
pojemność wodną. Zawartość azotu oraz fosforu kształtuje się na dobrym poziomie. Są to
główne składniki pokarmowe roślin, decydują o wielkości i jakości plonów.

Tabela 4. Właściwości chemiczne gleby, powiat Łowicz, miejscowość Popów.
Parametr

Jednostka

odczyn w H2O

Rok
2005

2010

pH

6,6

7,3

odczyn w KCL

pH

5,4

6,7

próchnica

%

1,65

2,09

węgiel organiczny

%

0,96

1,21

azot ogólny

%

0,111

0,132

fosfor

%

0,038

0,037

wapń

%

0,14

0,13

magnez

%

0,11

0,13

potas

%

0,17

0,11

sód

%

0,014

0,008

siarka

%

0,021

0,026

glin

%

0,72

0,53

żelazo

%

0,72

0,74

mangan

mg*kg-1

150

302

kadm

mg*kg-1

0,22

0,19

miedź

mg*kg-1

13,6

11,3

chrom

mg*kg-1

9,0

10,8

nikiel

mg*kg-1

6,7

6,9

ołów

mg*kg-1

28,7

20,8

cynk

mg*kg-1

43,0

42,8

Źródło: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi.
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Użytki rolne zajmują ok. 84% powierzchni powiatu łowickiego. W północnej części powiatu
przeważają grunty III i IV klasy bonitacyjnej, z nieznacznym udziałem II klasy bonitacyjnej
(kompleksy przydatności rolniczej pszenny bardzo dobry i dobry oraz pszenny wadliwy,
kompleks żytni bardzo dobry). Gleby V,VI i VIz klasy bonitacyjnej stanowią około 35%
powierzchni powiatu. Największy udział dobrych gruntów ornych (klas II do IV) występuje
w gminach:

Kocierzew

Południowy

Kiernozia,

Zduny,

Chąśno

oraz

Bielawy.

Ważną

właściwością gleby, jaką należy ustalić przez nawożeniem jest jej odczyn, który wskazuje na
kwasowość lub zasadowość gleby. Odczyn wpływa na rozpuszczalność składników mineralnych
w glebie, ich dostępność dla roślin, różnorodność gatunkową oraz wielkość populacji
organizmów żyjących w glebie. Optymalny odczyn gleby dla uprawianych gatunków roślin jest
podstawowym elementem żyzności gleby, który umożliwia efektywne wykorzystanie nawozów
oraz uzyskanie wysokiego plonu roślin o dobrej jakości. Wg OSChR w Łodzi 51-60% gleb
powiatu łowickiego klasyfikuje się do gleb kwaśnych i bardzo kwaśnych (średnia dla
województwa Łódzkiego wynosi ok. 64%). Najwięcej kwaśnych gleb występuje na terenie
powiatu zduńskowolskiego oraz poddębnickiego (71-80%). Natomiast najmniejszy odsetek gleb
kwaśnych i bardzo kwaśnych występuje na obszarze powiatu kutnowskiego (21-30%).
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Rysunek 4. Regionalne zróżnicowanie odczynu gleb w powiatach województwa łódzkiego (odsetek
gleb bardzo kwaśnych i kwaśnych) - lata badań 2010-2013.
Źródło: OSChR w Łodzi.
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Rysunek 5. Potrzeby wapnowania gleb w powiatach województwa łódzkiego (odsetek gleb
o potrzebach wapnowania koniecznych i potrzebnych) – lata badań 2010-2013.
Źródło: OSChR w Łodzi.

W powiecie łowickim negatywnie na jakość gleb wpływa działalność człowieka,
szczególnie na obszarach zurbanizowanych oraz użytkowanych rolniczo. W związku z tym, że
struktura gmin ma charakter rolniczy, oddziaływanie tego sektora ma dominujący wpływ na
jakość gleb. W celu minimalizacji szkód i przeciwdziałania degradacji należy prowadzić procesy
wapnowania gleb, dzięki którym dochodzi do zmiany właściwości fizykochemicznych
oraz biologicznych gleb (około 51-60% gleb powiatu łowickiego to gleby kwaśne oraz bardzo
kwaśne). Bardzo ważne jest również optymalne nawożenie gleb, dostosowane do potrzeb gleby
oraz gatunku uprawianych roślin (zgodnie z zaleceniami Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej).
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Zbyt duże nawożenie gleb azotem mineralnym może powodować powstawanie w glebie
związków nitrozowych oraz skażenia środowiska nitrozo-aminami. Biorąc pod uwagę uprawiane
rośliny, nadmierne nawożenie azotem może powodować spadek zawartości suchej masy
i składników energetycznych, podatność na wyleganie i choroby, opóźnienie dojrzewania,
nagromadzanie się szkodliwych związków azotanowych (w szczególności azotanów) oraz
zmniejszenie pobierania przez rośliny miedzi oraz cynku.
W

wyniku

emisji

pyłów

pochodzących

ze

źródeł

motoryzacyjnych,

dochodzi

do zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi (przez powiat łowicki przebiegają główne szlaki
komunikacyjne). Z czasem przyczynia się to do kumulacji tych pierwiastków w glebach
zlokalizowanych tuż przy drogach. Duża ilość tych pierwiastków jest silnie sorbowana przez
kompleks sorpcyjny i skumulowana w poziomach próchniczych. Duża zawartość metali ciężkich
wpływa toksycznie na rośliny oraz oddziałuje niekorzystnie na strukturę i zwięzłość gleb.
Kolejnym problemem gmin są ścieki odzwierzęce (gnojowica) i odpady, które powstają
w trakcie chowu zwierząt gospodarskich. Tworząca się w systemie bezściółkowym gnojowica
może przyczyniać się niekorzystnie dla środowiska gruntowo-wodnego, powodując wzrost
zawartości azotanów (w ekosystemach wodnych może zachodzić zjawisko eutrofizacji wód).
Eutrofizacja antropogeniczna (cywilizacyjna, sztuczna) związana jest z gospodarką ludzką, tzn.
z dopływem

ścieków,

wycinaniem

lasów

czy

intensyfikacją

rolnictwa.

Jest

to

proces wzbogacania wód w zbiornikach wodnych pierwiastkami biogennymi (azot (N), fosfor (P)
i inne). Eutrofizacja prowadzi do zachwiania równowagi ekologicznej, bujnego wzrostu danej
roślinności wodnej, zbyt intensywnej aktywności drobnoustrojów zużywających duże ilości tlenu.
Skutkiem tego jest deficyt tlenowy i zahamowanie rozkładu tlenowego materii organicznej
(stopniowe zapełnianie zbiorników rozkładającą się substancją organiczną) i wyniszczenie wielu
najwrażliwszych tlenowych organizmów.

5.4

WARUNKI KLIMATYCZNE

Powiat łowicki, według regionalizacji opracowanej przez Alojzego Wosia, zaliczany jest
do środkowopolskiego regionu klimatycznego, gdzie panują zmienne warunki pogodowe, ze
względu na ścieranie się mas kontynentalnych ze wschodu oraz morskich z zachodu.
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Rysunek 6. Regiony klimatyczne.
Źródło: Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2007-2020. Diagnoza strategiczna strefa
środowiskowo-infrastrukturalna.

Średnia roczna temperatura powietrza wynosi od 7,0 do 8,0°C, a w latach 2004-2008
osiągnęła od 8,5 do 9,6°C. Najchłodniejszym miesiącem jest styczeń, ze średnią temperaturą
powietrza od -2 do -1°C, natomiast najcieplej jest w lipcu, kiedy temperatura przekracza 19°C.
Lato trwa średnio ponad 90, a zima 90-100 dni w roku. Dla wielolecia 1971-2000 maksymalne
temperatury powierza przekraczały 27°C, a minimalne spadały poniżej -8°C. Okres wegetacyjny
trwa tutaj około 210 do 215 dni. Wartości opadów w powiecie należą do najniższych w Polsce,
ze względu na położenie w cieniu opadowym, wynosząc w ciągu roku poniżej 500 mm,
a w strukturze rocznej przeważają latem. Średnie prędkości wiatru wynoszą od 3 do 5 m/s
W powiecie łowickim dominują wiatry z sektora zachodniego, zimą duży udział mają wiatry
południowo-wschodnie.

5.5

POWIETRZE ATMOSFERYCZNE

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska przeprowadza roczne oceny jakości
powietrza atmosferycznego dla województwa łódzkiego. Na dzień opracowywania Programu
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Ochrony Środowiska dostępne są dane za rok 2013. Na sieć monitoringu zanieczyszczeń
powietrza w województwie łódzkim składa się 9 stacji automatycznych oraz 174 punktów
z pasywnym pobieraniem próbek.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z sierpnia 2012 r. w sprawie stref,
w których dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz. U. z 2012 r., poz. 914), na obszarze
województwa łódzkiego ocenie jakości powietrza ze względu na ochronę zdrowia ludzi
podlegają 2 strefy: strefa łódzka (kod PL1002) i aglomeracja łódzka (kod PL1001) oraz ze
względu na ochronę roślin 1 – strefa łódzka.

Rysunek 7. Strefy oceny jakości powietrza w województwie łódzkim.
Źródło: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi.

Celem rocznych ocen jakości powietrza jest:


określenie jakości powietrza w strefach;



wskazanie ewentualnych przekroczeń standardów jakości powietrza,

poziomów

docelowych i poziomów celów długoterminowych;


wskazanie prawdopodobnych przyczyn ponadnormatywnych stężeń zanieczyszczeń.
Działania te stanowią podstawę do sporządzania programów ochrony powietrza stref

oceny zaklasyfikowanych do działań naprawczych, a ostatecznie mają na celu osiągnięcie
standardów jakości powietrza.
Wynikiem oceny, zarówno pod kątem kryteriów dla ochrony zdrowia jak i kryteriów dla
ochrony roślin, dla wszystkich substancji podlegających ocenie, powinno być zaliczenie strefy do
jednej z poniższych klas:
55



do klasy A – jeżeli stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy nie przekraczają
odpowiednio poziomów dopuszczalnych i poziomów docelowych;



do klasy B – jeżeli stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy
dopuszczalne, lecz nie przekraczają poziomów dopuszczalnych powiększonych
o margines tolerancji;



do klasy C – jeżeli stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy
dopuszczalne powiększone o margines tolerancji, a w przypadku gdy margines tolerancji
nie jest określony – poziomy dopuszczalne i poziomy docelowe.

Ocena pod kątem ochrony zdrowia
Do oceny jakości powietrza w powiecie łowickim pod kątem ochrony zdrowia
wykorzystano pomiary wykonywane na terenie powiatu, klasyfikację na zasadzie analogii –
pomiary substancji wykonane na innych stanowiskach pomiarowych w strefie łódzkiej. Wartości
otrzymane w roku 2013 w odniesieniu do poziomów dopuszczalnych, poziomów docelowych
i poziomu celu długoterminowego pozwoliły na zakwalifikowanie powiatu, będącego składową
strefy łódzkiej, do poniższych klas:


do klasy A – dla dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku węgla, benzenu, pyłu, ołowiu,
arsenu, niklu, kadmu, ozonu;



do klasy C – ze względu na wynik oceny pyłu PM10, benzo(a)pirenu w pyle PM10, pyłu
PM2,5.
Na znacznej powierzchni powiatu przekroczone zostały normatywne wartości dla

benzo(a)pirenu oznaczanym w pyle PM10, natomiast na terenie miasta Łowicz przekroczona
była średnia 24-godzinna wartość pyłu zawieszonego PM10.

Tabela 5. Wynikowe klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń uzyskane w ocenie rocznej
dokonanej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia – strefa łódzka.
Substancja

NO2

SO2

CO

C6H6

Pył PM2,5

Pył PM10

BaP

As

Cd

Ni

Pb

O3

Klasa

A

A

A

A

C

C

C

A

A

A

A

A

Źródło: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi, Łódź, 2014 r.

Ocena pod kątem ochrony roślin
Do oceny jakości powietrza w powiecie łowickim pod kątem ochrony roślin wykorzystano
pomiary wykonywane na terenie powiatu, klasyfikację na zasadzie analogii – pomiary substancji
wykonane na innych stanowiskach pomiarowych w strefie łódzkiej oraz wyniki modelowania
matematycznego.

Wartości

otrzymane

w

roku

2013

w

odniesieniu

do

poziomów
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dopuszczalnych, poziomów docelowych i poziomu celu długoterminowego pozwoliły na
zaklasyfikowanie powiatu, będącego składową strefy łódzkiej do klasy A – dla dwutlenku siarki,
tlenków azotu i ozonu.
Stwierdzono również przekroczenie wartości normatywnej ozonu (6000 μg/m3×h) wyznaczonej
jako poziom celu długoterminowego. Termin osiągnięcia poziomu celu długoterminowego
określono na rok 2020.

Tabela 6. Wynikowe klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń uzyskane w ocenie rocznej
dokonanej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony roślin – strefa łódzka.
Substancja

SO2

NOx

Ozon

Klasa

A

A

A

Źródło: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi, Łódź, 2014 r.

5.6

KLIMAT AKUSTYCZNY
Ze względu na środowisko występowania możemy dokonać podziału hałasu na trzy
podstawowe grupy:


hałas w przemyśle (przemysłowy),



hałas

w

pomieszczeniach

mieszkalnych,

użyteczności

publicznej

i

terenach

wypoczynkowych (komunalny),


hałas od środków transportu (komunikacyjny, kolejowy).
W powiecie łowickim hałas drogowy jest głównym źródłem zakłóceń klimatu

akustycznego środowiska. Do czynników mających wpływ na poziom emisji hałasu drogowego
należą: natężenie ruchu, struktura strumienia pojazdów, a zwłaszcza udziału w nim transportu
ciężkiego, stan techniczny pojazdów, rodzaj i stan techniczny nawierzchni, charakter zabudowy
(zagospodarowanie)

terenów

otaczających.

Przez

powiat

przebiegają

drogi

krajowe

i wojewódzkie, wzdłuż których hałas jest jedną z największych uciążliwości, a rosnące natężenie
ruchu dodatkowo go potęguje.
Przyczyną hałasu drogowego jest przede wszystkim interakcja pomiędzy oponą,
a nawierzchnią, a także dźwięki samego pojazdu (m. in. silnika, systemu napędowego, systemu
wydechowego). Kontakt opony z nawierzchnią jako główne źródło hałasu występuje
u większości samochodów przy prędkości powyżej 55 km/h, a w przypadku samochodów
ciężarowych przy prędkości powyżej 70 km/h. Powstawanie hałasu powoduje m. in.:


zwiększenie szerokości opony – każde dodatkowe 10 mm szerokości powoduje wzrost
hałasu o 0,2- 0,4 dB(A),
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szorstkość nawierzchni - choć również bardzo gładkie nawierzchnie mogą generować
hałas,



szybkie tłoczenie i rozprężanie powietrza w miejscu kontaktu opony z nawierzchnią.
Również ruch kolejowy na terenie powiatu, gdzie przebiega m.in. trasa Poznań-

Warszawa, wiąże się z emisją hałasu. Hałasem kolejowym jest hałas powstający podczas
ruszania, jazdy i zatrzymywania się pociągu. Podstawowy wpływ na emisję do środowiska
hałasu powodowanego przez ruch kolejowy mają: jakość taboru oraz rodzaj i stan infrastruktury.
Obecnie eksploatowany w Polsce tabor jest w znacznym stopniu przestarzały i zużyty.
Nowoczesne rozwiązania zestawów kołowych i hamulcowych jak też nowe rozwiązania
torowiska z systemami antyhałasowymi oraz przeciwdrganiowymi najczęściej wprowadzane są
w transporcie pasażerskim dalekobieżnym. Długość linii kolejowych w województwie łódzkim
wynosi 1058 km, a gęstość linii eksploatowanych to 5,8 km/100 km2 (stan na 2013 r.).
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi przeprowadził w 2010 r. na terenie
miasta Łowicz jednodobowy pomiar hałasu drogowego. Pomiary przeprowadzono zgodnie
z wytycznymi zawartymi w „Wojewódzkim programie monitoringu środowiska na lata 20102012”. Przy linii kolejowej w kierunku Kutna zlokalizowano jeden punt, natomiast 3 przy drogach
miejskich. Wartości pomiarów przedstawiono poniżej w tabeli. Największe przekroczenia,
zarówno w ciągu dnia i nocą, zarejestrowano przy ulicy Jana Pawła II, która jest drogą wylotową
z miasta w kierunku Łodzi.

Tabela 7. Wyniki pomiarów krótkookresowych hałasu drogowego w 2010 roku.

Nazwa odcinka
Łowicz, ul. Armii
Krajowe
Łowicz, ul. Jana
Pawła II
Łowicz, ul. Gen.
Władysława
Sikorskiego
Łowicz, linia kolejowa
Warszawa – Poznań

LAeqD
[dB]

LAeqN
[dB]

Wartość przekroczenia*
Dzień [dB]

Noc [dB]

65,3

61,7

5,3

11,7

68,0

62,0

8,0

12,0

63,7

58,0

3,7

8,0

62,1

63,8

2,1

3,8

Źródło: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi.
*Wartości przekroczeń określono na podstawie rozporządzenia MŚ z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120 poz. 826)
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Na infrastrukturę ochrony przed hałasem w powiecie łowickim składają się ekrany
akustyczne o łącznej długości 9 190 m. Najwięcej jest ich wzdłuż autostrady A2 – 8 333 m,
zdecydowanie mniej wzdłuż drogi A1 – 683 m, a przy drodze krajowej nr 70 jedynie 174 m (stan
na 30.12.2014 r.). Poniższa tabela przedstawia szczegółowe dane dotyczące ochrony przed
hałasem w granicach analizowanego powiatu. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom klimat
akustyczny, szczególnie wzdłuż drogi A2 jest korzystny.

Tabela 8. Istniejąca infrastruktura ochrony przed hałasem na terenie powiatu łowickiego.

Nr
drogi

Strona
drogi

70

L

A1

L

A1

P

A2

L

A2

P

A2

L

A2

P

A2

L

A2

L

A2

L

A2

P

A2

P

A2

P

A2

P

A2

L

A2

P

Lokalizacja
ekranów
akustycznych
w powiecie
łowicki:
4+132
4+306
270+529
271+080
273+697
273+829
394+040
394+470
394+741
394+774
394+755
394+788
394+774
395+300
394+788
395+200
394+788
395+235
395+235
395+355
395+300
395+340
395+340
395+645
395+645
395+705
395+705
395+920
395+710
395+930
395+920
395+960

Długość ekranów
akustycznych
w powiecie łowicki [m]:
174
551
132
430
33
33
526
412
447
120
40
305
60
215
220
40
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Nr
drogi

Strona
drogi

A2

L

A2

P

A2

L

A2

L

A2

P

A2

L

A2

P

A2

L

A2

P

A2

L

A2

P

A2

L

A2

P

A2

L

A2

P

A2

L

A2

P

A2

L

A2

L

A2

P

A2

L

A2

P

Lokalizacja
ekranów
akustycznych
w powiecie
łowicki:
395+930
395+970
395+960
396+125
395+970
396+120
396+120
396+225
396+125
396+230
396+225
396+325
396+230
396+330
396+325
396+365
396+330
396+370
396+365
396+615
396+370
396+615
396+615
396+648
396+615
396+650
396+648
396+870
396+650
396+870
396+870
396+995
396+870
396+990
398+255
398+580
398+630
398+805
398+860
399+250
399+220
399+318
399+250
399+285

Długość ekranów
akustycznych
w powiecie łowicki [m]:
40
165
150
105
105
100
100
40
40
250
245
33
35
222
220
125
120
325
175
390
98
35
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Nr
drogi

Strona
drogi

A2

P

A2

L

A2

P

A2

L

A2

L

A2

L

A2

L

A2

L

A2

L

A2

L

A2

L

Lokalizacja
ekranów
akustycznych
w powiecie
łowicki:
399+285
399+415
399+805
399+890
399+830
399+940
399+890
400+310
400+310
400+856
400+856
401+030
401+035
401+065
401+065
401+210
401+220
401+235
401+235
401+550
401+550
401+640

Długość ekranów
akustycznych
w powiecie łowicki [m]:
430
85
110
420
546
174
30
145
15
315
64

Źródło: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Oddział w Łodzi.

5.7

WODY PODZIEMNE I POWIERZCHNIOWE
5.7.1 WODY PODZIEMNE
Na terenie powiatu łowickiego największe znaczenie odgrywają wody podziemne
warstwy czwartorzędu. Występują tu również poziomy wodonośne trzeciorzędowe. Dostrzega
się duże zróżnicowanie w układzie warstw, zarówno w pionie jak i w poziomie. Miąższość
warstw wodonośnych średnio osiąga od kilku do kilkunastu metrów, a maksymalnie osiąga
40 m. W granicach powiatu wyznaczono pięć Głównych Zbiorników Wód Podziemnych, w tym
jeden nieudokumentowany (215). Zbiornik 226 – Zbiornik Krośniewice Kutno obejmuje
zachodnią część powiatu łowickiego. Niewielka południowo-zachodnia część powiatu (gmina
Bielawy oraz fragment gminy Domaniewice) należy do GWZP nr 402 – Zbiornik Stryków. Oby
dwa zbiorniki cechują się krasowo-szczelinowym typem ośrodka. Niedużą część, w granicach
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powiatu, zajmują GZWP 403 – Zbiornik międzymorenowy Brzeziny-Lipce Reymontowskie oraz
404 – Zbiornik Koluszki-Tomaszów. Znaczną część zajmuje GZWP nr 215 – Subniecka
warszawska o porowym typie ośrodka. Wydajność potencjalna ujęć wynosi 30-50 m3d-1 w
północno-wschodniej część powiatu, ponad 70 m3/d na południowy-zachód od miasta Łowicz.
W południowo-zachodniej części powiatu spada do 10 m3/d.

Rysunek 8. Wody podziemne na terenie województwa łódzkiego.
Źródło: Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2007-2020. Diagnoza strategiczna strefa
środowiskowo-infrastrukturalna.

Powiat łowicki położony jest w zasięgu trzech jednolitych części wód podziemnych
(JCWPd): nr 47, 80 i 81, które należą do regionu środkowej Wisły. Wody podziemne
w granicach analizowanego powiatu związane są z czwartorzędem, miocenem i kredą.
Głębokość zalegania wód słodkich wynosi ok 200-350 m.
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W zasięgu JCWPd nr 47 położona jest, niewielka, północna część powiatu łowickiego.
Dominuje tu mioceński poziom wodonośny, który wykazuje kontakt z poziomem oligoceńskim.
Część wód oligoceńskich cechuje się zasoleniem i mają łączność z poziomem z kredy i jury.

Rysunek 9. JCWPd nr 47 zlokalizowane na obszarze powiatu łowickiego.
Źródło: http://www.psh.gov.pl/

Tabela 9. Ocena stanu JCWPd nr 47 na obszarze powiatu łowickiego.
Ocena stanu JCWPd nr 47
Ocena

Stan ilościowy

Dobry

stanu wód

Stan jakościowy

Dobry

Ocena ryzyka niespełnienia celów
środowiskowych

Niezagrożona

Źródło: http://geoportal.kzgw.gov.pl/

Większa część powiatu łowickiego należy do JCWPd nr 80, której powierzchnia wynosi
5230,70 km2. Poziomy wodonośne tej jednostki charakteryzują się dużą niejednorodnością
stratygraficzną. Średnia głębokość poziomu wodonośnego spada poniżej 350 m, natomiast
średnia grubość wynosi od 10 do 250 m. W przeważającej części JCWPd nr 80 występuje jeden
lub dwa poziomy wodonośne z czwartorzędu, natomiast lokalnie również obecny jest poziom
mioceński oraz kredowy. Utwory jurajskie, które występują powszechnie odznaczają się
bezpośrednią więzią hydrauliczną z młodszymi warstwami.
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Rysunek 10. JCWPd nr 80 zlokalizowane na obszarze powiatu łowickiego.
Źródło: http://www.psh.gov.pl/

Tabela 10. Ocena stanu JCWPd nr 80 na obszarze powiatu łowickiego.
Ocena stanu JCWPd nr 80
Ocena

Stan ilościowy

Słaby

stanu wód

Stan jakościowy

Dobry

Ocena ryzyka niespełnienia celów
środowiskowych

Niezagrożona

Źródło: http://geoportal.kzgw.gov.pl/

Niewielka część powiatu należy do JCWPd nr 81. Jego powierzchnia wynosi
3224,22 km2, średnia grubość warstwy 5-30 m, natomiast średnia głębokość osiąga mniej niż
250 m. Najważniejszą rolę odgrywa tutaj warstwa oligoceńska, a jedynie lokalnie występuje tu
poziom mioceński. Warstwy nie wykazują łączności z innymi piętrami.
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Rysunek 11. JCWPd nr 81 zlokalizowane na obszarze powiatu łowickiego.
Źródło: http://www.psh.gov.pl/

Tabela 11. Ocena stanu JCWPd nr 80 na obszarze powiatu łowickiego.
Ocena stanu JCWPd nr 80
Ocena

Stan ilościowy

Dobry

stanu wód

Stan jakościowy

Dobry

Ocena ryzyka niespełnienia celów
środowiskowych

Niezagrożona

Źródło: http://geoportal.kzgw.gov.pl/

Pobór wody w województwie łódzkim w roku 2013, wg danych Urzędu Statystycznego
w Łodzi, wyniósł 307,5 hm3, natomiast zużycie - 283,3 hm3. Najwięcej wody (około 44%)
pobrano na cele komunalne, która w 94% pochodziła z ujęć podziemnych. Na cele produkcyjne
pobrano około 33% ogólnej ilości wody, z czego 83% pochodziło z ujęć powierzchniowych.
Pobór wody do nawodnienia w rolnictwie i leśnictwie oraz uzupełniania stawów rybnych stanowił
około 23% całkowitego poboru w województwie. Pobór i zużycie wody w poszczególnych
powiatach województwa łódzkiego zależało w dużej mierze od stopnia zurbanizowania
i uprzemysłowienia. Na drugiej pozycji pod względem wielkości poboru, a trzeciej pod względem
zużycia wody, znajduje się powiat łowicki (11% poboru w województwie łódzkim). W tym
przypadku woda w większości (83%) zużywana była do nawodnień w rolnictwie i leśnictwie oraz
uzupełniania stawów rybnych. Wynika to z faktu dobrze rozwiniętego rolnictwa oraz znacznego
udziału lasów w strukturze zagospodarowania powiatu.
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Rysunek 12. Pobór i zużycie wody na potrzeby gospodarki i ludności w powiatach województwa
łódzkiego w roku 2013.
Źródło: Urząd Statystyczny w Łodzi.

Poniższa tabela przedstawia pobór i zużycie wody na cele komunalne i produkcyjne
w powiecie łowickim w 2013 roku. Jak wynika z zaprezentowanych danych największy pobór
i zużycie wody miało miejsce w przypadku sektora rolniczego oraz leśniczego (około 81%
ogólnego poboru wody oraz ok. 83% ogólnego zużycia wody na terenie powiatu łowickiego).
Tabela 12. Pobór i zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności w powiecie
łowickim w roku 2013.
Powiat

Ogółem dm3
pobór zużycie

Łowicki 35 056

34 211

Eksploatacja sieci
wodociągowej dm

3

Produkcja dm3

Nawodnienia w rolnictwie
i leśnictwie dm3

pobór

zużycie

Pobór

Zużycie

pobór/zużycie

5 341

4 498

1 281

1 279

28434

Źródło: Urząd Statystyczny w Łodzi.
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Woda pobierana jest przed różne przedsiębiorstwa do różnych celów. Głównych
poborców wód na terenie miasta oraz jej cel przeznaczenia, zgodnie z danymi Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, przedstawiono w tabeli poniżej.
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Tabela 13. Pobór wód na terenie powiatu łowickiego w 2014 r.
Nazwa jednostki

Nazwa ujęcia

Gmina

Typ ujęcia

Pobór
wody
[m3]

Pobór wody ze względu na cel
przeznaczenia [m3]
A
B
C

LAMELA Sp z o.o.

LAMELA SP. Z
O.O.

gm. miejska
Łowicz

podziemne

7041

5339

-

1702

FOLINEX Robert Płacheta

STUDNIA

gm. miejska
Łowicz

podziemne

845

-

-

845

Zakład Produkcji Opakowań
"OPAKOMET" Sp. z o.o.

STUDNIA

gm. miejska
Łowicz

podziemne

795

688

-

107

Okręgowa Spółdzielnia
Mleczarska w Łowiczu

STUDNIE
GŁEBINOWE
NR 1B I 2A

gm. miejska
Łowicz

podziemne

427546

34204

64132

329210

Firma BRACIA URBANEK S.J.

FIRMA BRACI
URBANEK
SP.J.

gm. miejska
Łowicz

podziemne

111053

11100

99953

-

AGROS - NOVA SP. Z O.O.

ZAKŁAD W
ŁOWICZU

gm. miejska
Łowicz

podziemne

415019

83004

290513

41502

ZAKŁAD USŁUG
KOMUNALNYCH

KOMUNALNE
UJĘCIE
GŁĘBIONOWE
PRZY UL.
BLICH

gm. miejska
Łowicz

podziemne

1594537

1442889

100629

51019

Zespół Opieki Zdrowotnej w
Łowiczu

ŁOWICZ

gm. miejska
Łowicz

podziemne

9724

9724

-

-

Spółka OgrodniczoPszczelarska "Pszczółka" w
Łowiczu Sp. z o. o.

ŁOWICZ

gm. miejska
Łowicz

podziemne

8874

-

-

CHEMIPACK SP. Z O.O.

STUDNIA

gm. miejska
Łowicz

podziemne

13834

120

13714

8874

-
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Nazwa jednostki

Nazwa ujęcia

Gmina

Typ ujęcia

Pobór
wody
[m3]

Pobór wody ze względu na cel
przeznaczenia [m3]
A
B
C

SYNTEX SP. Z O.O.

STUDNIA

gm. miejska
Łowicz

podziemne

15160

-

-

15160

Kopalnie Surowców
Mineralnych "Kosmin"

RYDWAN
PODZIEMNA

gm. wiejska
Łowicz

podziemne

90

90

-

-

GMINA ŁOWICZ

BOCHEŃ

gm. wiejska
Łowicz

podziemne

77052

72262

-

4790

GMINA ŁOWICZ

JAMNO

gm. wiejska
Łowicz

podziemne

75221

48311

-

26910

GMINA ŁOWICZ

JASTRZĘBIA

gm. wiejska
Łowicz

podziemne

107884

101383

-

6501

GMINA ŁOWICZ

DĄBKOWICE

gm. wiejska
Łowicz

podziemne

15196

12032

-

3164

GMINA ŁOWICZ

NIEDZWIADA

gm. wiejska
Łowicz

podziemne

98891

95488

-

3403

GMINA ŁOWICZ

PLACENCJA

gm. wiejska
Łowicz

podziemne

57685

46350

-

11335

GMINA ŁOWICZ

ZAWADY

gm. wiejska
Łowicz

podziemne

39344

33508

-

5836

GMINA ŁOWICZ

ZABOSTÓW
DUŻY

gm. wiejska
Łowicz

podziemne

56464

55267

-

1197

PKP ENERGETYKA S.A.

ZIELKOWICE

gm. wiejska
Łowicz

podziemne

4

4

-

-

Przedsiębiorstwo Robót
Inzynieryjno-Drogowych w
Łowiczu Sp. z o.o.

STUDNIA

gm. wiejska
Łowicz

podziemne

984

-

-

984

EMITEL SP. Z O.O.

SLR
DĄBKOWICE

gm. wiejska
Łowicz

podziemne

3

-

-

3
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Nazwa jednostki

Nazwa ujęcia

Gmina

Typ ujęcia

Pobór
wody
[m3]

Pobór wody ze względu na cel
przeznaczenia [m3]
A
B
C

GMINA NIEBORÓW

MYSŁAKÓW

gm. wiejska
Nieborów

podziemne

177733

177733

-

-

GMINA NIEBORÓW

SYPIEŃ

gm. wiejska
Nieborów

podziemne

26575

26575

-

-

GMINA NIEBORÓW

BOBOWNIKI

gm. wiejska
Nieborów

podziemne

131834

131834

-

-

GMINA NIEBORÓW

KOMPINA

gm. wiejska
Nieborów

podziemne

38460

38460

-

-

GMINA NIEBORÓW

BEŁCHÓW

gm. wiejska
Nieborów

podziemne

65798

65798

-

-

GMINA NIEBORÓW

NIEBORÓW

gm. wiejska
Nieborów

podziemne

73890

73890

-

-

GENERALNA DYREKCJA
DRÓG KRAJOWYCH I
AUTOSTRAD W ŁODZI

STUDNIA OUA
A2 NIEBORÓW

gm. wiejska
Nieborów

podziemne

6870

6870

-

-

GMINA ZDUNY

RETKI

gm. wiejska
Zduny

podziemne

98156

98156

-

-

GMINA ZDUNY

ZŁAKÓW
BOROWY

podziemne

90136

90136

-

-

GMINA ZDUNY

NOWE ZDUNY

podziemne

99213

99213

0

-

GMINA ZDUNY

JACKOWICE

podziemne

94090

94090

-

-

GMINA ZDUNY

BOGORIA
GÓRNA

gm. wiejska
Zduny
gm. wiejska
Zduny
gm. wiejska
Zduny
gm. wiejska
Zduny

podziemne

163296

163296

-

-

Urząd Gminy Chąśno

WYBORÓW
NOWA STACJA

gm. wiejska
Chąśno

podziemne

38800

38800

-

-
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Nazwa jednostki

Nazwa ujęcia

Gmina

Typ ujęcia

Pobór
wody
[m3]

Pobór wody ze względu na cel
przeznaczenia [m3]
A
B
C

Urząd Gminy Chąśno

SKOWRODA

gm. wiejska
Chąśno

podziemne

106100

106100

-

-

Urząd Gminy Chąśno

GOLEŃSK0

gm. wiejska
Chąśno

podziemne

6650

6650

-

-

GOSPODARSTWO ROLNE
Adrian Święcicki

Ferma w
Wyborowie

gm. wiejska
Chąśno

podziemne

4194

-

-

4194

P.P.H.U. STEVEN - Marek
Bryła

STUDNIA

gm. wiejska
Chąśno

podziemne

2133

2133

-

0

P.P.H.U. "STYROMAX" SUKIENNIK JERZY SPÓŁKA
JAWNA

STUDNIA

gm. wiejska
Łyszkowice

podziemne

25162

-

-

25162

EUROVIA KRUSZYWA SA

woda Łyszkowice

gm. wiejska
Łyszkowice

podziemne

260

-

-

260

GMINA ŁYSZKOWICE

STACHLEW

gm. wiejska
Łyszkowice

podziemne

49588

49588

-

-

GMINA ŁYSZKOWICE

TRZCIANKA

gm. wiejska
Łyszkowice

podziemne

26323

26323

-

-

GMINA ŁYSZKOWICE

KOLONIA
ŁYSZKOWICE

gm. wiejska
Łyszkowice

podziemne

346460

286860

59600

-

Okręgowa Spółdzielnia
Mleczarska w Łowiczu

STUDNIA
STACJA
NISKIEGO
SCHŁADZANIA
MLEKA
ZAKULIN

gm. wiejska
Łyszkowice

podziemne

12

-

-

12

Ferma Sobota sp z o.o.

STUDNIA

gm. wiejska
Bielawy

podziemne

3627

-

-

3627
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Nazwa jednostki

Nazwa ujęcia

Gmina

Typ ujęcia

Pobór
wody
[m3]

Pobór wody ze względu na cel
przeznaczenia [m3]
A
B
C

Zespół Opieki Zdrowotnej w
Łowiczu

BIELAWY

gm. wiejska
Bielawy

podziemne

1447

1447

-

-

GMINA BIELAWY

TRABY

gm. wiejska
Bielawy

podziemne

72919

72919

-

-

GMINA BIELAWY

STARY
WALISZEW

gm. wiejska
Bielawy

podziemne

135604

135604

-

-

GMINA BIELAWY

OSZKOWICE

gm. wiejska
Bielawy

podziemne

188439

187618

821

-

STADNINA KONI WALEWICE
Sp. z o.o..

WALEWICE

gm. wiejska
Bielawy

podziemne

9420

3920

-

5500

Gospodarstwo Sadownicze
Józef Kamerdyn

STUDNIA

gm. wiejska
Kiernozia

podziemne

160

-

-

160

GMINA KIERNOZIA

SUW
CHRUŚCIEL

gm. wiejska
Kiernozia

podziemne

196010

182710

1000

12300

GMINA KIERNOZIA

SUW WOLA
STĘPOWA

gm. wiejska
Kiernozia

podziemne

115174

112374

-

2800

Okręgowa Spółdzielnia
Mleczarska w Łowiczu

STACJA
NISKIEGO
SCHŁADZANIA
MLEKA
RECZYCE

gm. wiejska
Domaniewice

podziemne

19

19

-

-

Kopalnie Surowców
Mineralnych "Kosmin"

Kopalnia
Czatolin
Wyrobisko
eksploaytacyjne

gm. wiejska
Domaniewice

powierzchniowe

51150

-

-

51150
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Nazwa jednostki

Nazwa ujęcia

Gmina

Typ ujęcia

Pobór
wody
[m3]

Pobór wody ze względu na cel
przeznaczenia [m3]
A
B
C

Kopalnie Surowców
Mineralnych "Kosmin"

CZATOLIN
PODZIEMNA

gm. wiejska
Domaniewice

podziemne

58490

80

-

58410

GMINA DOMANIEWICE

DOMANIEWICE
HYDROFORNIA

gm. wiejska
Domaniewice

podziemne

145629

144405

612

612

GMINA DOMANIEWICE

RECZYCE
HYDROFORNIA

gm. wiejska
Domaniewice

podziemne

55640

54970

335

335

GMINA DOMANIEWICE

ROGÓŻNO
HYDROFORNIA

gm. wiejska
Domaniewice

podziemne

25430

24620

405

405

GMINA DOMANIEWICE

SKARATKI HYDROFORNIA

gm. wiejska
Domaniewice

podziemne

83983

81765

1109

1109

GMINA KOCIERZEW
POŁUDNIOWY

KOCIERZEW
POŁUDNIOWY

gm. wiejska
Kocierzew
Południowy

podziemne

298364

298364

-

-

GMINA KOCIERZEW
POŁUDNIOWY

PŁASKOCIN

gm. wiejska
Kocierzew
Południowy

podziemne

181324

181324

-

-

DARIUSZ WRÓBEL
GOSPODARSTWO ROLNE

STUDNIA

gm. wiejska
Kocierzew
Południowy

podziemne

4720

-

-

4720

MUZEUM W NIEBOROWIE I
ARKADII

MUZEUM W
NIEBOROWIE I
ARKADII

gm. wiejska
Nieborów

podziemne

10971

10525

-

446

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Cel przeznaczenia:
A - do spożycia lub na cele socjalno-bytowe, B - do produkcji artykułów spożywczych, farmaceutycznych lub konfekcjonowania, C - pozostałe cele.
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5.7.2 BADANIA WÓD PODZIEMNYCH
W powiecie łowickim działa 11 punktów obserwacyjno-pomiarowych wchodzących w skład
regionalnej sieci monitoringu zwykłych wód podziemnych. Badania prowadzone są przez
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.

Rysunek 13. Rozmieszczenie punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu regionalnego wód
podziemnych w województwie łódzkim w 2013 r.
Źródło: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi.

W

poniższej

tabeli

przedstawiono

wyniki

badań

jakości

wód

podziemnych

przeprowadzonych przez Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska
w Łodzi na terenie powiatu łowickiego w 2013 roku.
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Tabela 14. Wyniki badań jakości wód podziemnych na terenie powiatu łowickiego w 2013 roku.
Nazwa pkt
Nr pkt
Data poboru

Wola

Kolonia

Stępowska

Łyszkowice

175

35

2013-04-10

2013-04-10

Stachlew

Traby

34

38

2013-04-10 2013-10-16

Waliszew
Stary

Kompina

Skowroda
Południowa

174

36

176

2013-04-17

2013-04-23

2013-04-23

Wyborów
42

Bogoria
Górna
41

Jamno

Chruśle

33

39

2013-04-23 2013-04-23 2013-05-27 2013-04-10

Wskaźnik

Jednostka

Odczyn

pH

6,9

6,7

6,5

7,0

7,0

6,7

6,8

6,8

7,1

6,9

6,7

TOC

mg/l

3,20

1,70

7,10

2,9

7,60

1,60

3,80

7,30

2,70

2,50

2,90

PEW

µS/cm

633

693

518

603

648

546

669

608

738

517

660

temperatura

°C

9,3

6,5

8,6

11,7

11,4

11,1

11,8

13,3

12,1

11,3

9,2

mg/l

1,5

1,7

1,3

1,4

1,9

1,7

1,9

1,9

1,8

1,5

1,2

NH4

mg/l

0,29

0,23

0,67

0,95

0,88

<0,26

<0,26

0,42

0,31

<0,20

0,36

Sb

mg/l

<0,0005

<0,0005

<0,0005

<0,0005

<0,0005

<0,0005

<0,0005

<0,0005

<0,0005

<0,0005

<0,0005

Tlen
rozpuszczony

As

mg/l

0,0108

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

NO3

mg/l

<0,88

9,8

<0,88

<1,4

<0,88

<0,88

<0,88

<0,88

<0,88

3,85

<0,88

NO2

mg/l

<0,013

0,036

<0,013

0,013

<0,013

<0,013

<0,013

<0,013

<0,013

<0,013

<0,013

B

mg/l

0,0264

<0,024

0,0242

0,072

0,118

<0,024

<0,024

0,115

0,030

<0,024

0,0327

Cl

mg/l

5,09

14,7

3,06

4,5

<3,0

10,7

12,0

10,5

5,9

36,7

13,6

Cr

mg/l

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005

Cyjanki wolne

mg/l

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

F

mg/l

0,28

0,22

0,27

0,253

0,22

0,30

0,21

0,39

0,20

0,193

0,37

PO4

mg/l

<0,03

0,051

<0,03

<0,03

0,032

<0,03

<0,03

<0,03

<0,03

0,075

<0,03

Al.l.

mg/l

<0,009

<0,009

<0,009

<0,009

<0,009

<0,009

<0,009

<0,009

<0,009

<0,009

<0,009

Cd

mg/l

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

Mg

mg/l

19,3

13,3

13,4

17,0

14,4

13,8

15,5

15,4

20,3

8,28

21,8

Mn

mg/l

0,175

0,030

0,208

0,122

0,171

0,112

0,230

0,181

0,274

0,112

0,207

Cu

mg/l

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

Ni

mg/l

<0,002

<0,002

<0,002

<0,002

<0,002

<0,002

<0,002

<0,002

<0,002

<0,002

<0,002

Pb

mg/l

<0,004

<0,004

<0,004

<0,004

<0,004

<0,004

<0,004

<0,004

<0,004

<0,004

<0,004
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Wola

Kolonia

Stępowska

Łyszkowice

Nr pkt

175

35

Data poboru

2013-04-10

2013-04-10

Nazwa pkt

Stachlew

Traby

34

38

2013-04-10 2013-10-16

Waliszew
Stary

Kompina

Skowroda
Południowa

174

36

176

2013-04-17

2013-04-23

2013-04-23

Wyborów
42

Bogoria
Górna
41

Jamno

Chruśle

33

39

2013-04-23 2013-04-23 2013-05-27 2013-04-10

Wskaźnik

Jednostka

K

mg/l

2,74

1,38

2,00

3,9

2,54

2,14

2,19

3,45

4,05

1,22

3,53

Hg

mg/l

<0,00002

<0,00002

<0,00002

<0,02

<0,00002

<0,00002

<0,00002

<0,00002

<0,00002

<0,00002

<0,00002

Se

mg/l

<0,009

<0,009

<0,009

<0,009

<0,009

<0,009

<0,009

<0,009

<0,009

<0,009

<0,009

SO4

mg/l

4,84

66

2,49

5,2

<2,0

28,7

38,2

1,53

13,9

33,1

21,3

Na

mg/l

11,3

7,4

9,17

13,0

17,9

9,32

15,1

20,5

11,3

42,3

15

Ag

mg/l

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

Ca

mg /l

99,5

102,0

87,6

94,8

86,7

98,9

89,4

74,3

74,0

74,2

99,5

HCO3

mg /l

400

258

331

402

375

308

351

368

451

274

380

Fe

mg /l

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

0,0147

0,20

<0,01

0,172

0,094

<0,01

<0,01

azot amonowy

mg/l

0,23

0,74

<0,20

<0,20

0,33

0,24

0,28

azot azotynowy

mg/l

<0,004

0,004

<0,004

<0,004

<0,004

<0,004

<0,004

M

12

4,0

7,8

12,9

7,2

5,8

13,5

6,7

6,2

2,8

klasa wód podziemnych

III

II

I

II

I

II

II

II

I

II

poziom
zwierciadła wody

II

Źródło: WIOŚ w Łodzi.
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W

oparciu

o

powyższe

zestawienie

stwierdzić

należy,

że

najlepszą

jakość

(przynależność do klasy I) wykazały wody w trzech punktach badawczych (Stachlew, Kompina,
Jamno) zlokalizowanych we wschodniej części powiatu (gmina Kocierzew Południowy,
Nieborów oraz w gminie Łowicz). Na terenie gmin Bielawy, Zduny, Łyszkowice, Domaniewice,
wody podziemne należą do klasy II. Jedynie w Woli Stępowskiej stan wód klasyfikuje się do
klasy III (woda niskiej jakości), o czym decyduje przede wszystkim stężenie arsenu i jon
wodorowęglanów, a w mniejszym stopniu manganu i wapnia.
W granicach powiatu łowickiego wyznaczono obszary szczególnie narażone na
zanieczyszczenia azotanami ze źródeł pochodzenia rolniczego. Poniższa tabela przedstawia
wyniki badań jakości wód podziemnych na tych terenach. Obszary szczególnie narażone (OSN)
określa, na drodze rozporządzenia, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej (na
podstawie art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne). Najwyższe stężenie azotu
amonowego zanotowano w punkcie pomiarowym Traby (0,77 mg N NH4/l), natomiast najniższe
(<0,19 mg N NH4/l) w punkcie pomiarowym Kompina. Azot amonowy występujący w wodach
podziemnych można podzielić na azot amonowy pochodzenia antropogenicznego (występuje on
najczęściej w pierwszych, słabo izolowanych od powierzchni poziomach wodonośnych, do
których infiltrują różnego rodzaju ścieki) oraz azot amonowy pochodzenia naturalnego
(powstający w wyniku kontaktu wód podziemnych z minerałami zawierającymi związki
organiczne). Biorąc pod uwagę azot azotynowy, jego stężenie w żadnym punkcie pomiarowym
nie przekracza 0,004 mg N NO2/l.
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Tabela 15. Wyniki badań jakości wód podziemnych na obszarach narażonych na zanieczyszczenia azotanami pochodzenia rolniczego
(OSN) na terenie powiatu łowickiego.
Nazwa
OSN
OSN
Bzura
OSN
Bzura
OSN
Bzura
OSN
Bzura
OSN
Bzura
OSN
Bzura

Nr

Data

pkt.

poboru

Kompina

36

Kompina

Nazwa pkt.

Azot

Azot

amonowy

azotynowy

mg NH4/l

mg N NH4/l

mg N NO2/l

Azotany Azotyny

Amoniak

mg N03/l mg N02/l

µS/cm

2014-04-09

10,5

7,0

2,5

488

<1,4

<0,013

0,25

0,19

<0,004

36

2014-10-28

9,2

7,2

3,7

480

<0,89

<0,013

<0,25

<0,19

<0,004

Traby

38

2014-04-09

9,9

7,0

2,8

634

<1,4

<0,013

0,99

0,77

<0,004

Traby

38

2014-10-28

10,1

7,2

1,0

550

<0,89

<0,013

0,99

0,77

<0,004

Chruśle

39

2014-04-07

10,5

7,5

1,7

540

<1,4

<0,013

0,35

0,27

<0,004

Chruśle

39

2014-10-06

10,3

7,3

1,9

556

<0,885

<0,013

0,36

0,28

<0,004

41

2014-04-09

10,0

6,9

3,6

813

<1,4

<0,013

0,62

0,48

<0,004

41

2014-10-28

9,5

7,1

5,0

638

<0,89

<0,013

0,36

0,28

<0,004

Wyborów

42

2014-04-09

11,6

6,8

2,6

553

<1,4

<0,013

0,48

0,37

<0,004

Wyborów

42

2014-10-28

11,4

7,0

6,5

522

<0,89

<0,013

0,43

0,33

<0,004

175

2014-04-07

10,0

7,4

1,9

628

<1,4

<0,013

0,27

0,21

<0,004

175

2014-10-06

10,5

7,4

2,0

703

<0,885

<0,013

0,30

0,24

<0,004

Górna

OSN

Bogoria

Bzura

Górna

Bzura

elektryczna

mgO2/l

Bzura

OSN

Przewodność

pH

Bogoria

Bzura

Tlen
rozpuszczony

oC

OSN

OSN

Temp. Odczyn

OSN

Wola

Bzura

Stępowska

OSN

Wola

Bzura

Stępowska
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Nazwa
OSN

Nazwa pkt.

176

Przewodność

rozpuszczony

elektryczna

Azot

Azot

amonowy

azotynowy

mg NH4/l

mg N NH4/l

mg N NO2/l

Azotany Azotyny

Amoniak

mg N03/l mg N02/l

µS/cm

2014-04-09

9,7

6,7

2,2

643

<1,4

<0,013

0,28

0,22

<0,004

176

2014-10-28

9,6

7,2

1,9

569

<0,89

<0,013

<0,25

<0,19

<0,004

Oszkowice

187

2014-04-09

10,4

6,9

3,0

524

<1,4

<0,013

0,45

0,35

<0,004

Oszkowice

187

2014-11-05

11,3

7,5

5,1

427

<0,89

<0,013

0,37

0,29

<0,004

Skowroda

OSN

Skowroda

Bzura

Południowa

OSN

poboru

Tlen

mgO2/l

Południowa

Bzura

pkt.

Temp. Odczyn
pH

OSN

Bzura

Data

oC

Bzura

OSN

Nr

Źródło: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi.
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5.7.3 WODY POWIERZCHNIOWE

Rysunek 14. Podział hydrograficzny rzek na obszarze województwa łódzkiego.
Źródło: Plan operacyjny ochrony przed powodzią dla województwa łódzkiego, 2013.

Województwo łódzkie leży w zasięgu dwóch dorzeczy: Wisły i Warty. Powiat łowicki
położony jest w dorzeczu Wisły, w środkowej części zlewni Bzury, lewego dopływu Wisły.
Cieki na tym obszarze cechują się reżimem o zasilaniu gruntowo-deszczowo-śnieżnym
i mają charakter nizinny. Występuje tu 26 rzek i kanałów. Bzura w granicach powiatu ma
długość około 35 km, a całkowicie osiąga ona 166 km. Swój początek rzeka bierze na
wysokości około 230 m n.p.m. na terenie Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich,
natomiast uchodzi do Wisły na wysokości 63,3 m n.p.m. w miejscowości Kamiony pod
Wyszogrodem. Bzura cechuje się przebiegiem równoleżnikowym w pradolinie warszawskoberlińskiej i przepływa przez północną część gminy Bielawy, następnie przez gminę Zduny
płynąc prawie równolegle do jej południowo-wschodniej granicy. Później przepływa ona

EKO-PROJEKT
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przez gminę wiejską i miejską Łowicz. Ostatnią gminą charakteryzowanego powiatu wzdłuż
biegu Bzury jest gmina Nieborów. Na długości około 10 km rzeka płynąc na południe od
drogi krajowej nr 92, ma przebieg równoległy do niej. Lewym dopływem Bzury jest Słudwia
płynąca przez gminę Zduny, która swoje ujście znajduje na terenie gminy wiejskiej Łowicz.
Z prawych dopływów Bzury przez gminę Bielawy przepływa na niewielkiej długości
Moszczenica, a do Bzury na terenie tej gminy wpływa Morga, której całkowita długość
wynosi 75,9 km. Dolina Morgi jest stosunkowo wąska, a jej wody zasilają pobliskie stawy.
Innymi ciekami są Uchanka i Bobrówka, płynące przez gminę Łowicz i gminę Miasto Łowicz.
Dolina Uchanki jest płaska i częściowo zmeliorowana. Bobrówka biegnie przede wszystkim
przez tereny niezabudowane, a jej dolina łącząc się z doliną Bzury tworzy kompleks użytków
zielonych o znacznej powierzchni. Do Bzury przez gminę Nieborów płynie Skierniewka,
Struga i Rawka, której całkowita długość to 97 km. Na rzece Bzura znajduje się szlak
kajakowy.

Rysunek 15. Sieć rzeczna na terenie powiatu łowickiego.
Źródło: opracowanie na podstawie Bazy Danych Ogólnogeograficznych

Zbiorniki wodne
Powiat łowicki należy do jednych z najbardziej zasobnych w wody stojące średnich
i małych zbiorników wodnych. Na terenie powiatu znajdują się kompleksy stawów rybnych.
Jedne zlokalizowane są w dolinie Bzury, koło miejscowości Łazin, Walewice i Psary na
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terenie gminy Bielawy (ich powierzchnia ogólna w gminie wynosi 657 ha). Kolejne znajdują
się w gminie Łowicz, w dolinie Bobrówki. Stawy te spełniają przede wszystkim rolę łowisk
komercyjnych. Należy jednak wspomnieć, że są również ostoją i miejscem odpoczynku
licznych i rzadkich ptaków. Z tego względu odwiedzają je również osoby zajmujące się
ornitologią. Północna część powiatu (na północ od drogi krajowej nr 92) jest uboga w
zbiorniki wodne. Ponadto na terenie poszczególnych wsi, przy niektórych domostwach,
zlokalizowane są przyzagrodowe zbiorniki wodne, o charakterze gospodarczym. W gminie
Łowicz istnieje zbiornik po eksploatacji żwiru i piasków w obrębie Wału Dąbkowickiego.

Rysunek 16. Zbiornik poeksploatacyjny.
Źródło: www.google.maps

5.7.4 BADANIA WÓD POWIERZCHNIOWYCH
Szczególnie ważnym zagadnieniem jest zanieczyszczenie wód powierzchniowych.
Badaniem stanu czystości rzek na terenie powiatu łowickiego zajmuje się Wojewódzki
Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi.
Podstawowym aktem prawnym w zakresie ochrony wód przed zanieczyszczeniami
w Polsce jest ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne. Ocena jakości wód
przeprowadzana była w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22
października 2014 r., w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód
82

Prognoza Oddziaływania na Środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Łowickiego

powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych [Dz.U.
2014, poz. 1482]. Rozporządzenie określa sposób dokonywania oceny stanu jednolitych
części wód poprzez dokonywanie oceny stanu ekologicznego (JCWP naturalne) lub
potencjału ekologicznego (JCWP sztuczne i silnie zmienione), stanu chemicznego oraz
spełnienie dodatkowych 7 wymogów obszarów chronionych, a także sposób interpretacji
wyników badań wskaźników jakości, sposób prezentacji wyników klasyfikacji oraz
częstotliwość dokonywania klasyfikacji. Część wyników badań została powielona danymi
z lat poprzednich, ze względu na różnice w badaniach poszczególnych elementów, gdzie
elementy oceny ichtiofauny i dla monitoringu diagnostycznego prowadzone są co 6 lat.
Na stan/potencjał ekologiczny wchodzą elementy biologiczne, klasa elementów
hydromorfologicznych i elementy fizykochemiczne. Z elementów biologicznych zbadano
fitobentos, makrofity i makrobezkręgowce, uzupełniono je wcześniejszymi badaniami
fitoplanktonu i ichtiofauny. Elementy hydromorfologiczne oceniono według stopnia
naturalności cieku, a elementy fizykochemiczne oceniono m.in. przez stan fizyczny wody,
warunki tlenowe, zasolenie, zakwaszenie, występowanie substancji biogennych.
Na terenie powiatu łowickiego istnieją 3 punkty należące do sieci monitoringu
diagnostycznego i 2 do operacyjnego. Dodatkowo istnieją 4 punkty przypisane monitoringowi
obszarów chronionych, pokrywające się z miejscami poboru wody dla monitoringu
diagnostycznego oraz z jednym z operacyjnego. Rozmieszczenie wcześniej wspomnianych
punktów pomiarowych na terenie województwa łódzkiego zaprezentowano na poniższej
rycinie.
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Rysunek 17. Punkty pomiarowo- kontrolne monitoringu rzek i zbiorników zaporowych badane
w 2013 roku.
Źródło: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi.

W 2014 r. stwierdzony został, w najlepszym przypadku, umiarkowany stan
ekologiczny, co przedstawia poniższa tabela. W dwóch przypadkach stan był zły. Duże
znaczenie miało tu zwiększone stężenie fosforanów, które będąc jednym z głównych
biogenów w ściekach, mają wpływ na eutrofizację wód w rzekach i zbiornikach wodnych.
W wyniku tego procesu pojawiają się duże ilości mikroorganizmów, które zużywając znaczne
ilości tlenu uniemożliwiają oddychanie organizmów wyższych. Najlepiej ocenione, pod kątem
naturalności cieku, zostały punkty Bzura-Łowicz i Bzura-Patoki, któremu przypisano
najwyższą klasę dla elementów hydromorfologicznych.
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Tabela 16. Wyniki badań w wybranych punktach pomiarowo-kontrolnych powiatu łowickiego
na podstawie wyników badań z roku 2014.
Nazwa
punktu
pomiarowo
–
kontrolnego

Klasa elementów
fizykochemicznych

Klasa
elementów
biologicznych

Klasa elementów
hydromorfologicznych

Stan
ekologiczny

Ocena
stanu
wód

Bzura od
Kanału
Tumskiego
do Uchanki
bez
Uchanki

Bzura –
Łowicz

Poniżej stanu
dobrego;
przekroczone
stężenia
średnioroczne

umiarkowany

bardzo dobry

umiarkowany

zły

Bzura od
Uchanki do
Rawki bez
Rawki

Bzura –
Patoki

Poniżej stanu
dobrego;
przekroczone
stężenia
średnioroczne

zły

bardzo dobry

zły

zły

Bobrówka

Babrówka –
Otolice

dobry

słaby

słaby

słaby

zły

Uchanka

Uchanka –
Łowicz

Poniżej stanu
dobrego;
przekroczone
stężenia
średnioroczne

słaby

słaby

słaby

zły

Skierniewka
od dopływu
spod
Dębowej
Góry do
ujścia

Skierniewka
- Mysłaków

dobry

zły

zły

zły

zły

Nazwa
ocenianej
jcw

Źródło: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi.
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Rysunek 18. Ocena stanu chemicznego JCWP badanych na terenie województwa łódzkiego w
2013 roku.
Źródło: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi.

Rysunek 19. Ocena stanu/ potencjału ekologicznego JCWP badanych na terenie województwa
łódzkiego w 2013 roku.
Źródło: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi.

Na terenie powiatu łowickiego wydzielone zostały obszary szczególnie narażone na
zanieczyszczenia azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych (OSN), które zlokalizowane
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są w pasie od południowego-zachodu do północnego-wschodu powiatu (gminy: Bielawy,
Chąśno, Kiernozia, Kocierzew Południowy, Łowicz, Nieborów i Zduny). Na lata 2012-2016
wyznaczone zostały 83 obręby ewidencyjne w granicach OSN nr 20 Bzura – zlewnia rzeki
Bzury i jej dopływów. OSN Bzura stanowi największy tego typu obszar spośród wszystkich
ustanowionych w 2012 roku w Polsce i zajmuje 1845,15 km2 powierzchni. OSN na terenie
powiatu obejmują łącznie 37 724,85 ha, co stanowi około 38% powierzchni powiatu, a
największą powierzchnię osiągają w gminie Kiernozia i Chąśno.

Tabela 17. Wykaz powierzchni obrębów OSN w gminach powiatu łowickiego.
Powierzchnia
Gmina

obrębu OSN
[ha]

Bielawy

5 909,08

Chąśno

7 180,29

Kiernozia

7 617,77

Kocierzew
Południowy

3 139,33

Łowicz

5 203,35

Nieborów

1 479,18

Zduny

7 195,85

Powiat łowicki

37 724,85

Źródło: ROZPORZĄDZENIE Nr 2/2012 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ
W WARSZAWIE z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia wód powierzchniowych wrażliwych na
zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów szczególnie narażonych, z których odpływ
azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć na terenie województwa łódzkiego
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Rysunek 20. Obszary Szczególnie Narażone na zanieczyszczenia azotanami pochodzącymi ze
źródeł rolniczych.
Źródło: http://warszawa.rzgw.gov.pl
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6

ISTNIEJĄCE PROBLEMY OCHRONY ŚRODOWISKA ISTOTNE Z PUNKTU
WIDZENIA

REALIZACJI

W SZCZEGÓLNOŚCI

PROJEKTOWANEGO

DOTYCZĄCE

OBSZARÓW

DOKUMENTU,
PODLEGAJĄCYCH

OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 r.
O OCHRONIE PRZYRODY
W projekcie Programu Ochrony Środowiska dla powiatu łowickiego zidentyfikowano
następujące problemy i zagrożenia dla środowiska naturalnego:


ZASOBY NATURALNE PRZYRODY
Źródła zagrożeń środowiska związane są z uwarunkowaniami naturalnymi, jak

również z działalnością człowieka. Czynnik antropogeniczny odgrywa tutaj znaczną rolę.
Presja na środowisko przyrodnicze występuje głównie w obrębie miejsc przeznaczonych dla
potrzeb turystyki i rekreacji, zabudowań, w pobliżu ciągów komunikacyjnych. W powiecie
istnieją 3 szlaki rowerowe o łącznej długości ponad 200 km i m.in. wzdłuż nich istnieje
zagrożenie dla środowiska. Kierunki gospodarki leśnej prowadzonej przez służby leśne
obejmują zagospodarowanie, pielęgnację, ochronę, użytkowanie i odnawianie lasów w tym
stałe pozyskiwanie drewna i innych użytków leśnych oraz wykorzystywanie zdrowotnych,
rekreacyjnych i innych walorów lasów. W ramach gospodarki leśnej prowadzona jest
przebudowa części drzewostanów. Celem tej przebudowy jest osiągnięcie optymalnego
dostosowania składu gatunkowego drzewostanów do występujących siedlisk. Większość
procesów gospodarczych prowadzonych w lasach przez służby leśne jest podporządkowana
odnowieniom naturalnym. Ogranicza się udział zrębów zupełnych na rzecz częściowych
i stopniowych.


WODY PODZIEMNE I POWIERZCHNIOWE
Zagrożenie

dla

wód

powierzchniowych

oraz

podziemnych

związane

jest

z zanieczyszczeniami pochodzenia antropogenicznego. Stopień zanieczyszczenia wód
podziemnych w największym stopniu zależy od głębokości zalegania oraz izolacji poziomu
wodonośnego od powierzchni terenu oraz od lokalizacji potencjalnego źródła zagrożeń.
Głównym

zagrożeniem

dla

jakości

wód

powierzchniowych

są

zanieczyszczenia

wprowadzane do nich wraz z wodami opadowymi, co szczególnie dotyczy terenów
zurbanizowanych. Ważne jest, aby woda opadowa odprowadzana była do kanalizacji
deszczowej, a nie ogólnospławnej w celu minimalizacji obciążeń oczyszczalni ścieków. Inna
uciążliwość związana jest z transportem drogowym, przez spływy powierzchniowe, które
szczególnie są niebezpieczne po długich okresach bezdeszczowych. Wtedy to dochodzi do
tego, że woda spływając m.in. po ulicach, powierzchniach dachowych zbiera cząstki
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zanieczyszczeń na nich osadzone. Istotne jest w tym przypadku zastosowanie urządzeń
odwadniających łącznie z systemami podczyszczającymi.
Na

zanieczyszczenie

wód

podziemnych

wpływa

sposób

zagospodarowania

i użytkowania terenu (stopień skanalizowania, miejsca zrzutu ścieków, stacje paliw,
składowiska odpadów itp.). Problem stanowić może także nieodpowiednio utrzymana studnia
oraz brak obowiązku likwidacji nieeksploatowanej już studni. Poprawa lub pogorszenie stanu
gospodarki komunalnej na terenach mieszkalnych mają zatem bezpośredni wpływ na jakość
wód podziemnych.
Zgodnie ze stanem na koniec roku 2013 na terenie powiatu funkcjonuje
9 oczyszczalni mechaniczno-biologicznych oraz jedna z podwyższonym usuwaniem
biogenów w Łowiczu – (Zakład Usług Komunalnych w Łowiczu), która zajęła 6 miejsce pod
względem

największych

przepływów

na

terenie

województwa

łódzkiego.

Łączna

3

przepustowość oczyszczalni wyniosła 25 114 m /d, a z pracy oczyszczalni skorzystało
30 989 osób. Ilość ścieków komunalnych i przemysłowych wymagających oczyszczenia
odprowadzonych do wód lub do ziemi w ciągu roku w 2013 roku wyniosła 2311,8 dam3,
z czego 99,92% stanowiły ścieki oczyszczone.
Zagrożenie

dla

jakości

wód

podziemnych

może

wiązać

się

także

z zanieczyszczeniami pochodzenia rolniczego, związanego z niezastosowaniem zasad
zawartych w kodeksie dobrej praktyki rolniczej np. z niewłaściwym stosowaniem nawozów
sztucznych, organicznych i środków ochrony roślin (niedostosowany termin i dawki
nawożenia). Spływy powierzchniowe z tych terenów powodują wymywanie związków azotu
i fosforu będących pozostałością po stosowanych nawozach sztucznych oraz środkach
ochrony roślin. Wzrost zużycia nawozów sztucznych i środków ochrony roślin w dużym
stopniu wynika z rozwoju rolnictwa i jego chemizacji. Zanieczyszczenia pochodzące
z rolnictwa zawierają znaczne ilości biogenów, które są odpowiedzialne za powstawanie
deficytu tlenowego w wodzie poprzez nadmierny rozwój glonów, co prowadzi do eutrofizacji
zbiorników wodnych.
Główne źródła zanieczyszczeń środowiska wodnego w powiecie łowickim to
odprowadzanie ścieków komunalnych i przemysłowych, a także spływy powierzchniowe wód
opadowych z terenów rolniczych. Innym poważnym problemem dla środowiska wodnego są
spływy wód opadowych powierzchni utwardzonych, głównie na terenie miasta Łowicz. Wśród
opinii samorządów lokalnych problemem jest m.in. rozbudowanie sieci kanalizacyjnej
i wysokie koszty związane z jej budową, praca kanalizacji ciśnieniowej – zdarzające się
awarie pomp na przydomowych przepompowniach ścieków, co może generować pewne
uciążliwości dla środowiska.
Z zagrożeń wynikających z uwarunkowań klimatycznych wspomnieć należy
o niewielkich sumach opadów w ciągu roku, które powodować mogą tzw. suszę
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hydrologiczną, kiedy dochodzi do spadku przepływów na rzekach, a przede wszystkim
obniża się poziom zalegania wód podziemnych. Wojewódzki Program Zarządzania
Kryzysowego podkreśla, że powiat łowicki jest szczególnie narażony na susze, co może
powodować okresowe ograniczenia w dostawie wody.
Długość czynnej sieci rozdzielczej wodociągów na terenie powiatu łowickiego wynosi
1097,5 km, a sieć kanalizacyjna ma długość 137,2 km (dane za 2013 rok). Z sieci
wodociągowej skorzystało w 2013 roku 71 900 osób, w tym 28 010 mieszkańców miasta,
natomiast z sieci kanalizacyjnej 31 371 osób, w tym 26 465 w Łowiczu. Zużycie wody
w gospodarstwach domowych ogółem na 1 mieszkańca wyniosło 46 m3. Liczba przyłączy
wodociągowych prowadzących do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania
osiagnęła 16 218 szt. (dane za 2013 rok), z czego najwięcej przypada na miasto Łowicz.
Potencjalne zagrożenie stanowić mogą zrzuty nieoczyszczonych ścieków przemysłowych
i komunalnych. Sieć kanalizacyjną należy na bieżąco modernizować i sukcesywnie
rozbudowywać.


ZAGROŻENIA POWIETRZA
Zmiany antropogeniczne (wywołane działalnością człowieka) składu atmosfery

można zaklasyfikować do 3 grup:


zmiany składu chemicznego, tzn. wprowadzanie do powietrza nowych składników
gazowych,



zanieczyszczenia mechaniczne (zapylenie),



zanieczyszczenia energetyczne (głównie termiczne).

Emisja niska
Problem niskiej emisji związany jest w dużej mierze z wykorzystywaniem węgla jako
głównego paliwa do wytwarzania ciepła oraz spalanie paliw tanich o dużej zawartości siarki
i mało korzystnych parametrach grzewczych, a także spalanie odpadów. Największe
zagrożenie na stan jakości powietrza zachodzi w sezonie zimowym – okresie grzewczym.
Udział emisji niskiej w ogólnej ilości emitowanych do powietrza zanieczyszczeń jest trudny
do zbilansowania ze względu na rozproszenie źródeł emisji. Emisja niska jest nie tylko
problemem w powiecie łowickim, ale dotyczy całego kraju.
W związku z powyższym duże znaczenie dla jakości powietrza atmosferycznego
mają działania podejmowane m. in. przez indywidualnych mieszkańców prowadzące do
zmiany ogrzewania z węglowego na gazowe lub olejowe. Korzystne byłoby również
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przyłączenie się do sieci cieplnej. Dodatkowo warunki pogodowe mogą warunkować tempo
rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu.
Emisja ze źródeł komunikacyjnych
Do znaczących niezorganizowanych źródeł należy zaliczyć emisję zanieczyszczeń
związanych z transportem samochodowym. Szybki rozwój motoryzacji, a w konsekwencji
ciągle zwiększająca się na drogach liczba pojazdów samochodowych, prowadzi do wzrostu
emisji dwutlenków azotu, tlenku węgla, węglowodorów i ołowiu.
W gminie Łowicz zbiegają się drogi krajowe nr 14 i 70 oraz przebiega droga
nr 92. Dodatkowo gminy Łyszkowice i Nieborów przecina autostrada A2. Znajdują się tu
również drogi wojewódzkie nr 584, 703, 704. Źródłem emisji z dróg są także stacje paliw
zlokalizowane na terenie powiatu. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
przeprowadza co 5 lat Generalny Pomiar Ruchu. Na dzień opracowywania Programu
dostępne są dane z 2010 r., które zostały zawarte w poniższej tabeli. Średni dobowy ruch
pojazdów silnikowych dla dróg krajowych wynosił 9 888 poj./dobę. Prognozy natężenia ruchu
wskazują na dalszy rosnący ruch, co wiąże się z ciągłą emisją zanieczyszczeń do powietrza.
W powiecie łowickim istnieje zagrożenie pożarami, m.in. ze względu na kompleksy
starej, zwartej zabudowy mieszkalnej o zagęszczeniu powyżej 40%, które zawierają palne
elementy konstrukcyjne. Zimą, podczas ogrzewania poprzez opalanie paliwem stałym
wzrasta liczba pożarów mieszkań.
 HAŁAS
Ze względu na środowisko występowania możemy dokonać podziału hałasu na trzy
podstawowe grupy:


hałas w przemyśle (przemysłowy),



hałas w pomieszczeniach mieszkalnych, użyteczności publicznej i terenach
wypoczynkowych (komunalny),



hałas od środków transportu (komunikacyjny, kolejowy).
W powiecie łowickim hałas drogowy jest głównym źródłem zakłóceń klimatu

akustycznego środowiska. Do czynników mających wpływ na poziom emisji hałasu
drogowego należą: natężenie ruchu, struktura strumienia pojazdów, a zwłaszcza udziału
w nim transportu ciężkiego, stan techniczny pojazdów, rodzaj i stan techniczny nawierzchni,
charakter zabudowy (zagospodarowanie) terenów otaczających. Przez powiat przebiegają
drogi krajowe i wojewódzkie, wzdłuż których hałas jest jedną z największych uciążliwości,
a rosnące natężenie ruchu dodatkowo go potęguje.
Przyczyną hałasu drogowego jest przede wszystkim interakcja pomiędzy oponą,
a nawierzchnią, a także dźwięki samego pojazdu (m. in. silnika, systemu napędowego,
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systemu wydechowego). Kontakt opony z nawierzchnią jako główne źródło hałasu występuje
u większości samochodów przy prędkości powyżej 55 km/h, a w przypadku samochodów
ciężarowych przy prędkości powyżej 70 km/h. Powstawanie hałasu powoduje m. in.:


zwiększenie szerokości opony – każde dodatkowe 10 mm szerokości powoduje
wzrost hałasu o 0,2- 0,4 dB(A),



szorstkość nawierzchni - choć również bardzo gładkie nawierzchnie mogą generować
hałas,



szybkie tłoczenie i rozprężanie powietrza w miejscu kontaktu opony z nawierzchnią.
Również ruch kolejowy na terenie powiatu, gdzie przebiega m.in. trasa Poznań-

Warszawa, wiąże się z emisją hałasu. Hałasem kolejowym jest hałas powstający podczas
ruszania, jazdy i zatrzymywania się pociągu. Podstawowy wpływ na emisję do środowiska
hałasu powodowanego przez ruch kolejowy mają: jakość taboru oraz rodzaj i stan
infrastruktury. Obecnie eksploatowany w Polsce tabor jest w znacznym stopniu przestarzały
i zużyty. Nowoczesne rozwiązania zestawów kołowych i hamulcowych jak też nowe
rozwiązania torowiska z systemami antyhałasowymi oraz przeciwdrganiowymi najczęściej
wprowadzane są w transporcie pasażerskim dalekobieżnym. Długość linii kolejowych
w województwie łódzkim wynosi 1058 km, a gęstość linii eksploatowanych to 5,8 km/100 km 2
(stan na 2013 r.).
 PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE
Zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska pola elektromagnetyczne definiuje się
jako pola elektryczne, magnetyczne oraz elektromagnetyczne o częstotliwości od 0 Hz do
300 GHz.
Źródłem pól elektromagnetycznych emitowanych do środowiska w powyższym
zakresie częstotliwości są stacje i linie elektroenergetyczne, urządzenia radionadawcze
i radiokomunikacyjne oraz liczne urządzenia medyczne i przemysłowe. Wpływ tych urządzeń
na środowisko jest zależny od częstotliwości ich pracy, ale przede wszystkim od wielkości
wytwarzanej przez nie energii. W związku z tym z punktu widzenia ochrony środowiska
istotne znaczenie mają następujące obiekty:
 linie i stacje elektroenergetyczne o napięciu znamionowym równym 110 kV lub
wyższym;
 obiekty radionadawcze, w tym: stacje nadawcze radiowe i telewizyjne;
 urządzenia radiokomunikacyjne, w tym stacje bazowe telefonii komórkowej
o częstotliwości 450 – 1800 MHz, których sieć rozwinęła się znacznie w ciągu
ostatnich lat;
 urządzenia radiolokacyjne.
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Badanie pól elektromagnetycznych w województwie łódzkim jest przeprowadzane
i nadzorowane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi. Wyniki
przeprowadzonych badań publikowane są w raportach o stanie środowiska w województwie
łódzkim. WIOŚ w Łodzi prowadził pomiary monitoringowe pól elektromagnetycznych
w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie
zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych
w środowisku (Dz.U. z 2007r. Nr 221, poz.1645). Zgodnie z ww. rozporządzeniem pomiary
monitoringowe PEM wykonuje się na trzech kategoriach terenów:


centralnych dzielnicach lub osiedlach miast o liczbie mieszkańców przekraczającej
50 tys.,



pozostałych miastach,



terenach wiejskich.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi prowadzi badania poziomów pól

elektromagnetycznych na terenie powiatu łowickiego w trzech punktach pomiarowych:
Łowicz (kategoria terenu: miasta poniżej 50 tys. mieszkańców) oraz Bocheń i Sapy
(kategoria terenu: tereny wiejskie). Pomiary przeprowadzono w ciepłej porze roku
w miesiącach od marca do listopada, zgodnie z wytycznymi określonymi w rozporządzeniu
Ministra Środowiska z dn. 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól
elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych
poziomów (Dz. U. Nr 192, poz. 1883) przy temperaturze powietrza ≥ 0°C oraz wilgotności
względnej ≤ 75%.
Średnie dwugodzinne wartości składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego
w punktach pomiarowych zlokalizowanych na terenie powiatu łowickiego były niższe od
wartości 0,30 V/m, stanowiącej dolny zakres oznaczalności metody pomiarowej. Gęstość
mocy pola w żadnym z 3 punktów pomiarowych nie przekroczyła wartości 0,0002 W/m2.


GLEBA I POWIERZCHNIA TERENU

Zanieczyszczenie gleb i zmiany powierzchni terenu wiążą się z działalnością człowieka.
Wpływ na jakość gleb na terenie powiatu łowickiego mają głównie: zanieczyszczenie gleb
(szczególnie metalami ciężkimi), zakwaszenie gleb oraz procesy erozyjne. W znacznym
stopniu na terenie powiatu ziemia jest uprawiana, używane są środki ochrony roślin, które
mogą negatywnie oddziaływać na jakość gleb.
Na terenie miasta Łowicz występują przede wszystkim charakterystyczne dla terenów
zurbanizowanych gleby antropogeniczne – przekształcone w wyniku działalności człowieka.
Cechują się one skróconym profilem glebowym, w którym mogą występować domieszki
materiałów obcych m.in. budowlanych. Większość warstw tego typu gleb wykazuje wysoki
stopień zagęszczenia. Gleby te w większości przykryte są powierzchną litą w postaci
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chodników, jezdni. Ogranicza to między innymi obieg wody oraz życie na poziomie
mikrobiologicznym. Gleby antropogeniczne wykazują wysokie zasolenie, spowodowane
stosowaniem soli w okresie zimowym w celu przeciwdziałania skutkom oblodzenia dróg
i chodników, co negatywnie wpływa na wzrost i rozwój roślin. Korzystanie i utrzymywanie
infrastruktury drogowej przebiegającej przez obszary rolnicze, których udział na terenie
powiatu jest znaczny również zagraża jakości gleb.
Erozja jest procesem geologicznym i pod pojęciem erozji gleb rozumie się zarówno
procesy naturalne powodowane przez wodę, wiatr i śnieg, jak i antropogeniczne
przeobrażające powierzchniowo i wgłębnie powierzchnię ziemi. Tereny erodowane cechują
się znacznie zachwianą równowagą biologiczną, prowadzącą do negatywnych i najczęściej
trwałych zmian warunków ekologicznych i techniczno-organizacyjnych.
W warunkach polskich za najważniejszą uznaje się erozję powodowaną przez wodę
(erozja wodna) i wiatr (erozja wietrzna). Erozja wodna to przeobrażenie i degradowanie
wierzchniego

i

głębszych

poziomów

gleb

w

wyniku

oddziaływania

spływów

powierzchniowych z deszczu lub tającego śniegu oraz wód rzecznych. Należą do niej
procesy powierzchniowe, liniowe i podziemne. Erozja wietrzna (eoliczna) polega na
przeobrażeniu i degradowaniu gleb pod wpływem erozyjnego oddziaływania wiatru. Nalezą
do niej procesy deflacji, korazji i akumulacji. Na terenie powiatu łowickiego, ze względu na
niskie sumy rocznych opadów oraz mało urozmaiconą rzeźbę, zagrożenie erozją wodną nie
jest tak znaczne jak erozją wietrzną. Istnieje jednak niebezpieczeństwo wymywania przez
przesuszony grunt cennych składników glebowych do niższych poziomów glebowych
w wyniku opadów deszczu.
Nadmierne zakwaszenie gleb stanowi poważny czynnik ich degradacji. Przyczynia się
również do ograniczania możliwości plonowania większości gatunków roślin uprawnych,
a nierzadko szkodzi wegetacji. Wiele roślin na glebach nadmiernie kwaśnych daje nie tylko
niższe plony, ale i ich jakość jest gorsza, np. mała zawartość fosforu, wapnia oraz magnezu.
Powodem zakwaszenia gleb są procesy naturalne zachodzące w glebach i czynniki
atmosferyczne. Intensywność naturalnego zakwaszenia gleb zależy od następujących
czynników:


rodzaju i gatunku gleb,



warunków klimatycznych,



ukształtowania rzeźby terenu.

Zakwaszeniu gleb sprzyjają także czynniki antropogeniczne, związane z różnorodną
działalnością człowieka. Spośród tych czynników wyróżnić można przede wszystkim:


zanieczyszczenia atmosfery (SO2, CO2, NOx),



składowanie i stosowanie kwaśnych i kwasotwórczych odpadów,
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stosowanie nawozów fizjologicznie kwaśnych,



malejący udział nawożenia organicznego,



niewłaściwe następstwo roślin,



niedostateczne wapnowanie użytków rolnych.
Na terenie analizowanego powiatu dominują gleby opadowo-glejowe i płowe

o odczynie kwaśnym, zdecydowanie mniejszy jest udział czarnych ziem, które nie są bardzo
podatne na zakwaszenie. Ze względu na położenie powiatu łowickiego w strefie najniższych
sum opadów w ciągu roku istnieje poważne zagrożenie suszą. Najpierw pojawia się susza
meteorologiczna, która doprowadza następnie do suszy glebowej, co niekorzystnie wpływa
na wegetację roślinności i rozwój rolnictwa.


ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii pomimo wielu zalet może generować

pewne zagrożenia. Na terenie powiatu łowickiego przede wszystkim wiązać się to będzie
z energią wiatrową. Badania naukowe prowadzone w różnych częściach świata wykazują, że
prawidłowo zlokalizowane i rozmieszczone elektrownie wiatrowe nie mają znaczącego
negatywnego oddziaływania na środowisko, w tym na awifaunę. Należy jednak mieć na
uwadze, że niewłaściwa lokalizacja elektrowni wiatrowych może pogorszyć stan środowiska,
w

tym

populacji

ptaków.

Podstawowe

znaczenie

dla

minimalizacji

ewentualnych

negatywnych oddziaływań elektrowni wiatrowych na ptaki ma właściwy wybór lokalizacji,
w szczególności unikanie lokalizowania elektrowni wiatrowych:


na obszarach użytkowanych intensywnie przez ptaki,



w miejscach koncentracji występowania gatunków znanych ze swej kolizyjności,
takich jak np.: ptaki drapieżne (szponiaste), mewy i rybitwy, ptaki migrujące nocą,
sowy oraz wybrane gatunki wykonujące w powietrzu pokazy godowe,



w miejscach koncentracji ptaków blaszkodziobych oraz siewkowych, w odniesieniu
do których stwierdzono silne reakcje unikania elektrowni wiatrowych, prowadzące
do utraty siedlisk tych ptaków,



na obszarach wyjątkowo cennych dla awifauny lęgowej.
Obecność turbin wiatrowych zlokalizowanych na użytkach rolnych umożliwia ich

dalsze wykorzystanie pod uprawę lub pastwiska. Pojedyncza elektrownia zajmie teren
kilkunastu metrów kwadratowych, obsługa ogranicza się do dwóch przeglądów w ciągu roku.
Ściśle należy natomiast przestrzegać zasady zakazującej wznoszenia elektrowni wiatrowych
w bliskim sąsiedztwie siedzib ludzkich. Minimalna odległość elektrowni wiatrowych od
najbliższych zabudowań powinna wynosić 200 metrów. Naruszenie tej zasady może być
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źródłem niezadowolenia tej części społeczeństwa, dla której uciążliwe jest zbyt bliskie
sąsiedztwo urządzeń, ich stała obecność w krajobrazie i powodowany nią efekt cienia.
Odstępstwem od tej zasady może być jedynie budowa elektrowni wiatrowej na własnym
terenie przez osobę na nim zamieszkującą. W tym przypadku turbina może być postawiona
na działce znajdującej się bądź to na terenie mieszkalnym, bądź na połączonym z nim
gruncie rolnym, w taki sposób, aby nie naruszać min. 200 m strefy dzielącej turbinę od strefy
zabudowań mieszkalnych. Należy zauważyć, że wraz z rozpoczęciem budowy rozpoczną się
także zmiany krajobrazu, do tej pory rolniczego, płaskiego. Cześć roślin i zwierząt utraci
dotychczasowe miejsca bytowania, dla części zwierząt odstraszający będzie także hałas.
Ponadto wpływ na środowisko będzie miał transport materiałów budowlanych na miejsce
docelowe, w tym przygotowanie dróg o lepszych parametrach, szczególnie do przewozu
ciężkich elementów budowy, np. wież siłowni wiatrowych. Oddziaływanie na środowisko
zawiązane z transportem dotyczyło będzie:


emisji hałasu (praca układów napędowych, toczenie opon po nawierzchni),



emisji substancji gazowych i pyłów do powietrza (spalanie paliw, ścieranie opon
i nawierzchni dróg),



generowania odpadów, głównie powstałych w wyniku zdarzeń losowych i/lub
w przypadku

zwykłych

zaniedbań

np.

związanych

z

niedostatecznym

zabezpieczeniem ładunku, powstawania ścieków (przede wszystkim wody opadowe
i roztopowe z powierzchni dróg).


ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI
Organizacja systemu gospodarki odpadami może stanowić jeden z czynników

rzutujących na stan gleb na terenie gminy. Szczególne zagrożenie dla jakości środowiska
stanowią „dzikie” nielegalne wysypiska odpadów. Nie są one w żaden sposób izolowane od
podłoża, w związku z czym toksyczne związki zawarte w odpadach, wymywane przez
deszcz przenikają bezpośrednio do gleby, a nawet do wód gruntowych. Gnijące odpady są
siedliskiem chorobotwórczych bakterii i grzybów. „Dzikie” wysypiska odpadów przyczyniają
się do wzrostu śmiertelności zwierząt roślinożernych, które mogą zjadać kawałki folii
plastikowej. Biogaz powstający na dzikich wysypiskach ulatnia się do atmosfery, zasilając
tym samym efekt cieplarniany. Może także powodować, powstawanie samozapłonów, które
mogą przyczyniać się do pożarów.
Należy zauważyć, iż gospodarka odpadami zasadniczo w sposób niekorzystny
oddziałuje na środowisko przyrodnicze i środowisko życia człowieka jednakże przyjęcie
właściwego kierunku gospodarowania odpadami na terenie gmin przyczyni się do
zminimalizowania niekorzystnych oddziaływań. Redukcja ilości składowanych odpadów,
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zapobieganie niekontrolowanemu pozbywaniu się (spalania) odpadów poprzez objęcie 100%
mieszkańców gminy zorganizowaną zbiórką odpadów, co przyczyni się do poprawy stanu
powietrza atmosferycznego. Właściwe postępowanie ze wszystkimi wytwarzanymi rodzajami
odpadów, ograniczenie powstawania „dzikich” wysypisk odpadów przyczyni się do
zmniejszenia strat w bioróżnorodności.
Od 1 lipca 2013 roku odpady z gospodarstw domowych tj. odpady zielone, odpady
ulegające biodegradacji, zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane leki i chemikalia,
meble, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można bezpłatnie oddawać do Punktów
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanych na terenie gmin. Do PSZOK-u
można również oddać odpady zebrane w sposób selektywny (papier, metal, tworzywo
sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe i ulegające biodegradacji). Duże zagrożenie
stanowić mogą odpady zawierające azbest. Chorobotwórcze działanie azbestu występuje w
wyniku wdychania włókien zawieszonych w powietrzu. Azbest może być także obecny w
wodzie, napojach i pokarmach, skąd przenika do organizmu człowieka. W celu bezpiecznego
pozbycia się tych odpadów można skorzystać ze środków na finansowanie demontażu,
zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Łodzi. O dofinansowanie mogą
ubiegać się podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych, w szczególności osoby
fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy, a także jednostki sektora
finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.



NADZWYCZAJNE ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA
Ze względu na położenie powiatu łowickiego na przecięciu szlaków, którymi

przewożone są materiały niebezpieczne, istnieje zagrożenie skażenia środowiska. W wyniku
katastrofy komunikacyjnej, awarii podczas transportu może dojść do zanieczyszczeń
środkami chemicznymi. Uwolnienie toksycznych substancji może stanowić nie tylko
zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, ale także skażenie i degradację środowiska naturalnego
– skażenie powietrza, gleby i wód. Poniższa mapa przedstawia trasy na których przewożone
są materiały toksyczne. Zagrożenie związane jest z eksploatacją dróg krajowych nr 2, czy nr
71. Dodatkowo niekorzystny jest brak, na terenie całego województwa miejsc parkingowych
dla pojazdów przewożących materiały z grupy niebezpiecznych. Na trasie z Kutna do
Skierniewic (przez Łowicz) przewożone są m.in. amoniak, chlor, akrylonitryl, tlenek etylenu,
czteroetylek ołowiu, dwutlenek siarki, oleum. Problemowe są również węzły kolejowe
o znaczeniu ogólnokrajowym i stacje rozrządowe i przeładunkowe, w obszarze których może
dojść do uwolnienie się Toksycznych Środków Przemysłowych. Jeden z węzłów na terenie
województwa łódzkiego znajduje się w Łowiczu.
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Rysunek 21. Mapa szlaków drogowych przewozu materiałów niebezpiecznych woj. łódzkiego.
Źródło: Wojewódzki Plan Zarządzania Kryzysowego Województwa Łódzkiego.

Strategia zawarta w Programie Ochrony Środowiska została opracowana w oparciu
o zidentyfikowane na terenie powiatu problemy ochrony środowiska. Wszystkie zaplanowane
działania mają na celu poprawę stanu środowiska przyrodniczego na terenie powiatu
i zminimalizowanie istniejących zagrożeń.
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7

INFORMACJA O METODACH ZASTOSOWANYCH PRZY SPORZĄDZANIU
PROGNOZY
Prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji Programu Ochrony

Środowiska dla Powiatu Łowickiego została opracowana na podstawie zapisów Ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko,
(Dz.U.2013.1235 j.t. ze zm.). Analizie poddano prognozowane cele oraz proponowane
kierunki działań w latach 2015 – 2018 z perspektywą do roku 2022.
Wnioski z przeprowadzonej analizy odniesiono do obecnego stanu środowiska na
terenie powiatu i przeanalizowano możliwe skutki realizacji działań przewidzianych
w aktualizacji

Programu

Ochrony

Środowiska.

Do

analizy

przyjęto

dwa

warianty

oddziaływań: niewdrożenia ustaleń Programu tzw. wariant zerowy oraz kompletną realizację
wszystkich ustaleń zawartych Programie Ochrony Środowiska.
Informacje zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko opracowane zostały
stosownie do stanu współczesnej wiedzy i metod oceny oraz dostosowane do zawartości
i stopnia szczegółowości projektowanego dokumentu.

7.1

POTENCJALNE ZMIANY STANU ŚRODOWISKA W PRZYPADKU BRAKU
REALIZACJI ZAŁOŻEŃ PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU
Nie wdrożenie założeń aktualizacji Programu Ochrony Środowiska (tzw. wariant

zerowy) spowoduje dalsze utrzymywanie się dotychczasowej jakości środowiska na terenie
powiatu łowickiego, a w niektórych przypadkach nawet postępującą jego degradację.


OCHRONA PRZYRODY
Zaniechanie realizacji zadań z zakresu ochrony przyrody takich jak: rozwój i bieżąca

ochrona obszarów i obiektów cennych przyrodniczo, wprowadzenie odpowiednich procedur
lokalizacyjnych chroniących tereny cenne przyrodniczo przed przeinwestowaniem –
stosowanie zasady omijania przez nowe inwestycje obszarów cennych przyrodniczo,
preferowanie nasadzeń gatunkami drzew rodzimych, ochrona i wzmocnienie funkcji
zadrzewień i zakrzewień, jako ważnych korytarzy ekologicznych – pielęgnowanie i zakładanie
nowych zadrzewień śródpolnych, zalesianie terenów o niskich klasach bonitacyjnych gleb
i gruntów porolnych z uwzględnieniem uwarunkowań przyrodniczo – krajobrazowych czy też
stały monitoring środowiska leśnego w celu przeciwdziałania stanom niepożądanym takim jak
pożary, choroby, szkody przemysłowe, degradacja, może przyczynić się do zmniejszenia
walorów przyrodniczych powiatu i spadku bioróżnorodności. W przypadku, gdy ochronie nie
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będą podlegać kompleksy leśne i niewielkie enklawy zadrzewieni śródpolnych może dojść do
wycinki takich enklaw lub też zagospodarowania ich na inne cele nieleśne. Grozi to
fragmentacją siedlisk przyrodniczych. Taka utrata powiązań ekologicznych dla gatunków
rzadkich i chronionych może oznaczać ich izolację, co powoduje powolne ich zanikanie.


ZASOBY WODNE
Do zadań zaplanowanych do realizacji w ramach Programu Ochrony Środowiska

mających na celu poprawę jakości i ochronę zasobów wód powierzchniowych i podziemnych
m.in.:


Budowa i rozbudowa sieci kanalizacyjnej;



Budowa sieci wodociągowej;



Budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków.

Zaniechanie realizacji tych zadań może spowodować zwiększenie zanieczyszczenia
wód powierzchniowych i wód podziemnych na terenie powiatu.
Wstrzymanie inwestycji związanych z rozbudową sieci kanalizacyjnej (kanalizacji
sanitarnej), jak również budowa oczyszczalni ścieków może spowodować przedostawanie
się zanieczyszczeń z nieszczelnych szamb do środowiska gruntowo-wodnego. W przypadku
braku modernizacji oczyszczalni ścieków, mogłoby dojść do wyeksploatowania urządzeń, co
wiązałoby się z dużymi kosztami. Nie istniałaby również możliwość zwiększenia jej
wydajności. Dodatkowo odstąpienie od modernizacji oczyszczalni ścieków przyczyni się do
zwiększenia emisji szkodliwych gazów, aerozoli bakteryjnych oraz grzybów powstających
w czasie procesów technologicznych związanych z oczyszczaniem ścieków.


OCHRONA PRZED POWODZIĄ I SKUTKAMI SUSZY
Do zadań zaproponowanych w Programie w celu ochrony przed powodzią –

ograniczeniem minimalizacją jej skutków oraz ochrony przed efektami suszy należą m.in.:


Edukacja społeczeństwa;



Wzmocnienie wałów;



Wprowadzenie obowiązku stosowania mobilnych systemów ochrony przed
powodzią;



Budowa, utrzymywanie i dbanie o zbiorniki wodne, stawy rybne, oczka wodne.

Brak realizacji zadań może wiązać się z nieodpowiednim przygotowaniem się do
ewentualnych wezbrań cieków i powodzi, co w konsekwencji wiąże się ze stratami
materialnymi.

Zaniechanie

utrzymania

zbiorników

wodnych

może

doprowadzić

do

zmniejszenia zdolności retencyjnej zlewni Bzury, w której położony jest powiat łowicki.
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POWIETRZE ATMOSFERYCZNE
Zaniechanie działań przewidzianych w Programie Ochrony Środowiska mających na

celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza ze źródeł komunikacyjnych może
spowodować pogorszenie stanu jakości powietrza, co będzie w sposób niekorzystny
oddziaływać na zdrowie mieszkańców, a także na bioróżnorodność, wody powierzchniowe
oraz zabytki.
Głównym czynnikiem wpływającym na niszczenie zabytków są kwaśne deszcze.
Powstają w wyniku łączenia się kropelek wody z gazowymi zanieczyszczeniami powietrza.
Największe znaczenie ma dwutlenek siarki, tlenki azotu, siarkowodór, dwutlenek węgla
i chlorowodór. Zanieczyszczenia powietrza pochodzą ze źródeł naturalnych oraz są
wynikiem działalności człowieka – powstają w skutek spalania paliw i procesów
przemysłowych. Z występowaniem kwaśnych deszczy wiąże się przyspieszona erozja
kamienia i niszczenie wielu zabytkowych budowli. Cząsteczki kwasów: siarkowego
i azotowego zawarte w kwaśnych deszczach, przenoszone w chmurach deszczowych na
wielkie odległości, gromadzą się w śniegu lub spadają razem z deszczem, powodując
niszczenie materiału budowlanego. Narażone są także zabytki zbudowane z wapienia oraz
piaskowca. Minerały te ulegają rozkładowi i rozpadają się. Kwaśne opady niszczą także
hartowane materiały. Budynki muszą być często malowane, a niestety zanieczyszczone
powietrze szkodliwie działa na pigmenty zawarte w farbach. Współczesne budynki, również
są niszczone przez kwaśne deszcze, beton zaczyna się kruszyć, a stalowe pręty rdzewieją.
Zaniechanie

inwestycji

drogowych,

w

tym

budowy

i

modernizacji

ciągów

komunikacyjnych, spowoduje pogorszenie warunków bytowania mieszkańców powiatu,
którzy narażeni są na negatywne skutki wywołane przez ruch samochodowy. Nasilenie ruchu
komunikacyjnego, związane z brakiem realizacji inwestycji drogowych wpłynie w sposób
niekorzystny także na zabudowania i elementy kulturowe, włączając w to zabytki.
Brak realizacji zadania – utrzymanie, wymiana i wprowadzanie zadrzewień
przydrożnych może przyczynić się do zwiększenia erozji wietrznej, nadmiernego pylenia,
pogorszenia czystości powietrza i braku ochrony przed zanieczyszczeniami transportowymi.


OCHRONA PRZEZ HAŁASEM
Do zadań zaplanowanych do realizacji w ramach Programu Ochrony Środowiska

mających na celu ograniczenie hałasu na terenie gminy należą m.in.: wykonanie
termomodernizacji budynków, poprawa jakości nawierzchni dróg, czy też inwentaryzacja
źródeł uciążliwości akustycznej.
Zaniechanie działań z zakresu ochrony przed hałasem wpłynie niekorzystnie przede
wszystkim na zdrowie i jakość życia mieszańców, ale także na bioróżnorodność,
a w szczególności na faunę (hałas powodujący płoszenie zwierząt).
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OCHRONA PRZED POLAMI ELEKTROMAGNETYCZNYMI
Zaniechanie działań przewidzianych w Programie Ochrony Środowiska mających na

celu ochronę przed promieniowaniem elektromagnetycznym takich jak: prowadzenie przez
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska badań poziomów pól elektromagnetycznych
czy

preferowanie

niskokonfliktowych

lokalizacji

źródeł

promieniowania

elektromagnetycznego może wywołać zwiększenia emisji pól elektromagnetycznych, co
z kolei wpływanie negatywnie na zdrowie ludzi oraz zwierząt.



POWIERZCHNIA TERENU I ŚRODOWISKO GLEBOWE
Brak realizacji zadań mających na celu zapobieganie degradacji gleb, przyczyni się

do spadku produkcji roślinnej. Degradacja gleb wiąże się z pogorszeniem ich właściwości
fizycznych (zniszczenie struktury), biologicznych (zmniejszenie ilości i jakości próchnicy)
i chemicznych (np. zakwaszenie przez wymywanie kationów zasadowych wapnia, magnezu,
potasu).
Promowanie, wdrażanie i upowszechnianie zasad racjonalnego zużycia środków
ochrony roślin i nawozów ma istotne znaczenie dla ograniczenia przedostawania się
zanieczyszczeń ze źródeł rolniczych do wód. Rezygnacja z tych działań będzie miało
niekorzystny wpływ na środowisko gruntowo-wodne.
Zaniechanie zadań dotyczących ochrony zasobów kopalin, jak na przykład prace
inwentaryzacyjne złóż kopalin i zasobów wód podziemnych mogą przyczynić się, poprzez
niepełne ich rozpoznanie, do degradacji środowiska w wyniku: nadmiernej eksploatacji,
niszczenie przyrody, przekształcanie powierzchni terenu, zanieczyszczenie środowiska
gruntowo-wodnego.


ENERGIA ODNAWIALNA
Brak działań przewidzianych w Programie Ochrony Środowiska mających na celu

rozwój

energii

odnawialnej,

za

pomocą

takich

działań

jak:

budowa

instalacji

wykorzystujących energię odnawialną, może przyczynić się do pogorszenia stanu
środowiska ze względu na emisję zanieczyszczeń z uciążliwych dla środowiska źródeł
energii, jak np. węgiel stosowany do opału. Ważnym aspektem gmin jest także funkcja
edukacyjno-konsultingowa. Dzięki takim czynnościom, jak popularyzacja i wdrożenie
najlepszych praktyk w dziedzinie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, w sferze
rozwiązań technologicznych, organizacyjnych i finansowych zwiększy się świadomość
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mieszkańców gmin w zakresie energii odnawialnych, przez co będą bardziej skłonni wybrać
ten rodzaj źródła energii, co z kolei przyczyni się do poprawy środowiska naturalnego.


POWAŻNE AWARIE
Zaniechanie

realizacji

działań

mających

na

celu

aktualizację

informacji

o zwiększonym i dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii, czy opracowanie przez
zakłady, o zwiększonym i dużym ryzyku wystąpienia awarii, programu zapobiegania
awariom, raportów bezpieczeństwa oraz wewnętrznych planów operacyjnych będzie wiązało
się

z zagrożeniem

jakości

wszystkich

komponentów

środowiska

przyrodniczego,

w szczególności powietrza atmosferycznego, wody i środowiska gruntowo-wodnego oraz
bioróżnorodności.
Nie przystąpienie do realizacji działań mających na celu stworzenie i utrzymanie
systemu informowania społeczeństwa o możliwości wystąpienia nadzwyczajnego zagrożenia
środowiska

i

ostrzegania

w sytuacji

wystąpienia

zagrożenia

wiązało

się

będzie

w szczególności z wystąpieniem zagrożenia dla zdrowia mieszkańców powiatu.


EDUKACJA EKOLOGICZNA
Brak edukacji i stałego kształtowania świadomości ekologicznej sprawi, że

powszechnie akceptowane staną się postawy nieprzyjazne ekologicznie, które przyczyniać
się będą do utrwalania negatywnych tendencji w zakresie korzystania ze środowiska
(nadmierne wykorzystywanie zasobów środowiska).
Generalnie brak realizacji zaproponowanych działań w oczywisty sposób przyczyni
się do pogłębienia wszystkich już istniejących problemów dotyczących środowiska, które
przedstawione zostały w Rozdziale 6 niniejszego opracowania.
Podsumowując,

należy

oczekiwać,

że

brak

realizacji

założeń

zapisanych

w aktualizacji Programu Ochrony Środowiska doprowadzi do ogólnego pogorszenia stanu
środowiska przyrodniczego, zdrowia a także poczucia bezpieczeństwa mieszkańców
powiatu.


GOSPODARKA ODPADAMI
Zaniechanie realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami (tzw. wariant zerowy)

będzie prowadziło do postępującej degradacji środowiska naturalnego oraz do obniżenia
komfortu życia i zdrowia mieszkańców powiatu.
Zaniechanie prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów uniemożliwi redukcje ilości
odpadów unieszkodliwianych na składowisku poprzez składowanie.
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Brak realizacji zadań z zakresu edukacji ekologicznej tj. prowadzenie kampanii
informacyjnych w zakresie gospodarowania odpadami, prowadzenie akcji tj.: Sprzątanie
Świata, Dni Ziemi, prowadzenie akcji promocyjnych na rzecz upowszechniania świadomości
w zakresie wpływu m. in. zagospodarowania odpadów na jakość gleb, prowadzenie działań
informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami
komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
wspieranie działań informacyjno– edukacyjnych w zakresie wpływu odpadów na zdrowie
ludzi i środowisko oraz wytwarzania i gospodarowania odpadami spowoduje wzrost kosztów
składowania odpadów oraz postępujący zanik świadomości ekologicznej, który doprowadzi
do negatywnych nawyków społeczeństwa w kwestii gospodarki odpadami.
Konsekwencją tego będzie także powstawanie coraz większej ilości „dzikich”
składowisk

odpadów,

co

przyczyni

się

do

systematycznego

niszczenia

zasobów

przyrodniczych, naruszenia równowagi w ekosystemach oraz zubożeniem lokalnych
populacji fauny i flory. Powszechne stanie się również pozbywanie się odpadów poprzez
palenie w paleniskach domowych, co dodatkowo pogłębi problem zanieczyszczenia
powietrza (emisja dioksyn, furanów i innych związków szkodliwych dla zdrowia ludzkiego).
Ponadto należy spodziewać się trudnych do oszacowania negatywnych zmian
w środowisku spowodowanych przez odpady niebezpieczne, których znaczny odsetek
w dalszym ciągu trafiać będzie na składowiska w strumieniu odpadów komunalnych.
Brak realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami będzie także skutkował
konsekwencjami prawymi i finansowymi w wyniku niezgodności działań z przepisami
i wymogami krajowymi i międzynarodowymi.
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8
8.1

RODZAJ I SKALA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
PRAWDOPODOBIEŃSTWO

WYSTĄPIENIA,

CZAS

TRWANIA,

ZASIĘG,

CZĘSTOTLIWOŚĆ I ODWRACALNOŚĆ ODDZIAŁYWAŃ
Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Łowickiego nie zawiera szczegółowych
danych dotyczących planowanych inwestycji, w tym rozwiązań technologicznych. W związku
z tym zakres niniejszej prognozy pozostaje na zbliżonym poziomie ogólności.
Realizacja celów i zadań zaproponowanych w aktualizacji Programu Ochrony
Środowiska dla Powiatu Łowickiego będzie polegała na zaplanowaniu oraz realizacji szeregu
przedsięwzięć inwestycyjnych, planistycznych, które mogą ingerować w poszczególne
elementy środowiska, głównie na etapie ich realizacji, powodując przejściowe uciążliwości.
Na etapie późniejszego użytkowania należy oczekiwać braku oddziaływania na środowisko,
albo wręcz poprawy w stosunku do stanu obecnego.
Ocenę oddziaływania na środowisko poszczególnych zadań przewidzianych do
realizacji w ramach Programu Ochrony Środowiska przedstawiono w formie tabelarycznej
[Załącznik 1]. Przy ocenie oddziaływań wzięto pod uwagę końcowy efekt realizacji
poszczególnych zadań. Wzięto pod uwagę zarówno oddziaływania pośrednie jak
i bezpośrednie na poszczególne elementy środowiska.
Oddziaływania na etapie realizacji inwestycji szczegółowo opisano poniżej.

8.2
8.3

ETAP REALIZACJI ZADAŃ

ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA
Zanieczyszczeniem powietrza atmosferycznego nazywamy wprowadzenie substancji
stałych, ciekłych i gazowych, w ilościach, które mogą ujemnie wpłynąć na zdrowie człowieka,
klimat, przyrodę ożywioną, wody, gleby lub spowodować nieprzewidziane szkody
w środowisku naturalnym.
Realizacja

zadań

przewidzianych

Programie

Ochrony

Środowiska

Powiatu

Łowickiego wiążących się z pracami budowlanymi oraz ziemnymi i związanym z tym użyciem
ciężkiego sprzętu

budowlanego,

będzie charakteryzowała się

zazwyczaj

lokalnym

i krótkoterminowym oddziaływaniem na stan powietrza.
Do zadań tych należą: budowa i przebudowa dróg i ulic, realizacja rozbudowy sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej, budowa oczyszczalni ścieków oraz inwestycje z zakresu
modernizacji systemów grzewczych.
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Użycie środków transportu ciężarowego, specjalistycznego sprzętu i wszelkie prace
budowlane nie pozostają bez wpływu na zanieczyszczenie powietrza. Możliwe jest
generowanie dużych ilości pyłów, lokalne podwyższenie stężeń niektórych substancji
gazowych na skutek ścierania opon i nawierzchni drogowej, także okładzin hamulcowych
oraz spalin pojazdów i maszyn. Dotyczy to w szczególności substancji emitowanych
z silników spalinowych (transport i ciężkie maszyny), prac spawalniczych (gazy i pyły), prac
malarskich (lotne związki organiczne) i innych.
Dokładne określenie skali oddziaływania i zasięgu występowania określonych stężeń
danej substancji w celu oceny jakości powietrza według obowiązujących standardów nie jest
możliwe, ani celowe. Z punktu widzenia prawa stosunkowo krótkotrwałe oddziaływanie
związane z pracami budowlanymi (emisja niezorganizowana) nie podlega normowaniu.
8.3.1 HAŁAS
W trakcie robót budowlanych i modernizacyjnych, a także podczas trwania innych
przedsięwzięć inwestycyjnych wykorzystywany będzie sprzęt budowlany i środki transportu,
stanowiące źródło hałasu i drgań. Emitowany hałas będzie oddziaływał na okolicznych
mieszkańców oraz ludzi przebywających chwilowo w rejonie inwestycji, a także w obrębie
dróg dojazdowych. Poza terenami zabudowanymi należy liczyć się z oddziaływaniem na
lokalną faunę, co może przyczynić się do ich migracji w inne rejony.
Urządzenia stosowane przy pracach powinny spełniać kryteria dotyczące ich wartości
akustycznej, wynikające z przepisów prawa. Obecnie w tym względzie obowiązuje
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych
wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do
środowiska (Dz.U. z 2005 Nr 263, poz. 2202 z późn. zm). Normy obowiązujące dla nowych
urządzeń mają na celu ochronę słuchu pracowników, a także osób postronnych. Spełnianie
kryteriów nie spowoduje całkowitej eliminacji uciążliwości hałasu na terenach otaczających
place budowy, należy jednak pamiętać, że proces budowlany będzie ograniczony w czasie,
a po jego zakończeniu wszystkie niedogodności akustyczne ustaną.
Dla ograniczenia uciążliwości akustycznych, jeśli to możliwe, prace budowlane należy
wykonywać wyłącznie w porze dziennej.
Na etapie organizacji prac w obrębie poszczególnych zadań istnieje możliwość
wykorzystania różnych środków zapobiegawczych i ochronnych, jednak w praktyce
uciążliwości przy remontach nie są zwykle podstawą do poważnych konfliktów, w sytuacji,
gdy osoby narażone na niedogodności mają jasno określony horyzont czasowy, w jakim
prace zostaną zakończone oraz ich dokładny harmonogram.
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8.3.2 ZANIECZYSZCZENIA WÓD I GLEB
Ze względu na charakter i rodzaj planowanych działań zakłada się, że realizacja
Programu

nie

spowoduje

długotrwałego

zanieczyszczenia

wód

powierzchniowych

i podziemnych na terenie powiatu. Niebezpieczeństwo zanieczyszczenia wód lub gleb będzie
związane z robotami budowlanymi i ziemnymi głównie na terenach przyległych do
remontowanych dróg, sieci kanalizacyjnej oraz placów budowy. Będzie ono dotyczyło
szczególnie skażeń substancjami niebezpiecznymi, użytymi w procesie inwestycyjnym lub
pochodzącymi ze sprzętu budowlanego i środków transportu.
W celu minimalizacji ryzyka, w zależności od rodzaju działalności, ustalone powinny
być wszelkie środki bezpieczeństwa, zapobiegające tego typu awariom lub innym
potencjalnym zagrożeniom, które mogą mieć wpływ na środowisko, a także przestrzegane
przepisy z zakresu prawa budowlanego, prawa ochrony środowiska oraz Bezpieczeństwa
Higieny Pracy. Ponadto na etapie opracowania organizacji budowy lub innych inwestycji
powinno się uwzględnić doprowadzenie na teren budowy wody do celów technologicznych
i sanitarnych oraz zapewnić odpowiednie warunki sanitarne osobom wykonującym prace.
8.3.3 ODDZIAŁYWANIE NA RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNĄ ORAZ NA OBSZARY
I OBIEKTY CHRONIONE NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004
ROKU O OCHRONIE PRZYRODY
Realizacja przewidzianych w aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu
Łowickiego zamierzeń będzie charakteryzowała się wpływem na bioróżnorodność świata
zwierząt.
Realizacja

inwestycji

z

zakresu

rozbudowy

systemu

sieci

wodociągowej

i kanalizacyjnej, modernizacja dróg, termomodernizacja budynków mogą przyczynić się do
zakłócenia bytowania zwierząt (w tym gatunków chronionych) w ich naturalnych siedliskach,
jak również do ich migracji, co w efekcie może doprowadzić do zmniejszenia różnorodności
organizmów

żywych

na

danym

obszarze.

Będą

to

oddziaływania

odwracalne,

krótkoterminowe związane z etapem realizacji poszczególnych inwestycji, z etapem trwania
prac budowlanych.
Szczególnej ochronie powinna podlegać dolina rzeki Bzury oraz doliny mniejszych
cieków, takich jak: Słudwia, Moszczenica, Morga, Uchanka, Bobrówka, Rawka czy
Skierniewka, a także brzegi i wody naturalnych i sztucznych zbiorników wodnych (m.in.
stawy rybne), które są wrażliwe na wszelkie skażenia powierzchni ziemi. Cenne
przyrodniczo, ale również wrażliwe są tereny podmokłe z niskim poziomem wód gruntowych.
Takie grunty są przeważnie użytkowane jako łąki i pastwiska. Zmiany sposobu użytkowania
takiego terenu mogą wpływać na wzrost kumulacji zanieczyszczeń, przenoszonych przez
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spływające wody, dlatego należy w zależności od sposobu zagospodarowania planować
odpowiednie działania łagodzące.
W Programie zawarte zostały zadania związane z termomodernizacją budynków. Ze
względu na ich stan nie ma wątpliwości, że ich termomodernizacja jest konieczna. Nie chodzi
jedynie o jej skutki ekonomiczne, czyli redukcję kosztów ogrzewania. Przyczyniając się do
oszczędzania energii działamy na korzyść środowiska. Niestety, docieplanie budynków ma
też swoje negatywne skutki. Po przeprowadzeniu takich prac gatunki ptaków gniazdujące na
budynkach nagle tracą wszystkie lub prawie wszystkie miejsca lęgowe.
Jak wskazują doświadczenia z innych krajów, a także z niektórych polskich osiedli,
można pogodzić prace remontowe z ochroną ptaków i nietoperzy. Obowiązek taki wynika
zresztą z prawa krajowego i wspólnotowego, które nie tylko zakazuje zabijania zwierząt, ale
jednoznacznie wskazuje, że inwestor jest odpowiedzialny za zachowanie istniejących
walorów przyrodniczych – w tym zapewnienie trwałego istnienia niepomniejszonej liczby
schronień chronionych gatunków.
Budynki stanowią miejsca gniazdowania kilkunastu gatunków ptaków. Dla kilku z nich
jest to ich podstawowe miejsce lęgów. Należą do nich: wróbel, jerzyk i pustułka. Prowadzone
na szeroką skalę remonty, docieplenia i różnego typu modernizacje budynków powodują
ograniczenie liczby miejsc lęgowych i stanowią jedną z głównych lub wręcz podstawową
przyczynę zaniku ich populacji. Przynajmniej więc w odniesieniu do tych gatunków ptaków,
każde kolejne zmniejszenie liczby ich obecnych lub potencjalnych schronień i miejsc
lęgowych stanowi znaczącą szkodę wg ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu
szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz.U. 2007 nr 75 poz. 493).
Z tego powodu obowiązkiem inwestora jest podjęcie środków, które wynagrodzą
chronionym gatunkom doznane straty. Zwierzęta te chowają się bowiem głębiej
w szczelinach, a na odgłosy z zewnątrz (np. montaż rusztowania, rozmowy pracowników)
reagują ciszą i oczekiwaniem na odejście intruzów. W efekcie wieczorem, kiedy próbują
opuścić schronienie, okazuje się, że są zamurowane. Ze względu na skryty tryb życia
nietoperzy często nawet mieszkańcy bloków nie wiedzą o współlokatorach, nie ma więc kto
interweniować (w przeciwieństwie do niszczenia gniazd i lęgów ptaków, co stosunkowo
często jest przez mieszkańców oprotestowywane i zgłaszane odpowiednim służbom).
Druga grupa gatunków, mogących tracić na docieplaniu budynków to nietoperze
wykorzystujące większe przestrzenie, np. strychy, poddasza itp. Są to przede wszystkim
nocek duży i podkowiec mały. Przypadki stwierdzania ich występowania w przestrzeniach
dylatacyjnych są rzadkie, ale nie można tego wykluczyć. Wszystkie nietoperze są w Polsce
objęte ścisłą ochroną gatunkową, a także podlegają ochronie na podstawie konwencji
i porozumień międzynarodowych oraz prawa Unii Europejskiej.
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W związku z powyższym przed rozpoczęciem prac termomodernizacyjnych należy
rozważyć możliwość stworzenia zastępczych schronień dla ptaków i nietoperzy. Są to
skrzynki dla ptaków i nietoperzy. Mogą one być drewniane bądź wykonane z masy
trocinobetonowej. Zarówno pierwsze jak i drugie mogą być montowane w warstwie ociepliny
– korzystniejsze rozwiązanie (z wyjątkiem skrzynki dla pustułki ze względu na jej rozmiar) lub
na jej powierzchni.
Nie zawsze w przypadku każdego indywidualnego budynku można za pomocą
skrzynek zrównoważyć liczbę schronień ptaków i nietoperzy, które uległy zanikowi w wyniku
prac remontowych. Dlatego ważne jest, aby działania rekompensujące straty wykonywać
w przypadku wszystkich remontowanych budynków (bloków) – także tych w danym
momencie

niezamieszkałych

przez

zwierzęta.

Tylko

wówczas

sumaryczna

liczba

utworzonych potencjalnych schronień ma szanse zrównoważyć stratę.
Należy

jednak

zaznaczyć

ze

większość

przewidywanych

oddziaływań

na

bioróżnorodność świata zwierząt ma charakter krótkoterminowy i w dużym procencie
odwracalny.
Podczas prac związanych z realizacją działań uwzględnionych w Programie Ochrony
Środowiska może wystąpić konieczność usunięcia bądź przesadzenia niektórych drzew
i krzewów także dokonania nowych nasadzeń. W przypadku wycinki, o ile jest to możliwe
rośliny i drzewa należy przesadzać, a nie wycinać, chyba, że ich wartość jest wyjątkowo
niska.
Zgodnie z Art. 83. 1. Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody usunięcie
drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia
wydanego przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta na wniosek posiadacza
nieruchomości - za zgodą właściciela tej nieruchomości (nie dotyczy m. in: drzew lub
krzewów w lasach, drzew owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości
wpisanej do rejestru zabytków oraz w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody na obszarach nieobjętych ochroną krajobrazową; na plantacjach drzew i krzewów oraz
drzew i krzewów, których wiek nie przekracza 10 lat).
W przypadku prac mających na celu wycinanie drzew lub reorganizacje zieleni, na
terenach chronionych, należy stosować się do wszystkich przepisów o ochronie obszarów
cennych przyrodniczo oraz objętych ochroną prawną, planów ochrony tychże obszarów,
a także uzyskać opinie i pozwolenia wszelkich organów i instytucji, w których kompetencji
leżą takie decyzje.

110

Prognoza Oddziaływania na Środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Łowickiego

8.3.4 ODPADY
W najbliższych latach w związku z realizacją planowanych inwestycji na terenie
powiatu należy spodziewać się wzrostu wytwarzania następujących grup odpadów:
1. Odpady budowlane, w tym szczególnie:


odpady pochodzące z budowy, remontów i rozbiórki dróg, mostów i infrastruktury
drogowej, w tym odpady niebezpieczne (grupa 17)



ziemia zmieszana z gruzem oraz zanieczyszczona różnymi substancjami (grupa 17)

2. Odpady komunalne:


odpady zielone i materiał roślinny w związku z wycinką drzew i krzewów (kod: 20 02)



odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni
ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych (grupa 19)

3. Odpadów wielkogabarytowych różnego rodzaju i pochodzenia (kod: 20 03 07)
4. Odpadów niebezpiecznych różnego rodzaju i pochodzenia.
Powstałe w trakcie prac odpady, powinny być w miarę możliwości wtórnie
wykorzystywane podawane odzyskowi lub w ostateczności segregowane usuwane zgodnie
z obowiązującymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami. W przypadku odpadów
niebezpiecznych, każdy rodzaj odpadów powinien być gromadzony i przechowywany
oddzielnie w warunkach uniemożliwiających przedostanie się do środowiska naturalnego
i chroniony przed działaniem czynników atmosferycznych. Transport tych odpadów z miejsc
ich powstawania do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania powinien się odbywać
z zachowaniem szeregu przepisów obowiązujących w takiej działalności.

8.4

ETAP EKSPLOATACJI

8.4.1 POWIETRZE ATMOSFERYCZNE
Szczególne znaczenie dla ograniczenia emisji zanieczyszczeń z ciepłownictwa na
terenie powiatu będzie miała realizacja następujących działań:


termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz usługowych jak
również budynków mieszkalnych;



edukacja ekologiczna społeczeństwa na temat oszczędności energii cieplnej
i elektrycznej, wykorzystania proekologicznych nośników energii i szkodliwości
spalania materiałów odpadowych (szczególnie tworzyw sztucznych) oraz
upowszechniania wykorzystywania odnawialnych źródeł energii;



wprowadzenie kolektorów słonecznych przez osoby prywatne;
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wspieranie inicjatyw podejmowanych w zakresie zastępowania, jako nośnika
energii, paliwa stałego źródłami energii odnawialnej;



budowa instalacji wykorzystujących energię odnawialną.

Realizacja zadań polegających na termomodernizacji budynków przyczyni się do
polepszenia ich parametrów izolacyjnych - zmniejszenia strat ciepła i pozwoli na obniżenie
zapotrzebowania na paliwa opałowe, co będzie wiązało się z korzystnym wpływem na jakość
powietrza atmosferycznego – w konsekwencji tych działań wielkość emisji szkodliwych
związków zmaleje.
Poprawa jakości powietrza w szczególności w przyziemnej warstwie atmosfery,
w strefie przebywania ludzi będzie w dużej mierze uzależniona od pozytywnego efektu akcji
edukacyjno – informacyjnych promujących m.in. wykorzystanie proekologicznych nośników
energii, informujących o szkodliwości spalania materiałów odpadowych (szczególnie tworzyw
sztucznych) oraz upowszechniających wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.
Realizacja szeregu zadań w zakresie modernizacji dróg będzie miała istotny wpływ
na stan powietrza. Przebudowa i modernizacja dróg wpłynie na płynność i bezkolizyjność
ruchu drogowego, co powinno mieć wpływ na poprawę jakości powietrza. Modernizacja oraz
poprawa nawierzchni dróg na terenie powiatu wpłynie również na poprawę płynności ruchu
i zmniejszenie ilości emitowanych spalin.
Dla zdrowia ludzi szczególnie uciążliwy jest ruch samochodów ciężarowych, które ze
względu na rozmiary oraz pojemności silników wywołują dużo większy hałas, wibracje oraz
emisje zanieczyszczeń.
Spaliny zawierają związki węglowodorów, tlenki azotu i inne substancje, które mają
negatywny wpływ na zdrowie, nie bez wpływu pozostaje też zanieczyszczenie hałasem,
które wpływa na samopoczucie i poważnie zmniejsza komfort życia mieszkańców.
Transport drogowy jest sam w sobie zagrożeniem, ze względu na rodzaj
przewożonych materiałów. Możliwe kolizje i wycieki mogą mieć poważne i negatywne skutki
dla mieszkańców i środowiska, natomiast awarie i wypadki przy przewozie materiałów
łatwopalnych mogą doprowadzić do ich zapłonu i w rezultacie katastrofy z wieloma osobami
rannymi i zabitymi oraz zniszczonymi budynkami i infrastrukturą.
Realizacja inwestycji polegających na budowie i modernizacji oczyszczalni ścieków
przyczyni się do zmniejszenia emisji szkodliwych gazów, aerozoli bakteryjnych oraz grzybów
powstających w czasie procesów technologicznych związanych z oczyszczaniem ścieków.
Do poprawy jakości powietrza atmosferycznego, do ograniczenia emisji ze źródeł
komunikacyjnych przyczyni się także realizacja zadań z zakresu ochrony przyrody,
a w szczególności: utrzymanie, wymiana i wprowadzanie zadrzewień przydrożnych, alei
drzew. Biologiczna rola zieleni przejawia się poprzez zatrzymywanie pyłów, zwłaszcza
wzdłuż ruchliwych tras komunikacyjnych i emitujących pyły zakładów przemysłowych.
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Świadczą o tym liczne dane z literatury, z których wynika, iż ilość pyłów osiadających pod
koronami drzew jest wielokrotnie mniejsza niż na otwartej przestrzeni. Rośliny, więc stanowią
rodzaj filtru, który przy każdym opadzie atmosferycznym samoczynnie się oczyszcza.
Rośliny wpływają również na skład powietrza atmosferycznego, pochłaniając duże
ilości szkodliwych gazów takich jak tlenki siarki, siarkowodór, dwutlenek węgla, pary kwasów
siarkowego, solnego i azotowego oraz rozpuszczając je przez ciągły ruch koron. W miastach
zawartość szkodliwych gazów w powietrzu nad dużymi parkami jest 2-3 razy mniejsza niż
nad terenami ściśle zabudowanymi.
Dodatkowo realizacja zadań polegających na ochronie i wzmocnieniu funkcji
zadrzewień i zakrzewień śródpolnych,

alei drzew,

uzupełnianiu

szpalerów drzew

o przerwanej ciągłości poprzez dosadzenia odpowiednich gatunków będzie w sposób
korzystny oddziaływać na klimat lokalny (topoklimat). Zadrzewienia śródpolne poza tym, że
posiadają szczególne wartości przyrodniczo – krajobrazowe, pełnią też funkcję osłonową –
stanowią naturalną ochronę przed wiatrem osłabiając jego siłę o 20 do 80%. Rośliny
wpływają także na wymianę powietrza wspomagając ruchy konwekcyjne poziome i pionowe,
przyczynia się do zmniejszenia wahań temperatury, czyli amplitud w jej sąsiedztwie, co
zaznacza się wyraźnie w okresie wegetacji. W największej mierze dotyczy to roślinności
wysokiej, zajmującej dostatecznie duże powierzchnie. Ponadto zieleń przyczynia się do
wzbogacenia powietrza i gleby w wilgoć.
8.4.2 HAŁAS
Należy się spodziewać zmniejszenia poziomu hałasu w związku z realizacją
następujących zadań:


Poprawa

jakości

nawierzchni

dróg,

budowa

i

modernizacja

ciągów

komunikacyjnych;


Inwentaryzacja źródeł uciążliwość akustycznej. Monitoring hałasu drogowego
w wyznaczonych punktach, dokonanie oceny akustycznej wybranych miejsc;



Wprowadzenie do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
zapisów odnośnie standardów akustycznych dla poszczególnych terenów.
Powiązanie

miejscowych

planów

zagospodarowania

przestrzennego

z funkcjonowaniem arterii komunikacyjnej;


Wykonywanie

termomodernizacji

obiektów

użyteczności

publicznej

oraz

usługowych jak również budynków mieszkalnych;


Budowa

ścieżek

rowerowych,

które

zapewnią

większe

bezpieczeństwo

rowerzystów i konkurencyjność tego środka komunikacji wobec samochodów.
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Poprawa stanu akustycznego na terenie powiatu powinna pośrednio wpłynąć na poprawę
warunków życia mieszkańców, zwiększenie poczucia bezpieczeństwa oraz atrakcyjność
turystyczną powiatu.
8.4.3 ZANIECZYSZCZENIA WODY I GLEB
Budowa, rozbudowa i systematyczna modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej,
budowa oczyszczalni ścieków, promocja, wdrażanie i upowszechnianie zasad Kodeksu
Dobrej

Praktyki

Rolniczej,

racjonalne

zużycie

środków ochrony roślin

i nawozów

w znaczącym stopniu przyczynią się do ochrony środowiska wodno – glebowego w powiecie
łowickim.
Zanieczyszczenia wód gruntowych mogą wystąpić wzdłuż szlaków komunikacyjnych
i dróg. W takich przypadkach głównym źródłem zanieczyszczeń są spływy z dróg substancji
chemicznych stosowanych przy ich utrzymaniu (sól drogowa), ścieki wytwarzane
w obiektach obsługi pasażerów, wycieki z pojazdów, a także wytwarzane odpady związane
z eksploatacją, np. zmiotki z oczyszczania ulic, odpady z koszy przy miejscach postojowych,
lecz także odpady i wycieki powstałe w wyniku wypadków i kolizji drogowych.
Realizacja zadań zawartych w aktualizacji Programu Ochrony Środowiska nie będzie
wiązała się z wystąpieniem oddziaływań, które mogłyby przyczynić się do wystąpienia
przekroczeń jakości standardów gleby i ziemi.
8.4.4 ODDZIAŁYWANIE NA RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNĄ ORAZ NA OBSZARY
I OBIEKTY CHRONIONE NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004
ROKU O OCHRONIE PRZYRODY


FAUNA
Większość inwestycji przewidzianych do realizacji w ramach Programu Ochrony

Środowiska na etapie eksploatacji nie będzie w sposób niekorzystny oddziaływać na lokalne
populacje zwierząt.
Potencjalne niekorzystne oddziaływania ograniczone będą do fazy realizacji
poszczególnych inwestycji, etapu trwania prac budowlanych.
Pozytywny wpływ na faunę obszaru będą miały następujące zadania
przewidziane do realizacji w ramach Programu Ochrony Środowiska:


rozwój i bieżąca ochrona obszarów i obiektów cennych przyrodniczo;



wprowadzanie odpowiednich procedur lokalizacyjnych chroniących tereny
cenne przyrodniczo przed przeinwestowaniem - stosowanie zasady omijania
przez nowe inwestycje obszarów cennych przyrodniczo;
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integracja

aspektów

ekologicznych

umieszczanie

w miejscowym

odpowiednich

zapisów

z planowaniem

planie

chroniących

przestrzennym

–

zagospodarowania przestrzennego
cenne

przyrodniczo

tereny

przed

przeinwestowaniem oraz zasad ochrony przyrody i krajobrazu;


preferowanie nasadzeń gatunkami drzew rodzimych;



ochrona i wzmocnienie funkcji zadrzewień i zakrzewień, jako ważnych korytarzy
ekologicznych. Pielęgnowanie i zakładanie nowych zadrzewień śródpolnych.



lokalizacja zalesień i zadrzewień w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego;



stały

monitoring

środowiska

leśnego

w celu

przeciwdziałania

stanom

niepożądanym (pożary, choroby, szkody przemysłowe, degradacja);


utrzymanie, wymiana i wprowadzenie zadrzewień przydrożnych.

Realizacja zadań tj. ochrona i wzmocnienie funkcji zadrzewień i zakrzewień, jako
ważnych korytarzy ekologicznych, pielęgnowanie i zakładanie nowych zadrzewień
śródpolnych, zalesianie terenów o niskich klasach bonitacyjnych gleb i gruntów porolnych
z uwzględnieniem

uwarunkowań

przyrodniczo-krajobrazowych,

prowadzenie

prac

zalesieniowych na gruntach o niskiej przydatności rolniczej, lokalizacja zalesień i zadrzewień
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego przyczyni się do poprawy
połączeń pomiędzy ekosystemami (korytarze ekologiczne), pod warunkiem, że zadrzewienia
będą projektowane z uwzględnieniem aspektów ukształtowania terenu oraz specyfiki
różnorodności fauny na tym terenie, najlepiej w konsultacji z jednostkami naukowymi,
nadleśnictwami oraz organizacjami przyrodniczymi.


FLORA
Realizacja projektów przewidzianych w aktualizacji Programu Ochrony Środowiska

dla Powiatu Łowickiego, do których należy rozwój i bieżąca ochrona obszarów i obiektów
cennych przyrodniczo, wprowadzanie odpowiednich procedur lokalizacyjnych chroniących
tereny cenne przyrodniczo przed przeinwestowaniem - stosowanie zasady omijania przez
nowe inwestycje obszarów cennych przyrodniczo, integracja aspektów ekologicznych
z planowaniem przestrzennym – umieszczanie w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego odpowiednich zapisów chroniących cenne przyrodniczo tereny przed
przeinwestowaniem oraz zasad ochrony przyrody i krajobrazu, preferowanie nasadzeń
gatunkami drzew rodzimych; ochrona i wzmocnienie funkcji zadrzewień i zakrzewień, jako
ważnych korytarzy ekologicznych. Ponadto pozytywny wpływ na strukturę i funkcjonowanie
świata roślinnego wpływ będą miały takie zadania jak: pielęgnowanie i zakładanie nowych
zadrzewień śródpolnych, zalesianie terenów o niskich klasach bonitacyjnych gleb i gruntów
115

Prognoza Oddziaływania na Środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Łowickiego

porolnych z uwzględnieniem uwarunkowań przyrodniczo-krajobrazowych, prowadzenie prac
zalesieniowych na gruntach o niskiej przydatności rolniczej, lokalizacja zalesień i zadrzewień
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, stały monitoring środowiska
leśnego

w celu

przeciwdziałania

stanom

niepożądanym

(pożary,

choroby,

szkody

przemysłowe, degradacja).


OBSZARY

I OBIEKTY

CHRONIONE

NA

PODSTAWIE

USTAWY

Z

DNIA

16 KWIETNIA 2004 ROKU O OCHRONIE PRZYRODY
Obszarem cennym przyrodniczo, ustanowionym na mocy Ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 roku o ochronie przyrody ustanowionym na terenie powiatu łowickiego są:
Obszar Natura 2000, Obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO):


PLB100001 „Pradolina Warszawsko-Berlińska”



PLB100003 „Dolina Przysowy i Słudwi”.

Obszar Natura 2000, Obszary specjalnej ochrony siedlisk (SOO):


PLH100006 „Pradolina Bzury-Neru”,



PLH100028 „Polany Puszczy Bolimowskiej”.
Zgodnie z Art. 33 Ustawy z dn. 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody zabrania

się podejmowania działań mogących w znaczący sposób pogorszyć stan siedlisk
przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt, a także w znaczący sposób wpłynąć
negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar NATURA 2000.
Program Ochrony Środowiska ma na celu poprawę stanu środowiska przyrodniczego
na terenie powiatu łowickiego. Realizacja większości zadań przewidzianych w Programie
będzie miała zatem pośredni, długoterminowy pozytywny wpływ na różnorodność
występujących na tym terenie organizmów żywych oraz na obszary chronione.
Realizacja zadań zawartych w Programie nie spowoduje powstania zagrożeń dla
poszczególnych siedlisk i gatunków zwierząt wymienionych powyżej. Nie wpłynie na
funkcjonalność i integralność ostoi, poprzez którą należy rozumieć, zgodnie z opracowaniem
J. Engel „Natura 2000 w ocenach oddziaływania inwestycji na środowisko” (Ministerstwo
Środowiska, Warszawa 2009): „Utrzymywanie się właściwego stanu ochrony tych siedlisk
przyrodniczych, populacji roślin i zwierząt oraz ich siedlisk, dla ochrony których obszar został
wyznaczony. Na integralność obszaru składa się także zachowanie struktur i procesów
ekologicznych, które są niezbędne dla trwałości i prawidłowego funkcjonowania siedlisk
przyrodniczych oraz populacji roślin i zwierząt. Obszar zachowujący integralność to taki,
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który charakteryzuje się właściwym (dobrym) stanem ochrony gatunków i siedlisk
przyrodniczych, zgodnym z celami ochrony obszaru, oraz dużymi możliwościami
samoregulującymi, czyli wykazuje dużą odporność i zdolności regeneracyjne i nie wymaga
dużego wsparcia z zewnątrz”.
Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza przyczyni się do ograniczenia emisji
niskiej mającej wpływ na powstawanie kwaśnych deszczy, które stanowią potencjalne
zagrożenie dla naturalnych bioróżnorodności.
Program zakłada ograniczenie dopływu zanieczyszczeń do wód powierzchniowych
poprzez rozbudowę systemu kanalizacyjnego oraz upowszechnianie i wdrażanie zasad
Kodeksu Dobrych Praktyk Rolniczych, co przyczyni się do ograniczenia procesu eutrofizacji
wód.

Ewentualne

zalesienia

gruntów

nieprzydatnych

rolniczo

prowadzone

będą

z uwzględnieniem uwarunkowań przyrodniczo-krajobrazowych i nie będą wiązały się
z przekształceniem siedlisk cennych pod względem przyrodniczym.
Tabela 18. Zasoby środowiska i powiązania pomiędzy bezpośrednimi oddziaływaniami
i skutkami wtórnymi oddziaływań.
Zasoby środowiska i oddziaływania

Wzajemne powiązania oddziaływań i oddziaływania

bezpośrednie

pośrednie w odniesieniu do innych elementów
Opady ze spalin samochodowych i pyły zanieczyszczają

POWIETRZE I KLIMAT
Emisja spalin, zapylenie i imisja zanieczyszczeń
zmiany (mikro) klimatu

powierzchnię ziemi, gleby i wody powierzchniowe.
Na mikroklimat wpływa zajęcie powierzchni ziemi
i pokrycie.
Zanieczyszczanie powietrza i zmiany topoklimatu
wpływają na florę i faunę.
Na zanieczyszczenie gleby wpływają zanieczyszczenia
powietrza (metale ciężkie) i powierzchni ziemi.
Pokrycie powierzchni terenu i zmiany własności
filtracyjnych gruntu wpływają na wody gruntowe i ujęcia
wody oraz na mikroklimat.

POWIERZCHNIA ZIEMI ŁĄCZNIE Z GLEBĄ
Zniszczenie lub zanieczyszczenie gruntu, zmiany:
struktury gruntu, składu biologicznego
i chemicznego, utrata gleb, odkłady i ukopy gruntu

Wpływ na glebę i pokrycie powierzchni ziemi ma
wilgotność i poziom wód gruntowych.
Na powstawanie osuwisk i erozję mają wpływ zmiany
poziomu wód i stosunków wodnych.
Zmiany struktury gleby oraz jej składu chemicznego
i biologicznego wpływają na florę i faunę, na zachowanie
zasobów leśnych i gospodarkę leśną.
Pokrycie powierzchni ziemi, przemieszczanie mas
ziemnych, skarpy dużych wykopów i nasypów wpływają
na krajobraz.

ZŁOŻA KOPALIN

Wydobycie kopalin (żwiry, piaski) oraz eksploatacja

Wydobycie piasku, żwiru, kamienia, przykrycie złóż

kamieniołomów powodują: zmiany powierzchni ziemi,
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Zasoby środowiska i oddziaływania

Wzajemne powiązania oddziaływań i oddziaływania

bezpośrednie

pośrednie w odniesieniu do innych elementów
utratę powierzchni upraw je przykrywających, zmiany
poziomu wód gruntowych i mogą mieć wpływ na wody
podziemne.
Zanieczyszczenie złóż może być spowodowane przez
zanieczyszczenie wód powierzchniowych. Eksploatacja
kopalin powoduje zmiany w krajobrazie i może mieć
wpływ na faunę.
Zmiany poziomu wód gruntowych (wykopy, nasypy)
i gospodarka wilgotnościowa wpływa na glebę.
Na wody gruntowe wpływają zmiany powierzchni ziemi,
jej pokrycia i własności filtracyjnych gruntu.
Zmiany poziomu wód gruntowych, zmiany zbiorników

WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE

wodnych oraz nabrzeży jezior i rzek, zmiany przebiegu

Zanieczyszczenia wód, obniżenie ich poziomu,

potoków wpływają na florę i faunę (szczególnie

zmiana stosunków wodnych, przecięcie warstw

zbiorników wodnych i nabrzeży).

wodonośnych, zagrożenia dla ujęć wody

Na wody powierzchniowe i podziemne ma wpływ
wydobycie kopalin oraz gospodarka leśna.
Zanieczyszczenie wód w sąsiedztwie ujęć ma wpływ na
zdrowie, a przez infiltrację i systemy melioracyjne wpływa
na uprawy rolne. Poziom wód gruntowych i stosunki
wodne wpływają na lasy i na zmiany w krajobrazie.
Na wegetację lasu i gospodarkę leśną wpływają wody,
gleby i czystość powietrza. Na większe ryzyko
powstawania pożarów w lesie wpływa rozcięcie

LAS

i zwiększenie dostępności dla człowieka. Na łowiectwo,

Wpływ na utrzymanie, gospodarkę i łowiectwo

zbieranie jagód i grzybów w lasach ma wpływ stan flory
i fauny. Stan lasu wpływa na topoklimat, na możliwości
rekreacji, czyli na zdrowie.
Stan i zmiany lasu wpływają na kształtowanie krajobrazu.
Hałas wpływa na świat zwierzęcy, ma wpływ na walory
rekreacyjne otoczenia.

KLIMAT AKUSTYCZNY

Urządzenia ochrony przed hałasem wpływają na

Hałas i wibracje, emisja, imisja

krajobraz i na walory estetyczne drogi.
Hałas ma wpływ na zagospodarowanie przestrzenne
(MPZP).
Na krajobraz wpływają zmiany stosunków wodnych,
zmiany lub likwidacja zbiorników wodnych, zmiany

KRAJOBRAZ

przebiegu potoków.

Wpływ na obszary chronione, na walory widokowe,

Zabudowa powierzchni ziemi, ograniczenie powierzchni

estetykę, na funkcje wypoczynkowe

upraw ma wpływ na powierzchnię ziemi, w tym gleby.
Okresowe lub długotrwałe zniszczenia, uszkodzenia
i rozcięcia przestrzeni życiowej wpływają na florę i faunę.
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Zasoby środowiska i oddziaływania

Wzajemne powiązania oddziaływań i oddziaływania

bezpośrednie

pośrednie w odniesieniu do innych elementów
Na krajobraz wpływają wykarczowania i zalesienia
związane z drogą oraz ekrany akustyczne redukujące
hałas.
Na faunę i florę wpływają: stan czystości powietrza
(mikroklimat), poziom wód gruntowych, zbiorniki wód
powierzchniowych i podziemnych, zanieczyszczenie

FLORA I FAUNA

gleby i pokrycia powierzchni ziemi.

Zagrożenie dla bioróżnorodności i wielkości

Na faunę i florę mają wpływ rozcięcia wspólnot, zmiany

populacji niektórych gatunków, zmiany przestrzeni

powierzchni życiowej, zmiany krajobrazu.

życiowej i ekosystemów

Stan flory i fauny ma wpływ na zdrowie człowieka przez
rekreację; zbieranie grzybów, rybołówstwo i wędkarstwo
w wodach, itp. Na świat zwierzęcy wpływają hałas
i wibracje.

Źródło: Podręcznik dobrych praktyk wykonywania opracowań środowiskowych dla dróg krajowych, GDDKiA

8.4.5 ODPADY
Odpady powstające na terenie powiatu w dalszym ciągu będą klasyfikowane głównie
jako odpady komunalne. Wraz z tym, że coraz większa część powstających odpadów
komunalnych będzie poddana odzyskowi wskazane jest zwiększenie ilości pojemników
umożliwiających ich selektywną zbiórkę. Dodatkowo konieczne jest wprowadzenie
selektywnej zbiórki i systemów unieszkodliwiania odpadów biodegradowalnych, w tym
odpadów zielonych pochodzących z prac związanych z pielęgnacją terenów zielonych na
terenie poszczególnych gmin.

8.5

PRAWDOPODOBIEŃSTWO WYSTĄPIENIA RYZYKA DLA ZDROWIA LUDZI

8.5.1 NA ETAPIE REALIZACJI
Ponieważ elementem oddziaływania na środowisko jest także – zgodnie z definicją
ustawową – oddziaływanie na zdrowie ludzi, należy zauważyć, że realizacja założeń
zawartych w aktualizacji Programu Ochrony Środowiska na etapie ich realizacji będzie
wiązała się z pewnym oddziaływaniem na zdrowie ludzkie. Charakteryzować się ono będzie
emisją zanieczyszczeń do powietrza związanych ze zwiększonym ruchem kołowym
pojazdów, pracami budowlano - remontowymi oraz pracami ziemnymi. Mieszkańcy na etapie
realizacji zadań będą narażeni na emisję pyłów, spalin oraz odorów emitowanych podczas
modernizacji infrastruktury technicznej (kanalizacji sanitarnej, remontów dróg).
Oprócz problemu zanieczyszczeń pojawia się również kwestia bezpieczeństwa.
Prace związane z rozbudową sieci kanalizacyjnej oraz infrastruktury drogowej mogą
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stanowić zagrożenie dla ruchu pieszego. W związku z podejmowanymi działaniami sugeruje
się poinformowanie społeczeństwa o planowanych pracach z odpowiednim wyprzedzeniem
czasowym, wraz ze wskazaniem terminu zakończenia realizacji inwestycji. Pozwoli to
mieszkańcom przygotować się na ewentualne uciążliwości i zwiększy ich ostrożność.
Ponadto prace najbardziej uciążliwe nie powinny odbywać się we wczesnym godzinach
porannych oraz wieczornych, by nadmiernie nie ingerować na jakość życia mieszkańców.
8.5.2 NA ETAPIE EKSPLOATACJI
Realizacja założeń zawartych w Programie Ochrony Środowiska będzie miała
pozytywny wpływ na zdrowie ludzi.
W związku z realizacją inwestycji zaplanowanych w Programie należy spodziewać się
stopniowej poprawy jakości powietrza. Realizacja inwestycji drogowych przyczyni się do
zmniejszenia niekorzystnego wpływu na zdrowie mieszkańców związanego z emisją hałasu
komunikacyjnego.
Budowa, rozbudowa i systematyczna modernizacja systemu kanalizacyjnego,
promocja, wdrażanie i upowszechnianie zasad Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej,
wapnowanie gleb i racjonalne zużycie środków ochrony roślin i nawozów ograniczy
niekontrolowane

przedostawanie

się

zanieczyszczeń

do

wód

powierzchniowych

i podziemnych, a tym samym poprawi jakość środowiska gruntowo- wodnego i wpłynie
korzystanie na zdrowie mieszkańców.
Dbałość o dobry stan terenów zielonych usprawni rolę roślinności jako buforu
niekorzystnych oddziaływań na elementy środowiska i mieszkańców. Polepszeniu ulegną
również warunki estetyczne krajobrazu oraz zmniejszą się uciążliwości związane z życiem
w mieście (hałas, zanieczyszczenia).
Zachowanie walorów przyrodniczych powiatu poprawi także atrakcyjność turystyczną
terenu.

8.6

WPŁYW REALIZACJI POSTANOWIEŃ DOKUMENTU NA OBSZARY O SZCZEGÓLNYCH
WŁAŚCIWOŚCIACH

NATURALNYCH

LUB

POSIADAJĄCYCH

ZNACZENIE

DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
Realizacja Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Łowickiego w efekcie
końcowym przyczyni się do poprawy stanu środowiska na terenie powiatu, co w sposób
pośredni będzie korzystnie oddziaływać także na obszary i obiekty chronione.
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Do zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków położonych na terenie powiatu łowickiego, zgodnie z danymi Narodowego
Instytutu Dziedzictwa (stan na 31 marca 2015 r.) należą:
GMINA BIELAWY
Bielawy
- kościół par. pw. Nawiedzenia NMP, XV-XIX, XX, nr rej.: 94-VI-3 z 29.03.1949 oraz 105
z 15.08.1967
- dzwonnica, drewn., 1734, nr rej.: 95-VI-4 z 29.03.1949 oraz 106 z 15.08.1967
- kwatera z II wojny światowej na cmentarzu katolickim, nr rej.: 869 z 18.02.1992
Borów
- zespół dworski, 2 poł. XIX, XX:
- dwór, nr rej.: 522 z 27.12.1979
- park, nr rej.: 475 z 16.09.1978
Borówek
- dwór, 1920, nr rej.: 613 z 28.07.1983
Brzozów-Mroga
- zespół dworski, 2 ćw. XIX, XX:
- dwór, nr rej.: A-948 z 9.12.1993
-park, nr rej.: A-477 z 16.09.1978
Chruślin
- kościół par. pw. św. Michała, 1 poł. XVI, XIX, nr rej.: 98-VI-7 z 29.03.1949 oraz 111
z 15.08.1967
- dzwonnica, 1848, nr rej.: 564 z 15.08.1967
- cmentarz choleryczny oraz żołnierzy rosyjskich z I wojny światowej, 1852, nr rej.: 950/A
z 30.12.1993
Leśniczówka
- cmentarz choleryczny, 2 poł. XIX, nr rej.: 972-A z 30.06.1994
Łazin
- park dworski, po 1880, nr rej.: 527 z 5.05.1980
Oszkowice
- kościół par. pw. św. Marcina, drewn., 1629, nr rej.: A/41 z 2.08.2007
- dzwonnica, drewn., 1 poł. XIX, nr rej.: j.w.
- cmentarz kościelny, nr rej.: 893 z 21.12.1992
- cmentarz rzym.-kat., nr rej.: 894 z 21.12.1992
Piaski Bankowe
- park dworski, ok. 1900, nr rej.: 567 z 20.06.1981
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Psary
- zespół dworski, k. XIX:
- dwór, nr rej.: 602 z 28.08.1983
- park, nr rej.: 476 z 16.09.1978
Rulice-Stanisławów
- dwór, 1918, nr rej.: 523 z 27.12.1979
Sobota
- kościół par. pw. św.św. Piotra i Pawła, 1518, XIX, nr rej.: 34 z 18.07.1962 oraz 117
z 24.08.1967
- cmentarz rzym.-kat., nr rej.: 804 z 20.11.1991
- kościół cmentarny pw. Przemienienia Pańskiego, drewn., 1 poł. XVII, nr rej.: 871-VI-90 z
1946, 118-V-27 z 18.01.1962 oraz 118 z 24.08.1967
- zespół dworski, XVI, 2 poł XIX:
- dwór „zameczek”, nr rej.: 615 z 24.08.1967
- park z aleją dojazdową, nr rej.: 616 z 24.08.1967 oraz 183 z 16.09.1978
Walewice
- zespół pałacowy, XVIII-XIX:
- pałac z pawilonami i galeriami, 1783, nr rej.: 119-VII-28 z 18.01.1962 oraz 119
z 24.08.1967
- park, nr rej.: 617 z 24.08.1967 Waliszew
Waliszew
- zespół kościoła par. pw. św. Witalisa, XVIII-XIX:
- kościół, drewn., nr rej.: 120-VI-29 z 18.01.1962 oraz 120 z 25.08.1967
- dzwonnica, drewn., nr rej.: 121-VI-30 z 18.01.1962 oraz 121 z 25.08.1967
- kaplica, nr rej.: 618 z 25.08.1967
- cmentarz kościelny, nr rej.: 986 A z 6.02.1995
- cmentarz rzym.-kat., 2 poł. XVIII, nr rej.: 837 z 19.12.1991
- cmentarz wojenny z II wojny światowej, nr rej.: 895 z 21.12.1992
Zgoda-Polesie
- mogiła i pomnik (w lesie), 1943, nr rej.: 896-A z 21.12.1992
GMINA DOMANIEWICE
Domaniewice
- kaplica pw. Nawiedzenia NMP, 1 poł. XVII, nr rej.: 99-VI-8 z 29.03.1961 oraz 112 z
15.08.1967
- cmentarz kościelny, nr rej.: 949 A z 30.12.1993
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GMINA KIERNOZIA
Kiernozia
- kościół par. pw. św. Małgorzaty, XVI, nr rej.: 100-VI-9 z 16.03.1961 oraz 114 z 15.08.1967
- dzwonnica, XIX, XX, nr rej.: 565 z 17.08.1967
- zespół pałacowy, XIX:
- pałac, nr rej.: 93-VI-2 z 29.03.1949 oraz 115 z 17.08.1967
- park, nr rej.: 566 z 17.08.1967
GMINA KOCIERZEW PŁD.
Boczki
- kaplica pw. św. Rocha, drewn., 1761, nr rej.: 835-VI-54 z 1950 oraz 562 z 15.08.1967
- zespół dworski, 2 poł. XIX, XX:
- dwór, nr rej.: 591 z 28.07.1983
- park, nr rej.: 503 z 16.09.1978
Kocierzew Południowy
- zespół kościoła par. pw. św. Wawrzyńca, 2 poł. XIX:
- kościół, nr rej.: 547-A z 26.07.1980
- cmentarz kościelny, nr rej.: 967-A z 27.06.1994
- plebania, 2 poł. XIX, nr rej.: A/154 z 11.07.2014
Osiek
- zespół dworski, XVIII, XX:
- dwór, drewn., nr rej.: 470 z 1.12.1977
- park, nr rej.: 546 z 26.07.1980
GMINA ŁOWICZ
Guźnia-Rydwan
- cmentarz wojenny z II wojny światowej, nr rej.: 915 z 21.12.1992
GMINA MIASTO ŁOWICZ
Miasto Łowicz
- strefa ścisłej ochrony konserwatorskiej miasta, nr rej.: 933 A z 20.05.1993
- kościół kolegiacki pw. Wniebowzięcia NMP, XV,XVII-XVIII, nr rej.: 110-VI-19 z 18.03.1961
oraz 123 z 18.08.1967
- dzwonnica-brama, nr rej.: 112-VI-21 z 18.03.1961 oraz 124 z 18.08.1967
- kościół par.pw. Świętego Ducha i św. św. Katarzyny i Mateusza, ul. Długa 1, 1404, nr rej.:
102-VI-11 z16.03.1961 oraz 125 z 18.08.1967
- cmentarz kościelny, nr rej.: 102-VI-11 z 16.03.1961 oraz 996 z 24.08.1995
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- kościół fil. pw. św.św. Leonarda i Małgorzaty, ul. Sienkiewicza 1, XVII, nr rej.: 103-VI-12
z 16.03.1961 oraz 127 z 18.08.1967
- zespół klasztorny bernardynek, ul. Sienkiewicza 15, XVII, XIX-XX:
- kościół pw. NMP i św. Klary, nr rej.: 106-VI-15 z 17.03.1961 oraz 113/128 z
18.08.1967
- klasztor, nr rej.: 107-VI-16 z 17.03.1961 oraz 129 z 18.08.1967
- zespół klasztorny bernardynów, ob. liceum pedagogiczne, ul. Stanisławskiego 31, XVI-XX:
- kościół pw. św. Bartłomieja, nr rej.: 542-VI-40 z 6.03.1947 oraz 126 z 18.08.1967
- klasztor, nr rej.: 111-VI-20 z 18.03.1961 oraz 568 z 18.08.1967
- ogród, nr rej.: 1158 z 14.06.1974
- zespół klasztorny dominikanów, ul. Podrzeczna, 2 poł. XVII, XIX, XX:
- kościół, nr rej.: 569 z 19.08.1967
- klasztor, nr rej.: 570 z 19.08.1967
- zespół klasztorny misjonarzy, Stary Rynek 5, XVII:
- klasztor (skrzydło) z kaplicą św. Karola Boromeusza, nr rej.: 108-VI-17 z
2.06.1946,52-267-61 z 17.03.1961 oraz 144 z 18.08.1967
- piwnice po dawnym skrzydle klasztoru, nr rej.: 934 z 25.10.1993
- ogród z dziedzińcem, nr rej.: j.w.
- kościół pijarów pw. NMP i św. Wojciecha, ul. Zduńska, 2 poł. XVII, XVIII, XIX, nr rej.: 6/8
z 2.06.1946, 109-VI-18 z 17.03.1961 oraz 130 z 18.08.1967
- kościół ewangelicki, ul. Podrzeczna 17, 1 poł. XIX, nr rej.: 572 z 19.08.1967
- dzwonnica, nr rej.: 573 z 19.08.1967
- kościół mariawitów pw. Przenajświętszego Sakramentu, al. Sienkiewicza 3, 1907-10,nr rej.:
A/3 z 15.04.2002
- cmentarz rzym.-kat. „kolegiacki”, ul. Blich 8, 1843, nr rej.: 809 z 22.11.1991
- kaplica grobowa Laskowskich, nr rej.: j.w.
- cmentarz rzym.-kat. „Emaus”, ul.Mickiewicza / Topolowa, 1823, nr rej.: 803 z 20.11.1991
- kaplica cmentarna „Emaus”, 1848, nr rej.: 571 z 19.08.1967
- cmentarz ewangelicko-augsburski, ul. Boczna 3, 1841, nr rej.: 808 z 20.11.1991
- kaplica grobowa Saxów, 1842, nr rej.: j.w.
- brama, nr rej.: j.w.
- cmentarz żydowski, ul. Łęczycka 96, 1 poł. XIX, nr rej.: 875 z 20.03.1992
- park „Ogród Saski”, Rynek Kościuszki, 1886, nr rej.: 473 z 16.09.1978
- zieleniec, ul. Brudki -Mickiewicza -Żabia, 1932, nr rej.: 474 z 16.09.1978
- zieleniec, ul. Sienkiewicza, 1924-25, nr rej.: 472 z 16.09.1978
- ruiny zamku prymasowskiego, 2 poł XIV, XVI-XVIII, nr rej.: 574 z 19.08.1967
- brama „Prymasowska”, poł. XVII, nr rej.: 567 z 18.08.1967
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- ratusz, Stary Rynek, nr rej.: 536-VI-34 z 5.03.1947 oraz 131 z 18.08.1967
- zespół ludowej szkoły rolniczej, ul. Blich 10, 1925, nr rej.: 634 z 29.09.1983:
- budynek mieszkalny z warsztatem szkolnym
- budynek mieszkalny
- magazyn zbożowy
- chlewnia
- obora
- stajnia
- zespół pałacowy gen. Klickiego, ul. 1 Maja-Pałacowa, 1822-24:
- pałac, ul. Pałacowa 6, nr rej.: 543-VI-41 z 6.03.1947 oraz 133 z 19.08.1967
- kaplica, ul. Pałacowa 6, nr rej.: 576 z 19.08.1967
- domek dozorcy, ul. Pałacowa 6, nr rej.: 577 z 19.08.1967
- park, nr rej.: 471 z 16.09.1978 (1 Maja 17-21), 794 z 9.05.1990 (ul. Pałacowa 6)
- wieża, ul. 1 Maja 17-21, nr rej.: 575 z 19.08.1967
- hotel de Wilno, ob. dom mieszkalny, ul. 3 Maja 12, k. XIX, nr rej.: 787 z 27.02.1988
- zespół poczty konnej, ul. 3 Maja 13, 1829, 1950:
- stacja (poczthalteria), nr rej.: 132 z 18.08.1967
- wozownia, nr rej.: 698 z 28.09.1967
- stajnia, nr rej.: 699 z 28.09.1967
- dom, Nowy Rynek 1, 1611, XIX, nr rej.: 591 z 21.08.1967(dec. ul.Kilińskiego)
- dom, Nowy Rynek 2, 1 poł. XVII, XVIII, nr rej.: 592 z 21.08.1967
- dom, Nowy Rynek 3, pocz. XVII, XIX, nr rej.: 593 z 21.08.1967
- dom, Nowy Rynek 6, XVII, XIX, nr rej.: 594 z 21.08.1967
- dom, Nowy Rynek 8, XVII, XIX, nr rej.: 633 z 29.09.1983
- dom, Nowy Rynek 9, XVII, XVIII, nr rej.: 391-VI-38 z 1947 oraz 595 z 21.08.1967
- dom, Nowy Rynek 10, XVII, 1911, nr rej.: 635 z 29.09.1983
- dom, Nowy Rynek 12, XVII, XVIII/XIX, nr rej.: 637 z 29.09.1983
- dom, Nowy Rynek 13, XVII, XVIII, nr rej.: 114-VI-23 z6.03.1947 oraz 136 z 21.08.1967
- dom, Nowy Rynek 17, 1 poł. XIX, nr rej.: 596 z 22.08.1967
- dom, Nowy Rynek 19, 1 poł. XIX, nr rej.: 636 z 29.09.1983
- dom, Nowy Rynek 25, k. XVII, nr rej.: 597 z 22.08.1967
- dom, Nowy Rynek 30, XVIII/XIX, nr rej.: 598 z 22.08.1967
- dom, Nowy Rynek 32, XVIII/XIX, nr rej.: 599 z 22.08.1967
- dom, Nowy Rynek 33, XVII, XVIII-XIX, nr rej.: 137 z 22.08.1967
- dom, Nowy Rynek 34, XVII, nr rej.: 104-VI-13 z 16.03.1961 oraz 138 z 22.08.1967
- dom, Nowy Rynek 35, XVII, XIX, nr rej.: 139 z 22.08.1967
- dom, Nowy Rynek 36, k. XVIII, nr rej.: 140 z 22.08.1967
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- dom, ul. Podrzeczna 2, poł. XIX, nr rej.: 1006-A z 23.09.1998
- dom, ul. Podrzeczna 5, pocz. XIX, nr rej.: 573-VI-50 z 22.03.1952
- dom, ul. Podrzeczna 14, 1 poł. XIX, nr rej.: 607 z 22.08.1967
- dom, ul. Podrzeczna 18, 1 poł. XIX, nr rej.: 608 z 22.08.1967
- dom, ul. Podrzeczna 22, 1 poł. XIX, XX, nr rej.: 609 z 24.08.1967
- dom, ul. Podrzeczna 57, pocz. XIX, nr rej.: 572-VI-49 z 22.03.1952 oraz 142 z 24.08.1967
- dom, ul. Sienkiewicza 19, 1 poł. XIX, nr rej.: 1094 z 12.04.1972
-szpital wojskowy „Nowy Powiat”, ob. urząd rejonowy, ul. Stanisławskiego 30, 1827, nr rej.:
578 z 19.08.1967
- dom, Stary Rynek 2, XVIII/XIX, nr rej.: 579 z 19.08.1967 (dec. pl. Kościuszki)
- dom, Stary Rynek3, XVIII/XIX, nr rej.: 580 z 19.08.1967 (dec. pl. Kościuszki)
- dom, Stary Rynek 9/10, XVIII, XIX, nr rej.: 638 z 29.09.1983 (dec. pl. Kościuszki)
- dom, Stary Rynek 11, XVIII, XIX, nr rej.: 639 z 29.09.1983 (dec. pl. Kościuszki)
- dom, Stary Rynek 12, XVIII/XIX, nr rej.: 581 z 19.08.1967 (dec. pl. Kościuszki)
- dom, Stary Rynek 13, XVIII, XIX, nr rej.: 640 z 29.09.1983 (dec. pl. Kościuszki)
- dom, Stary Rynek 14, XVI-XVIII, nr rej.: 582 z 19.08.1967 (dec. pl. Kościuszki)
- dom, Stary Rynek 15, XVI-XX, nr rej.: 583 z 21.08.1967 (dec. pl. Kościuszki)
- kanonia, Stary Rynek 18, XVI, XIX/XX, nr rej.: 115-VI-24 z 18.03.1961 oraz 134 z
21.08.1967 (dec. pl. Kościuszki)
- kanonia, Stary Rynek 19, XVII, XIX/XX, nr rej.: 584 z 21.08.1967 (dec. pl. Kościuszki)
- kanonia, Stary Rynek 19 A, XVII-XX, nr rej.: 585 z 21.08.1967(dec. pl. Kościuszki)
- kanonia, Stary Rynek 20, XVII-XIX, nr rej.: 586 z 21.08.1967 (dec. pl. Kościuszki)
- kanonia, Stary Rynek 20 A, XVI-XIX, nr rej.: 587 z 21.08.1967 (dec. pl. Kościuszki)
- kustodia, Stary Rynek 24, k. XVIII, nr rej.: 589 z 21.08.1967 (dec. pl. Kościuszki)
- sufragania, Stary Rynek 27, 1 poł. XVII, XVIII, nr rej.: 590 z 21.08.1967 (dec. pl. Kościuszki)
- kuria wikariuszy, Stary Rynek 29, 1 poł. XVIII, nr rej.: 113-VI-22 z 18.02.1961 oraz
135 z 18.08.1967 (dec. pl. Kościuszki)
- dom księży emerytów, ob. szpital, 1 poł. XIX:
- budynek, ul. Świętojańska 1/3, nr rej.: 610 z 24.08.1967 (dec. ul. Podrzeczna 75)
- budynek, ul. Świętojańska 5/7, nr rej.: 611 z 24.08.1967 (dec. ul. Podrzeczna 73)
- dom, ul. Zduńska 4, 1908, nr rej.: 622 z 29.09.1983
- dom, ul. Zduńska 12, poł. XIX, nr rej.: 623 z 29.09.1983
- dom, ul. Zduńska 14, 1 poł. XIX, nr rej.: 624 z 29.09.1983
- dom, ul. Zduńska 18, 1 poł. XIX, nr rej.: 625 z 29.09.1983
- dom, ul. Zduńska 22, poł. XIX, nr rej.: 601 z 22.08.1967
- dom, ul. Zduńska 23, poł. XIX, nr rej.: 626 z 29.02.1983
- dom, ul. Zduńska 25, 1872, nr rej.: 627 z 29.02.1983
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- dom, ul. Zduńska 26, poł. XIX, nr rej.: 628 z 29.02.1983
- dom, ul. Zduńska 27, 1 poł. XIX, nr rej.: 602 z 22.08.1967
- dom, ul. Zduńska 28, 1827, nr rej.: 629 z 29.09.1983
- dom, ul. Zduńska 29, 1 poł. XIX, nr rej.: 603 z 22.08.1967
- dom, ul. Zduńska 32, poł. XIX, nr rej.: 630 z 29.09.1983
- dom, ul. Zduńska 34, XVII, XIX, nr rej.: 604 z 22.08.1967
- oficyna, nr rej.: 605 z 22.08.1967
- dom, ul. Zduńska 35, nr rej.: 631 z 29.09.1983
- dom, ul. Zduńska 36, poł. XIX, nr rej.: 632 z 29.09.1983
- dom, ul. Zduńska 41, 1 poł. XIX, nr rej.: 143 z 22.08.1967
- dom, ul. Zduńska 42, 1637, XVIII, nr rej.: 105-VI-14 z 2.06.1946 oraz 141 z 18.08.1967
- dom, ul. Zduńska 56, XVII, XVIII, XIX, nr rej.: 606 z 22.08.1967
GMINA ŁYSZKOWICE
Łyszkowice
- gorzelnia, ob. dom mieszkalny, ul. Księstwa Łowickiego 21, 1 poł. XIX, 1903, nr rej.: 612
z 24.08.1967
- cukrownia, ob. domy mieszkalne, ul. Wolności 1 i 2, 1830-XX, nr rej.: 1007-A z 1.10.1998:
- budynek „Podkowa”
- budynek „Mydlarnia”
GMINA NIEBORÓW
Arkadia
- rezydencja letnia Radziwiłłów (park z pawilonami), ob. muzeum, 4 ćw. XVII-XIX, nr rej.:
205/P-IV-3 z 26.10.1948, 91-VI-1 z 18.01.1962 oraz 145 z 12.08.1967:
- park, 1783 –XIX, nr rej.: 73/A z 19.05.1982
- świątynia Diany, 1783, nr rej.: 538 z 12.08.1967
- dom arcykapłana, 1783, nr rej.: 539 z 12.08.1967
- dom murgrabiego, ok. 1800, nr rej.: 540 z 12.08.1967
- łuk grecki, 1785, nr rej.: 541 z 12.08.1967
- domek gotycki, pocz, XIX, nr rej.: 542 z 12.08.1967
- galeria arkadowa, ok. 1800, nr rej.: 543 z 12.08.1967
- jaskinia Sybilli, ok. 1800, nr rej.: 544 z 12.08.1967
- akwedukt, 1744, 1950-52, nr rej.: 545 z 12.08.1967
- brama cyrku, ok. 1800, nr rej.: 546 z 12.08.1967
- aleja przy drodze Arkadia-Nieborów, nr rej.: 1150 z 14.06.1974
Bednary
127

Prognoza Oddziaływania na Środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Łowickiego

- kwatera wojenna (1939-1945) na cmentarzu rzym.-kat., nr rej.: 881/A z 14.04.1992
Bełchów
- zespół kościoła parafialnego, 1866, 1900, nr rej.: 973/A z 30.06.1994:
- kościół pw. św. Macieja
- cmentarz kościelny
- mur ogrodzeniowy
- kaplica pogrzebowa
- kapliczka
Kompina
- cmentarz wojenny z II wojny światowej (żołnierzy polskich), 1939, nr rej.: 911 A z
21.12.1992
Nieborów
- kościół pw. MB Bolesnej, 1871-83, nr rej.: 521 z 27.12.1979
- cmentarz rzym.-kat., 2 poł. XIX, nr rej.: 802 A z 20.11.1991
- zespół pałacowy, ob. muzeum, XVIII, XIX-XX:
- pałac, nr rej.: 116-VI-25 z 18.01.1962 oraz 146 z 12.08.1967
- browar, nr rej.: 547 z 12.08.1967
- oranżeria I, nr rej.: 548 z 12.08.1967
- oranżeria II, nr rej.: 549 z 12.08.1967
- spichrz, nr rej.: 550 z 12.08.1967
- oficyna, nr rej.: 551 z 12.08.1967
- dom oficjalisty I, nr rej.: 552 z 12.08.1967
- dom oficjalisty II, nr rej.: 553 z 12.08.1967
- stajnia, nr rej.: 554 z 12.08.1967
- wozownia, nr rej.: 555 z 12.08.1967
- budynek zarządu, nr rej.: 556 z 12.08.1967
- kuźnia, nr rej.: 557 z12.08.1967
- chlew, nr rej.: 558 z 12.08.1967
- budynek gospodarczy w parku, nr rej.: 559 z 12.08.1967
- obora, nr rej.: 560 z 12.08.1967
- park, nr rej.: 147-P-VI-2 z 26.10.1948, 98/561 z 12.09.1967 oraz 98 z 19.05.1982
- 2 aleje (Nieborów–Łasieczniki, Nieborów–Piaski), XIX, nr rej.: A/1150/296 z 5.05.1980
Patoki
- dom dróżnika, 1 poł. XIX, nr rej.: 614 z 24.08.1967
- słup graniczny Księstwa Łowickiego, 1829, nr rej.: 2723-VI-30 z 16.03.1961
GMINA ZDUNY
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Bąków Górny
- cmentarz rzym.-kat., XVIII, nr rej.: 919/A z 21.12.1992
Bąków Poduchowny
- kościół par. pw. Nawiedzenia NMP, 1911-28, nr rej.: 548/A z 26.07.1980
- cmentarz kościelny, nr rej.: 970/A z 30.06.1994
Bogoria Górna
- park dworski, nr rej.: 721 z 1.06.1984
Maurzyce
- skansen (teren), 1985, nr rej.: 997 A z 23.02.1996
- most spawany na rzece Słudwii, 1929, nr rej.: 1031 z 22.11.1968
Zduny
- kościół par. pw. św. Jakuba Ap., XIX/XX, nr rej.: 511-A z 30.01.1979
- kaplica, 1 poł. XIX, nr rej.: j.w.
- cmentarz kościelny, nr rej.: 971-A z 30.06.1994
- cmentarz mariawicki, 1 poł. XIX, nr rej.: 923-A z 21.12.1992
Złaków Borowy
- zespół zabudowy wsi, 1 poł. XIX/XX, nr rej.: 620 z 25.08.1967
Złaków Kościelny
- zespół kościoła par. pw. Wszystkich Świętych:
- kościół, 1901, nr rej.: 761 z 10.08.1985
- plebania, k. XIX, nr rej.: 773 z 21.09.1986
- „Przytulisko” (dom mieszkalny), 1895, nr rej.: 772 z 21.09.1986
- cmentarz kościelny, nr rej.: 969-A z 27.06.1994:
- cmentarz rzym.-kat., 1829, nr rej.: 838-A z 19.12.1991
- kaplica-mauzoleum, nr rej.: j.w.
Potencjalny negatywny wpływ na obiekty zabytkowe zlokalizowane na terenie
powiatu łowickiego może być związany ze zwiększoną emisją zanieczyszczeń do powietrza
w trakcie realizacji inwestycji (na etapie trwania prac budowlanych). Głównym czynnikiem
wpływającym na niszczenie zabytków są kwaśne deszcze. Powstają w wyniku łączenia się
kropelek wody z gazowymi zanieczyszczeniami powietrza. Największe znaczenie ma
dwutlenek

siarki,

tlenki

azotu,

siarkowodór,

dwutlenek

węgla

i

chlorowodór.

Zanieczyszczenia powietrza pochodzą ze źródeł naturalnych oraz są wynikiem działalności
człowieka – powstają w skutek spalania paliw i procesów przemysłowych. Z występowaniem
kwaśnych deszczy wiąże się przyspieszona erozja kamienia i niszczenie wielu zabytkowych
budowli. Cząsteczki kwasów: siarkowego i azotowego zawarte w kwaśnych deszczach,
przenoszone w chmurach deszczowych na wielkie odległości, gromadzą się w śniegu lub
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spadają razem z deszczem, powodując niszczenie materiału budowlanego. Narażone są
także zabytki zbudowane z wapienia oraz piaskowca. Minerały te ulegają rozkładowi
i rozpadają się. Kwaśne opady niszczą także hartowane materiały. Budynki muszą być
często malowane, a niestety zanieczyszczone powietrze szkodliwie działa na pigmenty
zawarte w farbach. Torowiska i stal (także ocynkowana) na terenach o dużym
uprzemysłowieniu w bardzo szybkim tempie ulegają korozji, stąd konieczność częstych
renowacji. Zanieczyszczenia niszczą również starodruki, obrazy oraz litografie znajdujące się
w galeriach sztuki, muzeach oraz w bibliotekach. Współczesne budynki, również są
niszczone przez kwaśne deszcze, beton zaczyna się kruszyć, a stalowe pręty rdzewieją.
Przewiduje się, że skala ewentualnych negatywnych oddziaływań na środowisko
(głównie okresowych, generowanych przez roboty wykonawcze) będzie niewielka.
W perspektywie długoterminowej realizacja inwestycji mających na celu ograniczenie
emisji do powietrza, planowanych do realizacji w ramach Programu Ochrony Środowiska,
w sposób pośredni korzystnie wpłynie na zabytkowe budynki zlokalizowane na terenie
powiatu.

8.7

PRAWDOPODOBIEŃSTWO

WYSTĄPIENIA

ODDZIAŁYWAŃ

SKUMULOWANYCH
Oddziaływania na środowisko i ludzi poszczególnych zadań ujętych w aktualizacji
Programu Ochrony Środowiska w przypadku ich równoczesnej realizacji mogą się nakładać.
Wskazane jest ułożenie harmonogramu realizacji zadań w taki sposób, aby z jednej
strony uwzględnić technologię robót, z drugiej zaś ograniczyć kumulację uciążliwych
oddziaływań.
Ponieważ część zadań ujętych w Programie wymaga bezpośredniej ingerencji
w istniejące ciągi komunikacyjne ze szczególną starannością powinien zostać przygotowany
projekt organizacji ruchu, tak by poszczególne fazy robót w jak najmniejszym stopniu
utrudniały życie mieszkańcom i osobom przyjezdnym.
W przypadku

zadań

związanych

z budową

lub

modernizacją

uzbrojenia

podziemnego, o podejmowanych w tym zakresie działaniach powinni być informowani
zarządcy wszystkich sieci, tak by w jednym czasie uporządkować wszystkie wymagające
tego sieci na danym terenie.
Podsumowując, realizacja założeń zawartych w aktualizacji Programu Ochrony
Środowiska dla Powiatu Łowickiego nie będzie generować znaczącego oddziaływania na
wskazane w Ustawie komponenty środowiska (także na etapie prac wykonawczych). Trwałe
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i korzystne będą natomiast ekologiczne i krajobrazowe efekty realizacji projektu tego
dokumentu.

8.8

PRZEWIDYWANE

ZNACZĄCE

ODDZIAŁYWANIA

WYMAGAJĄCE

SPORZĄDZENIA RAPORTU ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Projekt aktualizacji projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Łowickiego
na lata 2015-2018 z perspektywą do na lata 2019-2022”, będzie realizowany poprzez
ustanowione cele ogólne i szczegółowe oraz krótko i długoterminowe zadania środowiskowe.
Przedsięwzięcia wyszczególnione w Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu
Łowickiego, które mogą wymagać sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na
środowisko, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2010 Nr
213, poz. 1397) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2013 r. (Dz.U.
2013 poz. 817) zmieniającym rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko, przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na
środowisko to:
 budowa, przebudowa i remonty dróg;
Zgodnie z § 3. 1. pkt. 60 Rozporządzenia do przedsięwzięć mogących potencjalnie
znacząco oddziaływać na środowisko należą: „ drogi o nawierzchni twardej o całkowitej
długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz
obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg oraz
obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych
poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5,
8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody”.
 budowa i rozbudowa sieci kanalizacyjnej;
Zgodnie z § 3. 1. pkt. 79 Rozporządzenia do przedsięwzięć mogących potencjalnie
znacząco oddziaływać na środowisko należą: „sieci kanalizacyjne o całkowitej długości
przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem ich przebudowy metodą
bezwykopową oraz przyłączy do budynków”;
 zalesianie gruntów;
Zgodnie z § 3. 1. pkt. 89 Rozporządzenia do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco
oddziaływać na środowisko należą „zalesienia:
a) pastwisk lub łąk, na obszarach bezpośredniego lub potencjalnego zagrożenia
powodzią,
b) nieużytków na glebach bagiennych,
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c) nieużytków lub innych niż orne użytków rolnych, znajdujących się na obszarach
objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody,
o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy”;
Zgodnie z z § 3. 1. pkt. 90 Rozporządzenia do przedsięwzięć mogących potencjalnie
znacząco oddziaływać na środowisko należą „zalesienia o powierzchni powyżej 20 ha inne
niż wymienione w pkt 89”;
 budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków;
Zgodnie z z § 3. 1. pkt. 77 Rozporządzenia do przedsięwzięć mogących potencjalnie
znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się: „instalacje do oczyszczania ścieków inne
niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 40, przewidziane do obsługi nie mniej niż 400 równoważnych
mieszkańców w rozumieniu art. 43 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne”.
Należy zaznaczyć, że jest to jedynie wstępna, bardzo ogólna kwalifikacja
przedsięwzięć do procedury oceny oddziaływania na środowisko, wynikająca z Programu
Ochrony Środowiska. Szczegółowe kwalifikowanie należy prowadzić na etapie projektowania
i realizacji przedsięwzięć.
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9

ROZWIĄZANIA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB
KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA
ŚRODOWISKO,

MOGĄCYCH

PROJEKTOWANEGO

BYĆ

DOKUMENTU,

W

REZULTATEM
SZCZEGÓLNOŚCI

REALIZACJI
NA

CELE

I PRZEDMIOT OCHRONY OBSZARU NATURA 2000 ORAZ INTEGRALNOŚĆ
TEGO OBSZARU

Działania łagodzące są to środki zmierzające do zmniejszenia lub nawet eliminacji
negatywnego oddziaływania na element środowiska społecznego lub przyrodniczego.
Działania kompensujące są to działania najczęściej niezależne od przedsięwzięcia
inwestycyjnego, których celem jest kompensacja znaczącego niekorzystnego oddziaływania
na środowisko, jakie jest spowodowane realizacją tego przedsięwzięcia.
Zgodnie z art. 75 ustawy Prawo Ochrony Środowiska kompensacja przyrodnicza
może być realizowana tylko wówczas, gdy „ochrona elementów przyrodniczych nie jest
możliwa".
Wpływ na środowisko zadań przewidzianych do realizacji w ramach Programu
Ochrony Środowiska będzie stosunkowo niewielki i w przypadku większości inwestycji
będzie ograniczał się do etapu realizacji przedsięwzięcia (etapu budowy). Ponadto
większość inwestycji bazuje na tzw. „istniejącym śladzie” tzn. zakłada modernizację,
przebudowę już istniejących obiektów, nie ingerując w nowe, cenne przyrodniczo obszary lub
zmieniając znacząco obecne użytkowanie terenu.
W planach brak jest konkretnych informacji dotyczących lokalizacji inwestycji lub
szczegółowych danych projektowych, które pozwoliłyby na dokładną analizę ich oddziaływań
na obszary chronione. Wnikliwa analiza będzie przeprowadzona przez potencjalnych
inwestorów na danych obszarze w celu stwierdzenia oddziaływania na środowisko.
Jednakże sam Program Ochrony Środowiska dla powiatu łowickiego ma na celu
poprawę stanu środowiska przyrodniczego. Realizacja Programu Ochrony Środowiska dla
powiatu łowickiego w efekcie końcowym przyczyni się do poprawy stanu środowiska na
terenie powiatu, co w sposób pośredni będzie korzystnie oddziaływać także na obszary
i obiekty chronione.
W celu zmniejszenia lub eliminacji negatywnego oddziaływania na środowisko
przyrodnicze lub społeczne proponuje się podjęcie działań łagodzących opisanych poniżej.
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Tabela 19. Proponowane środki i zalecenia łagodzące niekorzystne oddziaływania na
środowisko wynikające z realizacji Programu Ochrony Środowiska.
Środki łagodzące niekorzystne oddziaływania na poszczególne elementy
środowiska/zalecenia
Powietrze atmosferyczne
Place budowy oraz drogi dojazdowe do nich powinny być zorganizowane w taki sposób, aby
zapobiec wtórnej emisji pyłu, przykładowo: zraszanie terenu w okresie bezdeszczowym,
ograniczenie prędkości pojazdów, tymczasowe utwardzenie dróg w stopniu umożliwiającym
sprzątanie, uważne ładowanie materiałów sypkich na samochody-nie sypanie na nadkola i inne
części pojazdu, przykrywanie plandekami skrzyń ładunkowych samochodów transportujących
materiały sypkie (dotyczy też ziemi z wykopów).
Warunki klimatyczne
Podczas prowadzenia prac remontowych zaleca się stosowanie zabiegów mających na celu
zmniejszenie zatorów komunikacyjnych w mieście tj. odpowiednio zsynchronizowana sygnalizacja
świetlna, propagowanie ruchu pieszego, rowerowego oraz komunikacji publicznej.
Odpowiednie projektowanie zieleni miejskiej, tak aby pełniła funkcje ochrony przed wiatrem,
wpływała na wymianę powietrza w mieście oraz przyczyniała się do zatrzymywania wilgoci.
Zadrzewienia poza tym, że posiadają szczególne wartości przyrodniczo – krajobrazowe, pełnią też
funkcję osłonową – stanowią naturalną ochronę przed wiatrem osłabiając jego siłę o 20 do 80%.
Rośliny wpływają także na wymianę powietrza wspomagając ruchy konwekcyjne poziome i pionowe,
przyczyniając się do zmniejszenia wahań temperatury, czyli amplitud w jej sąsiedztwie, co zaznacza
się wyraźnie w okresie wegetacji. W największej mierze dotyczy to roślinności wysokiej, zajmującej
dostatecznie duże powierzchnie. Ponadto zieleń przyczynia się do wzbogacenia powietrza i gleby
w wilgoć.
Klimat akustyczny
Urządzenia stosowane przy pracach budowlanych powinny spełniać kryteria dotyczące ich wartości
akustycznej, wynikające z przepisów prawa. Obecnie w tym względzie obowiązuje Rozporządzenie
Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń
używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz.U. z 2005 Nr 263,
poz. 2202 z późn. zm). Normy obowiązujące dla urządzeń nowych mają na celu ochronę słuchu
pracowników, a także osób postronnych.
W celu zmniejszenia emisji hałasu związanego z pracami budowlanymi, prace te powinny być
wykonywane wyłącznie w porze dziennej, a czas pracy maszyn budowlanych na biegu jałowym
należy ograniczyć do minimum.
Maszyny budowlane powinny być w dobrym stanie technicznym, posiadać sprawne tłumiki
akustyczne.
Wpływ na zmniejszenie hałasu komunikacyjnego ma także stosowanie odpowiednio
zaprojektowanych pasów zieleni przyulicznej z rzędami wysokich drzew i krzewów (gatunków
o właściwościach dźwiękochłonnych tj. zimozielone gatunki drzewiaste oraz klon topola, lipa).
Gleby
Wszelkie podejmowane na etapie trwania prac budowlanych działania powinny być wykonywane
w sposób zabezpieczający grunt i ziemię, a także drogę dojazdową przed zanieczyszczeniem.
W fazie realizacji inwestycji powinno być zorganizowane szczelne odprowadzanie ścieków socjalno –
bytowych, z zachowaniem warunków ochrony środowiska gruntowo – wodnego.
Należy kontrolować szczelność zbiorników paliw płynnych, aby nie dopuścić skażenia środowiska
gruntowego substancjami ropopochodnymi. Magazynowane substancje, materiały oraz odpady
należy zabezpieczyć przed możliwością kontaktu z wodami opadowymi, tak aby nie dopuścić do
skażenia gruntu w wyniku wymywania z nich substancji toksycznych. Po zakończeniu realizacji
inwestycji należy usunąć wszystkie tymczasowe instalacje i urządzenia oraz wykonać niezbędne

134

Prognoza Oddziaływania na Środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Łowickiego

Środki łagodzące niekorzystne oddziaływania na poszczególne elementy
środowiska/zalecenia
niwelacje powierzchni terenu.
W miarę możliwości technicznych parkingi dla sprzętu budowlanego powinny być utwardzone
i odwadniane. Umowy z wykonawcami prac budowlanych powinny zawierać klauzule
o odpowiedzialności ekologicznej – należy stosować zasadę „zanieczyszczający płaci”.
Zabiegi solenia dróg i chodników zimą powinny zostać ograniczone do niezbędnego minimum.
Przed rozpoczęciem prac ziemnych warstwa wierzchnia gleby (humus) powinna być zebrana, a po
zakończeniu prac – rozdeponowana na powierzchni terenu.
Wody powierzchniowe i wody podziemne
Na etapie opracowania organizacji budowy lub innych inwestycji powinno się uwzględnić
doprowadzenie na teren budowy wody do celów technologicznych i sanitarnych oraz zapewnić
odpowiednie warunki sanitarne osobom wykonującym prace.
Aby zapobiec przedostawaniu się nieoczyszczonych ścieków deszczowych do wód zaleca się
stosowanie instalacji pozwalających na odprowadzanie ścieków opadowych z jezdni oraz ich
oczyszczanie. Powstające ścieki deszczowe, przed wprowadzeniem do środowiska należy
oczyszczać do wymaganych prawem parametrów.
Należy kontrolować szczelność zbiorników paliw płynnych pojazdów stosowanych w czasie prac
budowlanych, aby nie dopuścić skażenia środowiska gruntowego substancjami ropopochodnymi.
Magazynowane na placach budowy substancje, materiały oraz odpady należy zabezpieczyć przed
możliwością kontaktu z wodami opadowymi, tak aby nie dopuścić do skażenia środowiska gruntowowodnego w wyniku wymywania z nich substancji toksycznych.
Zabiegi solenia dróg oraz chodników zimą powinny zostać ograniczone do niezbędnego minimum.
Sól drogową należy przechowywać w szczelnie zamykanych pojemnikach.
Flora
Podczas prac związanych z realizacją działań uwzględnionych w Programie Ochrony Środowiska
może wystąpić konieczność usunięcia bądź przesadzenia niektórych drzew i krzewów także
dokonania nowych nasadzeń. O ile jest to możliwe rośliny i drzewa należy przesadzać, a nie
wycinać, chyba, że ich wartość jest wyjątkowo niska.
Zgodnie z Art. 83. 1. Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody usunięcie drzew lub
krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez
prezydenta miasta na wniosek posiadacza nieruchomości - za zgodą właściciela tej nieruchomości
(nie dotyczy m.in: drzew lub krzewów w lasach, drzew owocowych, z wyłączeniem rosnących na
terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz w granicach parku narodowego lub
rezerwatu przyrody - na obszarach nieobjętych ochroną krajobrazową; na plantacjach drzew
i krzewów, oraz drzew i krzewów, których wiek nie przekracza 10 lat).
Planując roboty dotyczące aranżacji zieleni miejskiej warto uwzględnić specyficzne zagrożenia
w otoczeniu na etapie realizacji jak np. zniszczenie trawników lub chronionych gatunków roślin.
W czasie wykonywania prac budowlanych w sąsiedztwie systemów korzeniowych należy
przeprowadzać wykopy ręcznie. W przypadku konieczności odsłonięcia korzeni należy je
zabezpieczyć. Należy unikać usuwania korzeni strukturalnych, zabezpieczyć środkami
grzybobójczymi rany po odciętych korzeniach.
Pnie drzew narażonych na otarcia ze strony sprzętu budowlanego należy zabezpieczyć np. stosując
odpowiednie włókniny i obudowy drewniane.
Fauna
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W celu minimalizacji niekorzystnego oddziaływania na faunę planowane prace budowlane, powinny
zostać przeprowadzone w możliwie najkrótszym czasie.
Termomodernizacja budynków może wywierać negatywny wpływ na niektóre gatunki ptaków
gniazdujących min. w szczelinach ścian oraz na nietoperze.
Z tego powodu obowiązkiem inwestora jest podjęcie środków, które wynagrodzą chronionym
gatunkom doznane straty.
W związku z powyższym przed rozpoczęciem prac termomodernizacyjnych należy rozważyć
możliwość stworzenia zastępczych schronień dla ptaków i nietoperzy. Są to skrzynki dla ptaków
i nietoperzy. Mogą one być drewniane bądź wykonane z masy trocinobetonowej. Zarówno pierwsze
jak i drugie mogą być montowane w warstwie ociepliny – korzystniejsze rozwiązanie (z wyjątkiem
skrzynki dla pustułki ze względu na jej rozmiar) lub na jej powierzchni.
Nie zawsze w przypadku każdego indywidualnego budynku można za pomocą skrzynek
zrównoważyć liczbę schronień ptaków i nietoperzy, które uległy zanikowi w wyniku prac
remontowych. Dlatego ważne jest, aby działania rekompensujące straty wykonywać w przypadku
wszystkich remontowanych budynków – także tych w danym momencie niezamieszkałych przez
zwierzęta. Tylko wówczas bowiem sumaryczna liczba utworzonych potencjalnych schronień ma
szanse zrównoważyć stratę.
Dla zapewnienia bezpieczeństwa ludzi, skrzynki lęgowe nie montowane w warstwie ociepliny (a więc
nie chronione przed ewentualnym oderwaniem się od ściany) należy wieszać w ten sposób, by pod
nimi nie znajdował się chodnik lub trawnik, lecz np. zadaszone wejście do klatki schodowej.
Ze względu na różne konstrukcje budynków nie zawsze jest możliwe lub niekoniecznie jest zasadne
zastosowanie schematów rozmieszczenia skrzynek dla ptaków lub nietoperzy oraz ich liczby zgodnie
z przedstawionymi dalej zasadami. W każdym przypadku konieczna jest konsultacja i nadzór
ornitologa oraz chiropterologa nad prowadzonymi pracami. Jego zadaniem jest wskazanie
najbardziej odpowiednich miejsc dla zamontowania skrzynek oraz ich liczby.
Przed przystąpieniem do wykonywania termoizolacji budynków, które są lub potencjalnie mogą
stanowić siedliska lęgowe ptaków należy wystąpić do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Poznaniu o wydanie zezwolenia w trybie art. 56 ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie przyrody na
odstępstwo od zakazu, o którym mowa w art. 52 ust. 1 pkt 4 tj. o zezwolenie na zniszczenie siedlisk
i ostoi ptaków. Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska wydana w ww. trybie nie ma
związku i jest niezależna od decyzji związanych z wymogami prawa budowlanego.
Przeprawy mostowe: zanieczyszczone wody z mostu, przed ich odprowadzeniem do rzeki należy
wstępnie oczyścić w systemie osadników lub separatorów (dla ochrony ryb).
Dodatkowo prace budowlane wiążące się z użyciem ciężkiego sprzętu, a co za tym idzie ze znaczną
emisją hałasu powodującą płoszenie zwierząt powinny być wykonywane poza sezonem lęgowym
ptaków (zwłaszcza na terenach sąsiadujących z wodami powierzchniowymi).
Zdrowie
W związku z podejmowanymi działaniami sugeruje się poinformowanie społeczeństwa
o planowanych pracach z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym, wraz ze wskazaniem terminu
zakończenia realizacji inwestycji. Pozwoli to mieszkańcom przygotować się na ewentualne
uciążliwości i zwiększy ich ostrożność. Ponadto prace najbardziej uciążliwe nie powinny odbywać się
we wczesnym godzinach porannych oraz wieczornych, by nadmiernie nie ingerować w życie
mieszkańców.
W celu zachowania bezpieczeństwa na terenie budowy konieczna jest kontrola prowadzonych prac
pod kątem przestrzegania przepisów BHP.
Tereny budowy lub robót powinny być, w miarę potrzeby, ogrodzone. Ogrodzenia powinny być
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wykonane tak, aby nie stwarzały zagrożenia dla ludzi.
Jeżeli ogrodzenie terenu budowy lub robót nie jest możliwe, należy oznakować granice terenu za
pomocą tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnić stały nadzór.
Strefy niebezpieczne uniemożliwiające dostęp osobom postronnym wyznacza się przez ich
ogrodzenie i oznakowanie. Strefę niebezpieczną, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości
przedmiotów, ogradza się balustradami. w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od
płaszczyzny obiektu budowlanego, strefa niebezpieczna nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości,
z której mogą spadać przedmioty, lecz nie mniej niż 6 m. w zwartej zabudowie miejskiej strefa
niebezpieczna może być zmniejszona pod warunkiem zastosowania innych rozwiązań technicznych
lub organizacyjnych, zabezpieczających przed spadaniem przedmiotów. Przejścia, przejazdy
i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza się daszkami ochronnymi. Daszki ochronne
powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m nad terenem w najniższym miejscu
i być nachylone pod kątem 45° w kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie daszków powinno być
szczelne i odporne na przebicie przez spadające przedmioty. w miejscach przejść i przejazdów
szerokość daszka ochronnego wynosi co najmniej o 0,5 m więcej z każdej strony niż szerokość
przejścia lub przejazdu.
Używanie daszków ochronnych jako rusztowań lub miejsc składowania narzędzi, sprzętu, materiałów
jest zabronione.
Drogi dojazdowe powinny mieć utwardzoną nawierzchnię i być oznakowane zgodnie z przepisami
o ruchu na drogach publicznych.
Przejścia dla pracowników znajdujące się na pochyłościach o pochyleniu większym niż 15% należy
zaopatrzyć w listwy umocowane poprzecznie, w odstępach nie mniejszych niż 0,4 m lub w schody
o szerokości nie mniejszej niż 0,75 m, co najmniej z jednostronnym zabezpieczeniem balustradą.
Pochylnie, po których dokonuje się ręcznego przenoszenia ciężarów, nie powinny mieć spadków
większych niż 10%.
W czasie trwania prac budowlanych należy zmniejszyć czas pracy maszyn budowlanych do
niezbędnego minimum, aby ograniczyć emisję spalin oraz hałasu, które w sposób pośredni mogą
niekorzystnie wpływać na zdrowie mieszkańców powiatu.
Dobra kultury i krajobraz
W przypadku natrafienia na przedmioty o charakterze zabytkowym należy zabezpieczyć teren
znaleziska i powiadomić o tym fakcie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
Wszystkie inwestycje powinny być zaplanowane tak, aby nie niszczyły walorów estetycznych
krajobrazu, nie zaburzały historycznego układu przestrzennego miasta objętego ochroną
konserwatorską.
Odpady
Powstałe w trakcie prac budowlanych odpady, powinny być w miarę możliwości wtórnie
wykorzystywane podawane odzyskowi lub w ostateczności segregowane usuwane zgodnie
z obowiązującymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami. W przypadku odpadów
niebezpiecznych, każdy rodzaj odpadów powinien być gromadzony i przechowywany oddzielnie
w warunkach uniemożliwiających przedostanie się do środowiska naturalnego i chroniony przed
działaniem czynników atmosferycznych. Transport tych odpadów z miejsc ich powstawania do miejsc
odzysku lub unieszkodliwiania powinien się odbywać z zachowaniem szeregu przepisów
obowiązujących w takiej działalności

Wszelkie negatywne oddziaływania planowanych inwestycji na środowisko mogą być
ograniczone już na etapie planowania, poprzez ocenę wszystkich uwarunkowań,
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przemyślany wybór lokalizacji a dalej odpowiedni dobór rozwiązań, technologicznych
i zharmonizowanie prac z innymi inwestycjami. Skala wywoływanych przez nie oddziaływań
środowiskowych zależeć będzie w znacznym stopniu od lokalnych uwarunkowań
środowiskowych. Dlatego tak ważne jest ujęcie kwestii ochrony środowiska w lokalnych
dokumentach

strategicznych

(w lokalnych

Studiach

i

Planach

Zagospodarowania

Przestrzennego). Ponadto prawidłowy projekt, uwzględniający potrzeby ochrony środowiska
zarówno na etapie budowy jaki i w fazie eksploatacji inwestycji, także pozwoli istotnie
ograniczyć takie oddziaływania.
Do ogólnych działań ograniczających negatywne oddziaływanie na środowisko
należą: prawidłowe zabezpieczenie techniczne sprzętu i placu budowy, w tym zwłaszcza
w miejscach styku z ekosystemami szczególnie wrażliwymi na zmiany warunków
siedliskowych, dostosowanie terminów prac do terminów rozrodu, wegetacji, okresów
lęgowych itp.
W celu zmniejszenia uciążliwości związanych z pracami budowlanymi, powinny być
one prowadzone wyłącznie w godzinach dziennych.
Kompensacja przyrodnicza
Działania kompensujące to działania najczęściej niezależne od przedsięwzięcia
inwestycyjnego, których celem jest kompensacja znaczącego niekorzystnego oddziaływania
na środowisko, jakie jest spowodowane realizacją tego przedsięwzięcia.
Zgodnie z art. 41 ustawy Prawo Ochrony Środowiska projekt kompensacji
przyrodniczej może być zawarty w prognozie oddziaływania na środowisko planów,
programów i strategii. Zgodnie z art. 75 ustawy Prawo Ochrony Środowiska kompensacja
przyrodnicza może być realizowana tylko wówczas, gdy „ochrona elementów przyrodniczych
nie jest możliwa".
Z przeprowadzonej analizy wynika, że na obecnym etapie nie przewiduje się
wystąpienia oddziaływań powodujących znacznych zmian w środowisku wywołanych
realizacją Programu, które wymagałyby podjęcia takich kroków.
Do metod ograniczania niekorzystnego wpływu inwestycji drogowych na
środowisko należą:
(Źródło: prognoza oddziaływania na środowisko dla Projektu Programu Budowy Dróg
Krajowych na lata 2014 – 2023)
Podstawność zastosowania poszczególnych działań minimalizujących oceniana jest
indywidualnie w raportach o oddziaływaniu na środowisko poszczególnych inwestycji.
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Działania minimalizujące dla nietoperzy
(Źródło: prognoza oddziaływania na środowisko skutków realizacji Programu Budowy Dróg
Krajowych na lata 2011 – 2015)


Do

metod

zabezpieczenia

inwestycji

liniowych

przed

barierowym

oddziaływaniem na trasy przelotów nietoperzy oraz zabezpieczeniem przed
kolizjami należy stosowanie bramownic.


Dobór odpowiedniego oświetlenia na etapie eksploatacji inwestycji znacznie
minimalizuje ryzyko kolizji z nietoperzami. W odniesieniu do etapu budowy
intensywne oświetlenie może zaburzać funkcjonowanie kolonii rozrodczych,
jeśli występują w pobliżu inwestycji. Jeśli oświetlenie jest konieczne, powinno
ono być jak najmniej intensywne oraz skierowane wyłącznie w kierunku
elementów, jakie ma oświetlać. Szczególnie istotne w tym zakresie jest
przyciąganie do światła owadów będących podstawą pożywienia dla
nietoperzy. Siła przyciągania insektów zależy w dużym stopniu od spektrum
światła. Dla owadów szczególnie atrakcyjny jest zakres barw ultrafioletowych.
Ogólnie obowiązuje zasada, że im mniejszy udział barw ultrafioletowych
i niebieskich w świetle źródła, tym mniejsze jest oddziaływanie na organizmy.
W białym spektrum światła należy preferować światło o ciepłej białej barwie
i temperaturze kolorów poniżej 3000 Kelwinów. Ograniczenie oświetlenia
można

osiągnąć

poprzez

stosowanie

lamp

ze

strumieniem

światła

skierowanym na określoną powierzchnię, np. poprzez ograniczenie kąta
świecenia, dostosowanie okresu trwania oświetlenia do pory roku (dłuższy
czas oświetlenia na wiosnę oraz jesienią oraz krótszy w okresie lata, kiedy to
nietoperze intensywnie żerują). Jednocześnie możliwe jest unikanie pułapek
na owady poprzez stosowanie zamkniętych obudów źródeł światła. Znaczące
pozytywne skutki przynosi stosowanie oświetlenia nie wabiącego owadów,
najlepsze są niskociśnieniowe lampy sodowe (SOX), mniej skuteczne
wysokociśnieniowe lampy sodowe (SON), natomiast niedopuszczalne jest
stosowanie lamp rtęciowych (MBF). Podczas projektowania oświetlenia
i montażu lamp należy unikać zbędnego rozpraszania światła.


Skutecznym działaniem kompensującym utratę naturalnych kryjówek jest
rozwieszanie skrzynek dla nietoperzy w parkach oraz młodych drzewostanach
(zwłaszcza jednowiekowych, sosnowych monokulturach), ubogich, bądź
pozbawionych naturalnych kryjówek w postaci starych drzew).

Działania minimalizujące dla ptaków
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(Źródło: Prognoza oddziaływania na środowisko dla Projektu Programu Budowy Dróg
Krajowych na lata 2014 – 2023)


Zachowanie ciągłości obszarów cennych (powierzchni leśnych, szpalerów
drzew i krzewów, cieków);



Ograniczanie zanieczyszczenia światłem;



Planowanie instalacji nieprzezroczystych ekranów dźwiękochłonnych, które
stanowią swoistą pułapkę ekologiczną dla ptaków.



W miejscach przecięcia szlakami migracyjnymi ograniczenie konstrukcji
powodujących kolizje z ptakami w tym również projektowanie mostów
i wiaduktów o konstrukcjach minimalizujących możliwość kolizji;



Prace związane z przekształcaniem siedlisk powinny być zaplanowane
i wykonane w okresie poza lęgowym.

Działania minimalizujące dla płazów
(Źródło: Prognoza oddziaływania na środowisko dla Projektu Programu Budowy Dróg
Krajowych na lata 2014 – 2023)


Tworzenie miejsc zastępczych dla bytowania płazów i ich rozrodu;



Wygrodzenie terenu inwestycji w trakcie budowy;



Stosowanie wygrodzeń w miejscach stwierdzonej migracji w fazie realizacji,
przenoszeniu płazów poza teren objęty robotami budowlanymi;



Dążenie do projektowania zbiorników retencyjnych, mających charakter
półnaturalny;



Projektowanie przejść dla zwierząt.

Na etapie realizacji inwestycji drogowej należy zapewnić nadzór przyrodniczy, który
na bieżąco będzie reagował na możliwe zagrożenia dla płazów.
Działania minimalizujące dla gadów:
(Źródło: Prognoza oddziaływania na środowisko dla Projektu Programu Budowy Dróg
Krajowych na lata 2014 – 2023)


Utrudnienie dostępu na teren budowy osobników gadów przez zastosowanie
specjalnych ogrodzeń ochronnych;



Unikanie tworzenia pułapek ekologicznych (np. nie zostawianie zastoisk wody
w

wykopach,

które

mogą

stanowić

pułapkę

np.

dla

jaszczurek),

zabezpieczenie systemów odwodnieniowych drogi przed wpadaniem gadów
lub instalacja urządzeń pozwalających na wydostanie się uwięzionych
zwierząt;
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Zapobieganie zanieczyszczenia środowiska poprzez:
o unikanie lokalizacji zaplecza budowy na terenach wrażliwych na
zanieczyszczenia, jeśli to niemożliwe należy zastosować szczególne
środki ostrożności;
o odprowadzanie ścieków bytowych z terenu budowy i składowanie
materiałów zgodnie z obowiązującymi przepisami;
o utrzymywanie parku maszynowego w odpowiednim stanie zgodnie
z obowiązującymi

przepisami

oraz

takie

prowadzenie

prac

budowlanych aby minimalizować ryzyko przedostawania się do nich
zanieczyszczeń

substancjami

chemicznymi,

pochodzącymi

z ewentualnych wycieków paliwa, bądź smarów maszyn i środków
transportu.
Do metod ograniczania niekorzystnego wpływu realizacji elektrowni wiatrowych
na bioróżnorodność należą:


Lokalizowanie

elektrowni

wiatrowych

w

znacznej

odległości

od

miejsc

gniazdowania dużych gatunków ptaków i nietoperzy;


Prowadzenie przewodów po ziemią;



Do malowania siłowni wiatrowej należy używać farb, które odbijają się od
ciemnego tła także o zmroku;



Oznakowanie świetlne turbin po zmroku, co chroni ptaki przed kolizją.



Prowadzenie prac budowlanych inwestycji poza sezonem wędrówki ptaków oraz
wzmożonymi wędrówkami zwierząt.



Prowadzenie prac budowlanych związanych z realizacją dróg dojazdowych
i manewrowych w taki sposób aby w najmniejszym stopniu uległa zniszczeniu
znajdująca się w pobliżu roślinność zwłaszcza stare drzewa rosnące najczęściej
wzdłuż lokalnych dróg.

Rozwój tzw. zielonej energii zmniejsza udział produkcji i dostarczania energii
z innych, nierzadko bardzo uciążliwych dla środowiska źródeł konwencjonalnych. Produkcja
energii ze źródeł konwencjonalnych wpływa niekorzystnie na wszystkie komponenty
środowiska.
Do metod ograniczania niekorzystnego wpływu realizacji instalacji
wykorzystujących biomasę na bioróżnorodność należą:
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Biorąc pod uwagę rozwój biomasy należy zwrócić uwagę na ochronę różnorodności
biologicznej. Do uprawy roślin energetycznych należy wykorzystywać mało urodzajne lub
skażone gleby, gdyż gatunki te charakteryzują się szybkim wzrostem oraz wysoką
odpornością na szkodniki oraz warunki klimatyczne.

Uprawy tych gatunków na

zdegradowanych glebach, przyczyniają się do poprawy ich stanu. Z drugiej strony,
intensywne prowadzenie plantacji, stosowanie dużej ilości nawozów, oraz nadmierne
eksploatowanie gleby może prowadzić do jej degradacji i erozji.
Podczas spalania biomasy wydziela się jednak dużo więcej pyłów, ponieważ posiada
ona w sobie więcej części lotnych, co stwarza konieczność stosowania odpowiednich
technologii spalania i oczyszczania gazów z kotłów.
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10 ROZWIĄZANIA

ALTERNATYWNE

DO

ROZWIĄZAŃ

ZAWARTYCH

W PROJEKTOWANYM DOKUMENCIE WRAZ Z UZASADNIENIEM ICH WYBORU
ORAZ OPIS METOD DOKONANIA OCENY PROWADZĄCEJ DO TEGO WYBORU
ALBO WYJAŚNIENIE BRAKU ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH, W TYM
WSKAZANIA

NAPOTKANYCH

TRUDNOŚCI

WYNIKAJĄCYCH

Z NIEDOSTATKÓW TECHNIKI LUB LUK WE WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY

Warunkiem prawidłowej realizacji założeń Programu jest zachowanie określonych
terminów realizacji przyjętych zadań oraz dostępność środków finansowych jak i brak
protestów społeczeństwa. Większość proponowanych do realizacji przedsięwzięć w ramach
aktualizacji Programu ma zdecydowanie pozytywny wpływ na środowisko. Planowane
działania mają charakter optymalny dla realizacji ustalonej wizji rozwoju powiatu.
Proponowanie rozwiązań alternatywnych dla takich działań nie ma, zatem uzasadnienia
zarówno z formalnego jak i ekologicznego punktu widzenia. Ponadto dokumenty te mają
charakter strategiczny i w związku z tym brak jest możliwości precyzyjnego określenia
działań alternatywnych dla wskazanych działań.

143

Prognoza Oddziaływania na Środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Łowickiego

11 PROPOZYCJE
SKUTKÓW

DOTYCZĄCE
REALIZACJI

METOD

ANALIZY

PRZEWIDYWANYCH

POSTANOWIEŃ

PROJEKTOWANEGO

DOKUMENTU ORAZ CZĘSTOTLIWOŚCI JEJ PRZEPROWADZANIA

W aktualizacji Programu Ochrony Środowiska możliwie precyzyjnie określone zostały
zasady oceny i monitorowania efektów jego realizacji. Zaproponowane w nim wskaźniki
ilościowe i jakościowe pozwolą określić stopień realizacji poszczególnych działań
i prognozować związane z tym zmiany w środowisku. Dla każdego wskaźnika określono
także źródło pozyskiwania danych do weryfikacji, co znacznie ułatwi ich uzyskanie. Ocena
realizacji POŚ na podstawie wyznaczonych wskaźników dokonywana będzie, co dwa lata
i opierać się będzie na regularnej ocenie następujących zagadnień:


określenie stopnia wykonania przedsięwzięcia i/lub działania,



określenia zaawansowania przyjętych celów lub inwestycji,



oceny rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami i działaniami, a ich wykonaniem.
Koordynator wdrażania Programu będzie oceniać co dwa lata stopień jego

wdrożenia. Sporządzany co dwa lata raport z realizacji programu przedstawiany jest Radzie
Powiatu Łowickiego.
Ocena ta będzie bazą do ewentualnej korekty celów i strategii ich realizacji. Taka
procedura pozwoli także na spełnienie wymagań zapisanych w ustawie Prawo ochrony
środowiska, a dotyczących okresu, na jaki jest przyjmowany Program Ochrony Środowiska
i systemu raportowania o stanie realizacji programu ochrony środowiska.
Tabela 20. Wskaźniki monitorowania Programu.
Wskaźnik

Jednostka

Dane za
2012 rok

Dane za
2013 rok

Dane za
2014 rok

Źródło danych

Gospodarka wodno-ściekowa, jakość wód i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi
Woda dostarczona
gospodarstwom
domowym

dam3

4034,1

3698,2

3608,1

Długość czynnej sieci
wodociągowej na
terenie powiatu

Km

1095,5

1097,5

1101,4

osoba

28198

28010

-

osoba

72143

71900

-

Liczba osób
korzystających z sieci
wodociągowej na
terenie miast
Liczba osób
korzystających z sieci

Główny Urząd
Statystyczny,
Bank Danych
Lokalnych
Główny Urząd
Statystyczny
Bank Danych
Lokalnych
Główny Urząd
Statystyczny
Bank Danych
Lokalnych
Główny Urząd
Statystyczny
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Wskaźnik

Jednostka

Dane za
2012 rok

Dane za
2013 rok

Dane za
2014 rok

Źródło danych

wodociągowej na
terenie powiatu

Bank Danych
Lokalnych
Główny Urząd
Długość czynnej sieci
Statystyczny
kanalizacyjnej na
km
127,8
137,2
141,4
Bank Danych
terenie powiatu
Lokalnych
Główny Urząd
Ludność korzystająca
Statystyczny
z sieci kanalizacyjnej
osoba
26606
26465
Bank Danych
w miastach
Lokalnych
Główny Urząd
Ludność korzystająca
Statystyczny
osoba
30762
31371
z sieci kanalizacyjnej
Bank Danych
Lokalnych
Główny Urząd
Liczba przyłączy
Statystyczny
kanalizacyjnych na
szt.
3932
4225
4013
Bank Danych
terenie powiatu
Lokalnych
Główny Urząd
Statystyczny,
Ścieki odprowadzone
dam3
1706
1685,8
1621,0
Bank Danych
Lokalnych
Ochrona powietrza, stan jakości powietrza, klimat akustyczny i promieniowanie
elektromagnetyczne
Klasyfikacja
Klasyfikacja
strefy
strefy
aglomeracji
aglomeracji
łódzkiej–
łódzkiej–
kryterium
kryterium
ochrona
ochrona
zdrowia:
zdrowia:
dwutlenek
dwutlenek
azotu: klasa
azotu: klasa
A;
A;
benzen: klasa benzen: klasa
Wojewódzki
A;
A;
Stan jakości powietrza
Klasa
Inspektorat
ołów: klasa A; ołów: klasa A;
na terenie powiatu (na
jakości
Ochrony
tlenek węgla:
tlenek węgla:
terenie strefy łódzkiej)
powietrza
Środowiska
klasa A;
klasa A;
w Łodzi
arsen: klasa
arsen: klasa
A;
A;
kadm: klasa
kadm: klasa
A;
A;
nikiel: klasa A. nikiel: klasa A.
pył
pył
zawieszony
zawieszony
PM10: klasa
PM10: klasa
C;
C;
pył
pył
zawieszony
zawieszony
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Wskaźnik

Długość ekranów
akustycznych na
terenie powiatu
Średnia arytmetyczna
zmierzonych wartości
skutecznych
natężeń pól
elektrycznych
promieniowania
elektromagnetycznego
dla zakresu
częstotliwości co
najmniej
od 3 MHz do 3 000
MHz uzyskanych dla
punktu pomiarowego

Jednostka

km

Dane za
2012 rok
PM2,5: klasa
C;
benzo(a)piren:
klasa C.
dwutlenek
siarki: klasa A
ozon: klasa A

-

[V/m]

-

Dane za
2013 rok
PM2,5: klasa
C;
benzo(a)piren:
klasa C.
dwutlenek
siarki: klasa A
ozon: klasa A

-

<0,3

Dane za
2014 rok

Źródło danych

9,190

Generalna
Dyrekcja Dróg
Krajowych
i AutostradOddział w Łodzi

-

Wojewódzki
Inspektorat
Ochrony
Środowiska w
Łodzi

Lasy i tereny zieleni urządzonej
Powierzchnia / ilość
parków spacerowowypoczynkowych na
terenie powiatu

ha / szt.

15,2 / 7

15,2 / 7

15,2 / 7

Powierzchnia / ilość
zieleńców na terenie
powiatu

ha / szt.

4,0 / 20

4,0 / 20

4,0 / 20

Powierzchnia zieleni
ulicznej

ha

0,4

0,4

0,4

Powierzchnia zieleni
osiedlowej na terenie
powiatu

ha

29,9

30,15

30,15

Powierzchnia parków,
zieleńców i terenów
zieleni osiedlowej

ha

49,1

49,35

49,35

Powierzchnia / ilość
cmentarzy na terenie
powiatu

ha / szt.

40,5 / 31

40,5 / 31

-

Główny Urząd
Statystyczny
Bank Danych
Lokalnych
Główny Urząd
Statystyczny
Bank Danych
Lokalnych
Główny Urząd
Statystyczny
Bank Danych
Lokalnych
Główny Urząd
Statystyczny
Bank Danych
Lokalnych
Główny Urząd
Statystyczny
Bank Danych
Lokalnych
Główny Urząd
Statystyczny
Bank Danych
Lokalnych
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Wskaźnik

Jednostka

Dane za
2012 rok

Dane za
2013 rok

Dane za
2014 rok

Żywopłoty na terenie
powiatu

m

8 888

8 937

8 937

Nasadzenia drzew na
terenie powiatu

szt.

237

40

188

Nasadzenia krzewów
na terenie powiatu

szt.

60

0

607

Ubytki drzew na
terenie powiatu

szt.

146

177

73

Powierzchnia lasów
na terenie powiatu

ha

10123,6

10179,71

10239,78

Lesistość

%

10,1

10,1

10,2

Źródło danych
Główny Urząd
Statystyczny
Bank Danych
Lokalnych
Główny Urząd
Statystyczny
Bank Danych
Lokalnych
Główny Urząd
Statystyczny
Bank Danych
Lokalnych
Główny Urząd
Statystyczny
Bank Danych
Lokalnych
Główny Urząd
Statystyczny
Bank Danych
Lokalnych
Główny Urząd
Statystyczny
Bank Danych
Lokalnych

Obszary chronione
Obszary NATURA
2000

szt.

4

4

4

Park Krajobrazowy

ha

2054,2

2054,2

2054,2

Obszar Chronionego
Krajobrazu

ha

18112,1

18112,1

18112,1

Rezerwat przyrody

ha

63,8

63,8

63,8

Liczba pomników
przyrody
ustanowionych na
terenie powiatu

szt.

40

39

37

Użytki ekologiczne

ha

3

3

3

Regionalna
Dyrekcja Ochrony
Środowiska w
Lublinie
Regionalna
Dyrekcja Ochrony
Środowiska w
Lublinie
Regionalna
Dyrekcja Ochrony
Środowiska w
Lublinie
Regionalna
Dyrekcja Ochrony
Środowiska w
Lublinie
Główny Urząd
Statystyczny
Bank Danych
Lokalnych
Główny Urząd
Statystyczny
Bank Danych
Lokalnych
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Do wskaźników świadomości społecznej zaliczyć możemy:


udział społeczeństwa w działaniach na rzecz ochrony środowiska,



ilość i jakość interwencji (wniosków) zgłaszanych przez mieszkańców,



liczbę, jakość i skuteczność kampanii edukacyjno – informacyjnych,



ilość wniosków na dofinansowania inwestycji proekologicznych.
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12 STRESZCZENIE SPORZĄDZONE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM
Przedmiotem prognozy jest „Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Łowickiego
na lata 2015 – 2018 z perspektywą na lata 2019-2022”, który opracowany został zgodnie
z wymogami prawnymi ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.
(Dz.U.2013.1232 j.t. ze zm.).
Dokument

ten

zawiera

analizę

i

ocenę

stanu

istniejącego,

perspektywy

i prognozowane zmiany tego stanu, zdefiniowane cele i kierunki działań, a także wskazanie
koniecznych do podjęcia działań zmierzających do poprawy istniejącego stanu. Określa
także harmonogram ich wykonania oraz źródła i metody pozyskiwania środków finansowych
koniecznych dla realizacji tych działań.
Sporządzenie niniejszej Prognozy spełnia

obowiązki prawne nakładane na

samorządy terytorialne przez ustawę Prawo Ochrony Środowiska, Dyrektywę 2001/42/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu
niektórych planów i programów na środowisko, a także Ustawę z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 j.t. ze zm.).
Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla powiatu
łowickiego została wykonana na zlecenie Starostwa Powiatowego w Łowiczu.
Podstawę prawną wykonania Prognozy stanowi art. 46 oraz art. 51 Ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz.U.2013.1235 j.t. ze zm.). Niniejsza prognoza w myśl wyżej przywołanego art. 46 stanowi
jeden z etapów przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Celem opracowania jest identyfikacja potencjalnych oddziaływań na środowisko
będących wynikiem realizacji celów i zadań zawartych w Programie Ochrony Środowiska
oraz ocena ich natężenia, rozłożenia w czasie a także określenie, czy w dokumencie
w odpowiedni sposób został uwzględniony interes środowiska przyrodniczego i kulturowego
obszaru oraz zasady zrównoważonego rozwoju.
Zakres i szczegółowość niniejszej prognozy zostały uzgodnione przez Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska Łodzi – pismo z dnia 11 sierpnia 2015, znak: WOOŚII.411.207.2015.AJ [Załącznik 2] oraz przez Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora

Sanitarnego

pismem

z

dnia

28

lipca

2015,

znak

PWIS.NSOZNS.9022.1.282.2015.JOK [Załącznik 3].
Działania planowane do realizacji w ramach Programu Ochrony Środowiska są
kontynuacją prac realizowanych przez powiat łowickiego w kierunku rozwoju gospodarczego
i społecznego, zgodnego z zasadami i normami dotyczącymi ochrony środowiska
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naturalnego i zrównoważonego rozwoju. Wszelkie wysiłki podejmowane przez powiat łowicki
zmierzają do osiągnięcia nadrzędnego celu, który został zdefiniowany jako: „Trwały,
niezagrażający środowisku naturalnemu rozwój społeczno-gospodarczy powiatu łowickiego”.
Cele Programu Ochrony Środowiska dla powiatu łowickiego są zbieżne lub
bezpośrednio wynikają z zapisów Polityki Ekologicznej Państwa.
W oparciu o diagnozę stanu środowiska oraz zagrożenia środowiska w „Programie…”
zdefiniowano najważniejsze cele systemowe w powiecie łowickim.
W zakresie ochrony przyrody:
 Ochrona obiektów cennych przyrodniczo oraz walorów krajobrazu rekreacyjnego
i rolniczego. Zachowanie i wzrost bioróżnorodności istniejących zasobów leśnych.
W zakresie ochrony wód:
 Poprawa jakości i ochrona zasobów wód powierzchniowych i podziemnych.
Zapewnienie wszystkim mieszkańcom powiatu odpowiedniej jakości wody do picia.
W zakresie ochrony przed powodzią i skutkami suszy:
 Ograniczenie ryzyka powodziowego i zmniejszenie następstw powodzi. Zmniejszenie
skutków suszy.
W zakresie ochrony powietrza atmosferycznego:
 Utrzymanie dobrego stanu powietrza na obszarze powiatu łowickiego.
W zakresie ochrony przed hałasem:
 Niedopuszczenie do pogarszania się klimatu akustycznego na obszarach, gdzie
sytuacja jest korzystna.
W zakresie ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznych:
 Minimalizacja oddziaływania oraz bieżąca kontrola źródeł emisji promieniowania
elektromagnetycznego.
W zakresie ochrony powierzchni terenu i środowiska glebowego:


Właściwe użytkowanie istniejących zasobów glebowych ich ochrona i rekultywacja

W zakresie energii odnawialnej:


Zmniejszenie energochłonności gospodarki i wzrost wykorzystania energii ze źródeł
odnawialnych.

W zakresie poważnych awarii:
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Wykreowanie właściwych zachowań społeczeństwa w sytuacji wystąpienia zagrożeń
środowiska z tytułu awarii przemysłowych i transportu materiałów niebezpiecznych.



Ograniczenie możliwości wystąpienia sytuacji awaryjnej w wyniku transportu
drogowego i kolejowego.



Opracowanie systemu skutecznego informowania społeczeństwa o wystąpieniu
zagrożenia środowiska.

W zakresie edukacji ekologicznej:


Podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa.



Zapewnienie powszechnego dostępu do informacji o środowisku oraz zwiększenie
udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji istotnych dla środowiska.
Realizacja celów i zadań zawartych w Programie Ochrony Środowiska dla powiatu

łowickiego wpisuje się w szereg dokumentów strategicznych ustalonych zarówno na
poziomie krajowym, regionalnym jak i lokalnym.
Zgodność założeń Programu z innymi dokumentami strategicznymi gwarantuje, że
zaplanowane działania, mające skalę lokalną harmonizują z kierunkami rozwoju ustalonymi
na wyższych szczeblach administracji, zarówno samorządowej, jak i rządowej. Działania
zaplanowane do realizacji nie są zatem przypadkowe, ale służą osiągnięciu celów
długoterminowych.
Najważniejsze uwarunkowania mające wpływ na kształt Programu, zawarte zostały
w następujących dokumentach:


Polityka Ekologiczna Państwa;



Strategia Rozwoju Kraju 2020;



Program Ochrony Środowiska dla Województwa Łódzkiego;



Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Łódzkiego na lata
2012-2017.

Przeprowadzona analiza celów i działań prowadzących do ich realizacji, które
zawarte zostały w Programu Ochrony Środowiska dla powiatu łowickiego pozwala stwierdzić,
że cele i działania przedstawione w tym dokumencie są zgodne z celami wytyczonymi
w powyższych dokumentach.
W Prognozie zawarto analizę istniejącego stanu środowiska na terenie powiatu.
Wzięto pod uwagę następujące komponenty: geologia i geomorfologia, surowce mineralne,
gleby, warunki klimatyczne, powietrze atmosferyczne, klimat akustyczny, wody podziemne,
wody powierzchniowe, charakterystyka elementów przyrody ożywionej (lasy, parki
i zadrzewienia, formy ochrony przyrody), promieniowanie elektromagnetyczne.
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Wskazano istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia
realizacji projektowanego dokumentu:
 budowa i remonty dróg,
 budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej,
 budowa i modernizacja sieci wodociągowej.
W prognozie analizie poddano aktualny stan warunków przestrzenno-społecznogospodarczych obszaru objętego Programem Ochrony Środowiska oraz zaplanowane cele
systemowe i działania przewidziane do realizacji.
Wnioski tej analizy odniesiono do stanu środowiska w powiecie i przeanalizowano
możliwe skutki realizacji założeń Programu Ochrony Środowiska.
Prognozę

sporządzono

przy

zastosowaniu

metod

opisowych

dotyczących

charakterystyki zasobów środowiska poddanych oddziaływaniu. Analizowano bezpośredni
wpływ założeń Programu na środowisko, jak również oddziaływania pośrednie, wtórne,
skumulowane, krótko i długoterminowe, chwilowe, ciągłe, pozytywne i negatywne. Brano pod
uwagę odwracalność skutków podjętych działań, skalę czasową oddziaływań, zasięg
przestrzenny, możliwość oddziaływania transgranicznego.
Informacje zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko zostały opracowane
stosownie do stanu współczesnej wiedzy i metod oceny oraz dostosowane do zawartości
i stopnia szczegółowości projektowanego dokumentu.
Nie wdrożenie założeń Programu Ochrony Środowiska (tzw. wariant zerowy)
spowoduje dalsze utrzymywanie się dotychczasowej jakości środowiska na terenie powiatu
łowickiego, a w niektórych przypadkach nawet jego degradację.
Ocenę oddziaływania na środowisko poszczególnych zadań przewidzianych do
realizacji w ramach Programu Ochrony Środowiska przedstawiono w formie tabelarycznej
[Załącznik 1]. Przy ocenie oddziaływań wzięto pod uwagę końcowy efekt realizacji
poszczególnych zadań. Uwzględniono zarówno oddziaływania pośrednie jak i bezpośrednie
na poszczególne elementy środowiska.
Na

etapie

realizacji

działań

zawartych

w

Programie

Ochrony Środowiska

zidentyfikowano następujące oddziaływania:


Zanieczyszczenia powietrza: lokalne, krótkoterminowe oddziaływanie na stan
powietrza, związane z pracami budowlanymi oraz ziemnymi i związanym z tym
użyciem ciężkiego sprzętu budowlanego (generowanie dużych ilości pyłów, lokalne
podwyższenie stężeń niektórych substancji gazowych);



Hałas: w trakcie robót budowlanych i modernizacyjnych a także podczas trwania
innych przedsięwzięć inwestycyjnych wykorzystywany będzie sprzęt budowlany
i środki transportu, stanowiące źródło hałasu i drgań. Emitowany hałas będzie
152

Prognoza Oddziaływania na Środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Łowickiego

oddziaływał na okolicznych mieszkańców oraz ludzi przebywających chwilowo
w rejonie inwestycji a także w obrębie dróg dojazdowych. Poza terenami
zabudowanymi należy liczyć się z oddziaływaniem na lokalną faunę, co może
przyczynić się do ich migracji w inne rejony;


Zanieczyszczenia wód i gleb: niebezpieczeństwo zanieczyszczenia wód lub gleb
będzie związane z robotami budowlanymi i ziemnymi głownie na terenach
przyległych do remontowanych dróg, sieci kanalizacyjnej oraz placów budowy.
Będzie ono dotyczyło szczególnie skażeń substancjami niebezpiecznymi, użytymi
w procesie inwestycyjnym lub pochodzącymi ze sprzętu budowlanego i środków
transportu;



Różnorodność biologiczna oraz obszary i obiekty chronione: na etapie trwania prac
budowlanych mogą wystąpić zakłócenia bytowania zwierząt (w tym gatunków
chronionych) w ich naturalnych siedliskach, a także ich migracji, przez co może
zmniejszyć ich różnorodność organizmów żywych.
Prace termomodernizacyjne mogą w sposób niekorzystny wpływać na faunę poprzez
niszczenie miejsc gniazdowania ptaków i kryjówek nietoperzy, jednak z drugiej strony
termomodernizacja przyczyni się do ograniczenia emisji ze źródeł grzewczych co
w sposób pośredni korzystnie wpłynie na florę i faunę.



W związku z realizacją planowanych inwestycji na terenie powiatu należy spodziewać
się wzrostu wytwarzania odpadów: budowlanych, komunalnych, wielkogabarytowych
oraz niebezpiecznych.
Spośród potencjalnych oddziaływań, które mogą wystąpić w związku z realizacją

Programu Ochrony Środowiska (na etapie eksploatacji) do najważniejszych należą:


Powietrze atmosferyczne i klimat akustyczny: należy się spodziewać zmniejszenia
poziomu hałasu w związku z realizacją następujących zadań:
o Poprawa

jakości

nawierzchni

dróg,

budowa

i

modernizacja

ciągów

komunikacyjnych;
o Inwentaryzacja źródeł uciążliwość akustycznej. Monitoring hałasu drogowego
w wyznaczonych punktach, dokonanie oceny akustycznej wybranych miejsc;
o Wprowadzenie do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
zapisów odnośnie standardów akustycznych dla poszczególnych terenów.
Powiązanie

miejscowych

planów

zagospodarowania

przestrzennego

z funkcjonowaniem arterii komunikacyjnej;
o Wykonywanie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej oraz
usługowych jak również budynków mieszkalnych;
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o Ograniczenie emisji hałasu pochodzącego z prowadzonej działalności
gospodarczej i przemysłowej w tym wymiana hałaśliwych urządzeń na mniej
uciążliwe, budowa ekranów, przegród i obudów dźwiękochłonnych;
o Ochrona oraz promowanie cichych obszarów, na których występuje naturalny
klimat akustyczny;
o Budowa drogi rowerowej.
Poprawa stanu akustycznego na terenie powiatu powinna pośrednio wpłynąć na
poprawę warunków życia mieszkańców, zwiększenie poczucia bezpieczeństwa oraz
atrakcyjność turystyczną opisywanego terenu.


Zanieczyszczenia wody i gleb: Budowa, rozbudowa i systematyczna modernizacja
sieci kanalizacji sanitarnej, budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków, promocja,
wdrażanie i upowszechnianie zasad Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej, racjonalne
zużycie środków ochrony roślin i nawozów, prowadzenie rekultywacji terenów
uznanych za zdegradowane w znaczącym stopniu przyczynią się do ochrony
środowiska wodno – glebowego. Inwestycje takie jak oczyszczalnie ścieków nie
stwarzają podczas normalnej eksploatacji znaczących zagrożeń dla środowiska.
Z uwagi jednak na znaczące oddziaływania w przypadku awarii wskazana jest stała
kontrola stanu technicznego tych instalacji, jak również opracowanie szczegółowych
planów usuwania jej skutków. Zanieczyszczenia wód gruntowych mogą wystąpić
wzdłuż szlaków komunikacyjnych i dróg. W takich przypadkach głównym źródłem
zanieczyszczeń są spływy z drogi substancji chemicznych stosowanych przy ich
utrzymaniu (sól drogowa), ścieki wytwarzane w obiektach obsługi pasażerów, wycieki
z pojazdów, a także wytwarzane odpady związane z eksploatacją, np. zmiotki
z oczyszczania ulic, odpady z koszy przy miejscach postojowych, lecz także „dzikie
wysypiska” oraz odpady i wycieki powstałe w wyniku wypadków i kolizji drogowych.
Realizacja zadań zawartych w aktualizacji Programu Ochrony Środowiska nie będzie
wiązała się z wystąpieniem oddziaływań, które mogłyby przyczynić się do
wystąpienia przekroczeń jakości standardów gleby i ziemi.



Różnorodność biologiczna oraz obszary i obiekty chronione: Zgodnie z Art. 33
Ustawy z dn. 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody zabrania się podejmowania
działań mogących w znaczący sposób pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych oraz
siedlisk gatunków roślin i zwierząt, a także w znaczący sposób wpłynąć negatywnie
na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar NATURA 2000. Program
Ochrony Środowiska ma na celu poprawę stanu środowiska przyrodniczego na
terenie powiatu. Realizacja większości zadań przewidzianych w Programie będzie
miała

zatem

pośredni,

długoterminowy

pozytywny

wpływ

na

różnorodność

występujących na tym terenie organizmów żywych oraz na obszary chronione.
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Realizacja założeń zawartych w Programie Ochrony Środowiska będzie miała
pozytywny wpływ na zdrowie ludzi.
Realizacja Programu Ochrony Środowiska dla powiatu łowickiego w efekcie
końcowym przyczyni się do poprawy stanu środowiska na terenie powiatu, co w sposób
pośredni będzie korzystnie oddziaływać także na obszary i obiekty chronione.
Potencjalny negatywny wpływ na obiekty zabytkowe zlokalizowane na terenie
powiatu może być związany ze zwiększoną emisją zanieczyszczeń do powietrza w trakcie
realizacji inwestycji (na etapie trwania prac budowlanych).
Oddziaływania na środowisko i ludzi poszczególnych zadań ujętych w Programie
Ochrony Środowiska w przypadku ich równoczesnej realizacji mogą się nakładać.
Najlepszym rozwiązaniem byłoby ułożenie harmonogramu realizacji zadań w taki sposób,
aby z jednej strony uwzględnić technologię robót, z drugiej zaś ograniczyć kumulację
uciążliwych oddziaływań.
Przedsięwzięcia wyszczególnione w Programie Ochrony Środowiska dla powiatu
łowickiego, które mogą wymagać sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na
środowisko, zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2013 poz. 817) (przedsięwzięcia
mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko) to m.in.: budowa, przebudowa
i remonty dróg, budowa i rozbudowa sieci kanalizacyjnej; budowa i modernizacja
oczyszczalni ścieków.
W prognozie zaproponowano szereg działań łagodzących – środków zmierzających
do zmniejszenia lub nawet eliminacji negatywnego oddziaływania na element środowiska
społecznego lub przyrodniczego.
Do ogólnych działań ograniczających negatywne oddziaływanie na środowisko
należą: prawidłowe zabezpieczenie techniczne sprzętu i placu budowy, w tym zwłaszcza
w miejscach styku z ekosystemami szczególnie wrażliwymi na zmiany warunków
siedliskowych, dostosowanie terminów prac do terminów rozrodu, wegetacji, okresów
lęgowych, itp. W celu zmniejszenia uciążliwości związanych z pracami budowlanymi,
powinny być one prowadzone wyłącznie w godzinach dziennych.
Warunkiem prawidłowej realizacji założeń Programu jest zachowanie określonych
terminów realizacji przyjętych zadań oraz dostępność środków finansowych jak i brak
protestów społeczeństwa. Większość proponowanych do realizacji przedsięwzięć w ramach
Programu ma zdecydowanie pozytywny wpływ na środowisko. Planowane działania mają
charakter optymalny dla realizacji ustalonej wizji rozwoju powiatu. Proponowanie rozwiązań
alternatywnych dla takich działań nie ma, zatem uzasadnienia zarówno z formalnego jak
i ekologicznego punktu widzenia. Ponadto, dokumenty te mają charakter strategiczny
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i w związku z tym brak jest możliwości precyzyjnego określenia działań alternatywnych dla
wskazanych działań.
W Programie Ochrony Środowiska możliwie precyzyjnie określone zostały zasady
oceny i monitorowania efektów jego realizacji. Zaproponowane w nim wskaźniki ilościowe
i jakościowe pozwolą określić stopień realizacji poszczególnych działań i prognozować
związane z tym zmiany w środowisku. Dla każdego wskaźnika określono także źródło
pozyskiwania danych do weryfikacji, co znacznie ułatwi ich uzyskanie. Ocena realizacji POŚ
na podstawie wyznaczonych wskaźników dokonywana będzie, co dwa lata i opierać się
będzie na regularnej ocenie następujących zagadnień:


określenie stopnia wykonania przedsięwzięcia i/lub działania,



określenia zaawansowania przyjętych celów lub inwestycji,



oceny rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami i działaniami, a ich wykonaniem.
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ZAŁĄCZNIK 1
Ocena wpływu zadań przewidzianych do realizacji w Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Łowickiego na stan środowiska
i zdrowie mieszkańców

Zdrowie ludzkie

krajobrazowe

Walory

materialne

Zabytki i dobra

Zasoby naturalne

przyrody

Formy ochrony

Powierzchnia ziemi

zwierzęta i rośliny)

szczególności

biologiczna (w

Różnorodność

gruntowe

Woda i środowisko

Klimat

Zadanie

akustyczne

systemowy

Powietrze

Cel

i środowisko

Komponent środowiska

OCHRONA PRZYRODY

Ochrona obiektów
cennych
przyrodniczo oraz
walorów krajobrazu
rekreacyjnego

Rozwój i bieżąca

(+)

ochrona obszarów

pośrednie,

i obiektów cennych

długoterminowe,

przyrodniczo

stałe

Sporządzanie

(+)

uproszczonych planów

pośrednie,

urządzania lasów

długoterminowe,

i inwentaryzacja

stałe

i rolniczego.

Wprowadzanie

Zachowanie

odpowiednich procedur

i wzrost

lokalizacyjnych

bioróżnorodności

chroniących tereny

istniejących

cenne przyrodniczo

zasobów leśnych

przed
przeinwestowaniem stosowanie zasady

(+)
pośrednie,
długoterminowe,
stałe

(+)
pośrednie,
długotermino
we,

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

pośrednie,

bezpośrednie,

bezpośrednie,

bezpośrednie,

pośrednie,

długoterminowe,

długoterminowe,

długoterminowe,

długoterminowe,

długoterminowe,

stałe

stałe

stałe

stałe

stałe

stałe
(+)
pośrednie,
długotermino
we,

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

pośrednie,

bezpośrednie,

bezpośrednie,

bezpośrednie,

pośrednie,

długoterminowe,

długoterminowe,

długoterminowe,

długoterminowe,

długoterminowe,

stałe

stałe

stałe

stałe

stałe

stałe

(+)
pośrednie,
długotermino
we,

(+)

(+)

(+)

pośrednie,

bezpośrednie,

bezpośrednie,

długoterminowe,

długoterminowe,

długoterminowe,

stałe

stałe

stałe

stałe

(+)
bezpośrednie,
długoterminowe,
stałe

(+)
pośrednie,
długoterminowe,
stałe

(0)
brak
oddziaływania

(0)
brak
oddziaływania

(0)
brak
oddziaływania

omijania przez nowe
inwestycje obszarów
cennych przyrodniczo
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(+)

(+)

bezpośrednie,

pośrednie,

długoterminowe,

długoterminowe,

stałe

stałe

(+)

(+)

bezpośrednie,

pośrednie,

długoterminowe,

długoterminowe,

stałe

stałe

(+)

(+)

bezpośrednie,

pośrednie,

długoterminowe,

długoterminowe,

stałe

stałe
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Zdrowie ludzkie

krajobrazowe

Walory

materialne

Zabytki i dobra

Zasoby naturalne

przyrody

Formy ochrony

Powierzchnia ziemi

zwierzęta i rośliny)

szczególności

biologiczna (w

Różnorodność

gruntowe

Woda i środowisko

Klimat

Zadanie

akustyczne

systemowy

Powietrze

Cel

i środowisko

Komponent środowiska

Integracja aspektów
ekologicznych
z planowaniem
przestrzennym –
umieszczanie
w miejscowym planie
zagospodarowania

(+)
pośrednie,

przestrzennego
odpowiednich zapisów
chroniących cenne

długoterminowe,
stałe

(+)
pośrednie,
długotermino
we,

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

pośrednie,

bezpośrednie,

bezpośrednie,

bezpośrednie,

pośrednie,

długoterminowe,

długoterminowe,

długoterminowe,

długoterminowe,

długoterminowe,

stałe

stałe

stałe

stałe

stałe

stałe

(0)
brak
oddziaływania

(+)

(+)

bezpośrednie,

pośrednie,

długoterminowe,

długoterminowe,

stałe

stałe

przyrodniczo tereny
przed
przeinwestowaniem oraz
zasad ochrony przyrody
i krajobrazu
Lokalizacja zalesień
i zadrzewień
w miejscowych planach
zagospodarowania

(+)
pośrednie,
długoterminowe,
stałe

przestrzennego

(+)
pośrednie,
długotermino
we,

(+)

(+)

(+)

(+)

pośrednie,

pośrednie,

pośrednie,

pośrednie,

(0)

długoterminowe,

długoterminowe,

długoterminowe,

długoterminowe,

brak oddziaływania

stałe

stałe

stałe

stałe

stałe

(0)
brak
oddziaływania

(+)

(+)

pośrednie,

pośrednie,

długoterminowe,

długoterminowe,

stałe

stałe

(0)

Preferowanie nasadzeń
gatunkami drzew
rodzimych

(+)
pośrednie,
długoterminowe,
stałe

brak oddziaływania

(+)
pośrednie,
długotermino
we,

(+)

(+)

(+)

(+)

(realizacja zadania

pośrednie,

pośrednie,

pośrednie,

pośrednie,

nie będzie wiązała

długoterminowe,

długoterminowe,

długoterminowe,

długoterminowe,

się z

stałe

stałe

stałe

stałe

wykorzystaniem

stałe

(0)
brak
oddziaływania

zasobów
naturalnych
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(+)

(+)

pośrednie,

pośrednie,

długoterminowe,

długoterminowe,

stałe

stałe
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Utrzymanie, wymiana

(+)

i wprowadzanie

pośrednie,

zadrzewień

długoterminowe,

przydrożnych

stałe

(+)
pośrednie,
długotermino
we,

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

pośrednie,

bezpośrednie,

pośrednie,

pośrednie,

pośrednie,

długoterminowe,

długoterminowe,

długoterminowe,

długoterminowe,

długoterminowe,

stałe

stałe

stałe

stałe

stałe

stałe

(0)
brak
oddziaływania

Zdrowie ludzkie

krajobrazowe

Walory

materialne

Zabytki i dobra

Zasoby naturalne

przyrody

Formy ochrony

Powierzchnia ziemi

zwierzęta i rośliny)

szczególności

biologiczna (w

Różnorodność

gruntowe

Woda i środowisko

Klimat

Zadanie

akustyczne

systemowy

Powietrze

Cel

i środowisko

Komponent środowiska

(+)

(+)

bezpośrednie,

pośrednie,

długoterminowe,

długoterminowe,

stałe

stałe

Ochrona i wzmocnienie
funkcji zadrzewień
i zakrzewień, jako

(+)

ważnych korytarzy

pośrednie,

ekologicznych.

długoterminowe,

Pielęgnowanie

stałe

i zakładanie nowych

(+)
pośrednie,
długotermino
we,

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

pośrednie,

bezpośrednie,

pośrednie,

bezpośrednie,

pośrednie,

długoterminowe,

długoterminowe,

długoterminowe,

długoterminowe,

długoterminowe,

stałe

stałe

stałe

stałe

stałe

stałe

(0)
brak
oddziaływania

(+)

(+)

bezpośrednie,

pośrednie,

długoterminowe,

długoterminowe,

stałe

stałe

zadrzewień śródpolnych.
Zalesianie terenów
o niskich klasach
bonitacyjnych gleb

(+)

i gruntów porolnych

pośrednie,

z uwzględnieniem

długoterminowe,

uwarunkowań

stałe

przyrodniczo –

(+)
pośrednie,
długotermino
we,

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

pośrednie,

bezpośrednie,

bezpośrednie,

pośrednie,

bezpośrednie,

długoterminowe,

długoterminowe,

długoterminowe,

długoterminowe,

długoterminowe,

stałe

stałe

stałe

stałe

stałe

stałe

(0)
brak
oddziaływania

(+)

(+)

bezpośrednie,

pośrednie,

długoterminowe,

długoterminowe,

stałe

stałe

krajobrazowych.
Stały monitoring

(0)

środowiska leśnego
w celu przeciwdziałania
stanom niepożądanym
(pożary, choroby,
szkody przemysłowe,

(+)
pośrednie,
długoterminowe,
stałe

(+)
pośrednie,
długotermino
we,

(+)

(+)

(+)

(+)

pośrednie,

pośrednie,

pośrednie,

pośrednie,

długoterminowe,

długoterminowe,

długoterminowe,

długoterminowe,

stałe

stałe

stałe

stałe

stałe

degradacja).

brak oddziaływania
(realizacja zadania

(0)

nie będzie wiązała

brak

się z

oddziaływania

wykorzystaniem
zasobów
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(+)

(+)

pośrednie,

pośrednie,

długoterminowe,

długoterminowe,

stałe

stałe
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Zdrowie ludzkie

krajobrazowe

Walory

materialne

Zabytki i dobra

Zasoby naturalne

przyrody

Formy ochrony

Powierzchnia ziemi

zwierzęta i rośliny)

szczególności

biologiczna (w

Różnorodność

gruntowe

Woda i środowisko

Klimat

Zadanie

akustyczne

systemowy

Powietrze

Cel

i środowisko

Komponent środowiska

naturalnych)

ZASOBY WODNE

Modernizacja
oczyszczalni ścieków,
na terenie gminy
Łyszkowice

(+)

(0)

(+)

(0)

(+)

pośrednie (poprzez

brak

(+)

(+)

pośrednie,

brak

bezpośrednie,

wpływ na jakość

oddziaływania na

pośrednie,

pośrednie,

długoterminowe,

oddziaływani

długoterminowe,

wód),

powierzchnię

długoterminowe,

długoterminowe,

stałe

a

stałe

długoterminowe,

ziemi na etapie

stałe

stałe

stałe

eksploatacji

Poprawa jakości
i ochrona zasobów
wód
powierzchniowych
i podziemnych.

Modernizacja
oczyszczalni ścieków
w Domaniewicach

Zapewnienie

(+)

(0)

(+)

(0)

(+)

pośrednie (poprzez

brak

(+)

(+)

pośrednie,

brak

bezpośrednie,

wpływ na jakość

oddziaływania na

pośrednie,

pośrednie,

długoterminowe,

oddziaływani

długoterminowe,

wód),

powierzchnię

długoterminowe,

długoterminowe,

stałe

a

stałe

długoterminowe,

ziemi na etapie

stałe

stałe

stałe

eksploatacji

wszystkim
mieszkańcom
gminy
odpowiedniej
jakości wody do

Budowa oczyszczalni
ścieków na terenie
gminy Nieborów

picia.

Rozbudowa kanalizacji
na terenie gminy
Łyszkowice

(+)

(0)

(+)

(0)

(+)

pośrednie (poprzez

brak

(+)

(+)

pośrednie,

brak

bezpośrednie,

wpływ na jakość

oddziaływania na

pośrednie,

pośrednie,

długoterminowe,

oddziaływani

długoterminowe,

wód),

powierzchnię

długoterminowe,

długoterminowe,

stałe

a

stałe

długoterminowe,

ziemi na etapie

stałe

stałe

stałe

eksploatacji

(+)

(0)

(+)

pośrednie,

brak

bezpośrednie,

długoterminowe,

oddziaływani

długoterminowe,

stałe

a

stałe
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(+)

(0)

pośrednie (poprzez

brak

wpływ na jakość

oddziaływania na

wód),

powierzchnię

długoterminowe,

ziemi na etapie

(+)

(+)

pośrednie,

pośrednie,

długoterminowe,

długoterminowe,

stałe

stałe

(0)

(0)

brak

brak

oddziaływania

oddziaływania

(0)

(0)

brak

brak

oddziaływania

oddziaływania

(0)

(0)

brak

brak

oddziaływania

oddziaływania

(0)

(0)

brak

brak

oddziaływania

oddziaływania
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(+)
pośrednie,
długoterminowe,
stałe

(+)
pośrednie,
długoterminowe,
stałe

(+)
pośrednie,
długoterminowe,
stałe

(+)
pośrednie,
długoterminowe,
stałe
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stałe

Zdrowie ludzkie

krajobrazowe

Walory

materialne

Zabytki i dobra

Zasoby naturalne

przyrody

Formy ochrony

Powierzchnia ziemi

zwierzęta i rośliny)

szczególności

biologiczna (w

Różnorodność

gruntowe

Woda i środowisko

Klimat

Zadanie

akustyczne

systemowy

Powietrze

Cel

i środowisko

Komponent środowiska

eksploatacji
- instalacje
podziemne
(0)

Rozbudowa kanalizacji
na terenie gminy
Kiernozia

(+)

brak

(+)

(0)

(+)

pośrednie (poprzez

oddziaływania na

(+)

(+)

pośrednie,

brak

bezpośrednie,

wpływ na jakość

powierzchnię

pośrednie,

pośrednie,

długoterminowe,

oddziaływani

długoterminowe,

wód),

ziemi na etapie

długoterminowe,

długoterminowe,

stałe

a

stałe

długoterminowe,

eksploatacji

stałe

stałe

stałe

- instalacje

(0)

(0)

brak

brak

oddziaływania

oddziaływania

(0)

(0)

(+)
pośrednie,
długoterminowe,
stałe

podziemne
(0)
Budowa sieci

(+)

brak

kanalizacyjnej

(+)

(0)

(+)

pośrednie (poprzez

oddziaływania na

(+)

(+)

w miejscowości

pośrednie,

brak

bezpośrednie,

wpływ na jakość

powierzchnię

pośrednie,

pośrednie,

Dąbrowa

długoterminowe,

oddziaływani

długoterminowe,

wód),

ziemi na etapie

długoterminowe,

długoterminowe,

i Szymanowice, na

stałe

a

stałe

długoterminowe,

eksploatacji

stałe

stałe

stałe

- instalacje

terenie gminy Zduny

brak

brak

oddziaływania

oddziaływania

(0)

(0)

(+)
pośrednie,
długoterminowe,
stałe

podziemne
(0)

Budowa kanalizacji
sanitarnej z przyłączami
na terenie miasta Łowicz

(+)

brak

(+)

(0)

(+)

pośrednie (poprzez

oddziaływania na

(+)

(+)

pośrednie,

brak

bezpośrednie,

wpływ na jakość

powierzchnię

pośrednie,

pośrednie,

długoterminowe,

oddziaływani

długoterminowe,

wód),

ziemi na etapie

długoterminowe,

długoterminowe,

stałe

a

stałe

długoterminowe,

eksploatacji

stałe

stałe

stałe

- instalacje

brak

brak

oddziaływania

oddziaływania

podziemne
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(+)
pośrednie,
długoterminowe,
stałe
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Zdrowie ludzkie

krajobrazowe

Walory

materialne

Zabytki i dobra

Zasoby naturalne

przyrody

Formy ochrony

Powierzchnia ziemi

zwierzęta i rośliny)

szczególności

biologiczna (w

Różnorodność

gruntowe

Woda i środowisko

Klimat

Zadanie

akustyczne

systemowy

Powietrze

Cel

i środowisko

Komponent środowiska

(0)

Budowa sieci
kanalizacyjnej na terenie
gminy Nieborów

(+)

brak

(+)

(0)

(+)

pośrednie (poprzez

oddziaływania na

(+)

(+)

pośrednie,

brak

bezpośrednie,

wpływ na jakość

powierzchnię

pośrednie,

pośrednie,

długoterminowe,

oddziaływani

długoterminowe,

wód),

ziemi na etapie

długoterminowe,

długoterminowe,

stałe

a

stałe

długoterminowe,

eksploatacji

stałe

stałe

stałe

- instalacje

(0)

(0)

brak

brak

oddziaływania

oddziaływania

(0)

(0)

(+)
pośrednie,
długoterminowe,
stałe

podziemne
(0)

Budowa kanalizacji
w miejscowości
Urbańszczyzna,
Wygoda, Zawady, na
terenie gminy Łowicz

(+)

brak

(+)

(0)

(+)

pośrednie (poprzez

oddziaływania na

(+)

(+)

pośrednie,

brak

bezpośrednie,

wpływ na jakość

powierzchnię

pośrednie,

pośrednie,

długoterminowe,

oddziaływani

długoterminowe,

wód),

ziemi na etapie

długoterminowe,

długoterminowe,

stałe

a

stałe

długoterminowe,

eksploatacji

stałe

stałe

stałe

- instalacje

brak

brak

oddziaływania

oddziaływania

(0)

(0)

(+)
pośrednie,
długoterminowe,
stałe

podziemne
(0)
Budowa sieci
wodociągowej
w miejscowości
Chruślin, Wojewodza
i Gaj, na terenie gminy
Bielawy

(+)

brak

(+)

(0)

(+)

pośrednie (poprzez

oddziaływania na

(+)

(+)

pośrednie,

brak

bezpośrednie,

wpływ na jakość

powierzchnię

pośrednie,

pośrednie,

długoterminowe,

oddziaływani

długoterminowe,

wód),

ziemi na etapie

długoterminowe,

długoterminowe,

stałe

a

stałe

długoterminowe,

eksploatacji

stałe

stałe

stałe

- instalacje

brak

brak

oddziaływania

oddziaływania

podziemne

OCHRONA PRZED POWODZIĄ I SKUTKOM SUSZY
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(+)
pośrednie,
długoterminowe,
stałe
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Zdrowie ludzkie

krajobrazowe

Walory

materialne

Zabytki i dobra

Zasoby naturalne

przyrody

Formy ochrony

Powierzchnia ziemi

zwierzęta i rośliny)

szczególności

biologiczna (w

Różnorodność

gruntowe

Woda i środowisko

Klimat

Zadanie

akustyczne

systemowy

Powietrze

Cel

i środowisko

Komponent środowiska

dla podniesienia
świadomości
występującego
zagrożenia
powodziowego w
miejscu zamieszkania,
pracy lub wypoczynki
oraz zdolności

(0)
brak
oddziaływania.

(0)

(0)

brak
oddziaływani
a

brak
oddziaływania

(0)
brak oddziaływania

(0)

(0)

brak

brak

oddziaływania

oddziaływania

(0)

(0)

(0)
brak oddziaływania

(0)

(0)

brak

brak

oddziaływania

oddziaływania

(+)
bezpośrednie,
długoterminowe,
stałe

świadomego

powodzi

uczestnictwa w
ewentualnym
postępowaniu
kryzysowym
Wprowadzanie na
terenach
zurbanizowanych (tam
gdzie to będzie
zasadne) obowiązku
stosowania mobilnych
systemów ochrony

(0)
brak
oddziaływania

(0)

(0)

brak
oddziaływani
a

brak
oddziaływania

(0)
brak oddziaływania

brak

brak

oddziaływania

oddziaływania

(0)

(0)

brak

brak

oddziaływania

oddziaływania

(0)
brak oddziaływania

(0)
brak
oddziaływania

(-)

(+)

bezpośrednie,

pośrednie,

krótkoterminowe,

krótkoterminowe,

okresowe

okresowe

przed powodzią dla
wody o p=1% (raz na

suszy

100 lat)

w

skutkó

szenie

Zmniej

Ograniczenie ryzyka powodziowego i zmniejszenie następstw

Edukacja społeczeństwa

Rewitalizacja zbiornika
wodnego w
Łyszkowicach

(+)

(+)

(+)

(+)

pośrednie,

pośrednie,

bezpośrednie,

pośrednie (poprzez

długoterminowe,

długotermino

długoterminowe,

wpływ na jakość

stałe

we, stałe

stałe

wód)

EKO-PROJEKT

(+)
pośrednie,
długoterminowe,
stałe

(0)

(+)

(+)

brak

pośrednie,

pośrednie,

oddziaływania

długoterminowe

długoterminowe

DORADZTWO W OCHRONIE ŚRODOWISKA

ul. Dąbrowskiego 291A, 60-406 Poznań; tel. (061) 667 51 65, 600 914 508, 601 842 619; www.eko-projekt.com
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Zdrowie ludzkie

krajobrazowe

Walory

materialne

Zabytki i dobra

Zasoby naturalne

przyrody

Formy ochrony

Powierzchnia ziemi

zwierzęta i rośliny)

szczególności

biologiczna (w

Różnorodność

gruntowe

Woda i środowisko

Klimat

Zadanie

akustyczne

systemowy

Powietrze

Cel

i środowisko

Komponent środowiska

długoterminowe,
stałe
(+)
Budowa i utrzymywanie
stawów rybnych w jak
najlepszym stanie

(+)

(+)

(+)

pośrednie (poprzez

pośrednie,

pośrednie,

bezpośrednie,

wpływ na jakość

długoterminowe,

długotermino

długoterminowe,

wód)

stałe

we, stałe

stałe

długoterminowe,

(0)

(0)

brak

brak

oddziaływania

oddziaływania

(0)

(0)

brak

brak

oddziaływania

oddziaływania

(+)
pośrednie,
długoterminowe,
stałe

(0)

(+)

(+)

brak

pośrednie,

pośrednie,

oddziaływania

długoterminowe

długoterminowe

stałe
(+)
Tworzenie oczek
wodnych, zagłębień na
terenach zielonych

(+)

(+)

(+)

pośrednie (poprzez

pośrednie,

pośrednie,

bezpośrednie,

wpływ na jakość

długoterminowe,

długotermino

długoterminowe,

wód)

stałe

we, stałe

stałe

długoterminowe,

(+)
pośrednie,
długoterminowe,
stałe

(0)

(+)

(+)

brak

pośrednie,

pośrednie,

oddziaływania

długoterminowe

długoterminowe

stałe

POWIETRZE ATMOSFERYCZNE
(0)
(+)
Budowa ścieżki
rowerowej (dł. 1,1km) na
terenie gminy Nieborów

pośrednie,
długoterminowe,
stałe

(+)
pośrednie,

(0)

długotermino

brak

we,

oddziaływania

stałe

(0)

brak oddziaływania

(+)

brak

(realizacja zadania

pośrednie,

oddziaływania

długoterminowe,

(ścieżka przy

stałe

istniejącej drodze

(0)
brak
oddziaływania

krajowej)

nie będzie wiązała
się z
wykorzystaniem
zasobów

(+)
pośrednie,
długotermino
we,
stałe

(0)
brak

(+)

oddziaływania

pośrednie,

(ścieżka przy

długoterminowe,

istniejącej drodze

stałe

krajowej)

naturalnych)
Rozbudowa drogi

(+/-)

(+)

(+/-)

(+/-)

(+/-)

(0)

(+/-)

(0)

(+/-)

(+/-)

krajowej nr 14 Łowicz-

Ruch

pośrednie,

Ruch

Ruch

Realizacja

brak

Realizacja zadania

brak

Realizacja

Ruch

Główno (od km 0+000

samochodowy

długotermino

samochodowy

samochodowy

inwestycji

oddziaływania

wiązała się będzie z

oddziaływania

inwestycji

samochodowy
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do km 23+300)

Zdrowie ludzkie

krajobrazowe

Walory

materialne

Zabytki i dobra

Zasoby naturalne

przyrody

Formy ochrony

Powierzchnia ziemi

zwierzęta i rośliny)

szczególności

biologiczna (w

Różnorodność

gruntowe

Woda i środowisko

Klimat

Zadanie

akustyczne

systemowy

Powietrze

Cel

i środowisko

Komponent środowiska

wiąże się z

we,

wiąże się z

wiąże się z emisją

drogowych wiąże

wykorzystaniem

drogowych wiąże

emisją spalin do

stałe

emisją spalin do

spalin do

się z

zasobów

się z

wiąże się z emisją
spalin na

atmosfery.

atmosfery.

atmosfery.

bezpośrednim

naturalnych.

fragmentacją

atmosfery.

Przebudowa i

Przebudowa i

Przebudowa i

niekorzystnym

Realizacja

terenu, co wiąże

Spaliny zawierają

modernizacja

modernizacja

modernizacja dróg

oddziaływaniem

inwestycji przyczyni

się z

związki

dróg wpłynie na

dróg wpłynie na

wpłynie na

na powierzchnię

się do ograniczenia

bezpośrednim,

węglowodorów,

płynność i

płynność i

płynność i

ziemi w związku

emisji ze źródeł

niekorzystnym

tlenki azotu i inne

bezkolizyjność

bezkolizyjność

bezkolizyjność

z zajęciem

komunikacyjnych

stałym

substancje, które

ruchu

ruchu

ruchu drogowego,

terenu.

do powietrza.

oddziaływaniem

mają negatywny

drogowego, co

drogowego, co

co powinno mieć

Modernizacja

na krajobraz.

wpływ na zdrowie.
Przebudowa i

powinno mieć

powinno mieć

długoterminowy,

ciągów

Modernizacja

długoterminowy,

długoterminowy,

pośredni, stały

komunikacyjnych

ciągów

modernizacja

pośredni, stały

pośredni, stały

wpływ na poprawę

w sposób

komunikacyjnych

dróg wpłynie na

wpływ na jakość

wpływ na

jakości powietrza,

pośredni

w sposób

płynność i

powietrza

poprawę jakości

co w sposób

korzystnie

pośredni

bezkolizyjność

powietrza, co w

pośredni wiązało

wpłynie na

korzystnie

ruchu drogowego,

sposób pośredni

będzie się

powierzchnię

wpłynie

co powinno mieć

przyczyni się do

z korzystnym

ziemi.

korzystnie na

długoterminowy,

poprawy jakość

długoterminowym

krajobraz miejski.

pośredni, stały

wód

oddziaływaniem na

wpływ na

(ograniczenie

różnorodność

poprawę jakości

zjawiska

biologiczną.

powietrza.

„kwaśnych
deszczy”)
Przebudowa dróg na
terenie gminy
Łyszkowice

(+/-)

(+)

(+/-)

(+/-)

(+/-)

Ruch

pośrednie,

Ruch

Ruch

Realizacja

samochodowy

długotermino

samochodowy

samochodowy

inwestycji

wiąże się z

we,

wiąże się z

wiąże się z emisją

drogowych wiąże

EKO-PROJEKT

(0)
brak
oddziaływania

(+/-)
Realizacja zadania
wiązała się będzie z
wykorzystaniem

(0)
brak
oddziaływania
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(+/-)

(+/-)

Realizacja

Ruch

inwestycji

samochodowy

drogowych wiąże

wiąże się z emisją
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emisją spalin do

stałe

Zdrowie ludzkie

krajobrazowe

Walory

materialne

Zabytki i dobra

Zasoby naturalne

przyrody

Formy ochrony

Powierzchnia ziemi

zwierzęta i rośliny)

szczególności

biologiczna (w

Różnorodność

gruntowe

Woda i środowisko

Klimat

Zadanie

akustyczne

systemowy

Powietrze

Cel

i środowisko

Komponent środowiska

emisją spalin do

spalin do

się z

zasobów

się z

spalin na

atmosfery.

atmosfery.

atmosfery.

bezpośrednim

naturalnych.

fragmentacją

atmosfery.
Spaliny zawierają

Przebudowa

Przebudowa i

Przebudowa

niekorzystnym

Realizacja

terenu, co wiąże

i modernizacja

modernizacja

i modernizacja

oddziaływaniem

inwestycji przyczyni

się z

związki

dróg wpłynie na

dróg wpłynie na

dróg wpłynie na

na powierzchnię

się do ograniczenia

bezpośrednim,

węglowodorów,

płynność i

płynność i

płynność

ziemi w związku

emisji ze źródeł

niekorzystnym

tlenki azotu i inne

bezkolizyjność

bezkolizyjność

i bezkolizyjność

z zajęciem

komunikacyjnych

stałym

substancje, które

ruchu

ruchu

ruchu drogowego,

terenu.

do powietrza.

oddziaływaniem

mają negatywny

drogowego, co

drogowego, co

co powinno mieć

Modernizacja

na krajobraz.

wpływ na zdrowie.
Przebudowa i

powinno mieć

powinno mieć

długoterminowy,

ciągów

Modernizacja

długoterminowy,

długoterminowy,

pośredni, stały

komunikacyjnych

ciągów

modernizacja

pośredni, stały

pośredni, stały

wpływ na poprawę

w sposób

komunikacyjnych

dróg wpłynie na

wpływ na jakość

wpływ na

jakości powietrza,

pośredni

w sposób

płynność

powietrza

poprawę jakości

co w sposób

korzystnie

pośredni

i bezkolizyjność

powietrza, co w

pośredni wiązało

wpłynie na

korzystnie

ruchu drogowego,

sposób pośredni

będzie się z

powierzchnię

wpłynie

co powinno mieć

przyczyni się do

korzystnym

ziemi.

korzystnie na

długoterminowy,

poprawy jakość

długoterminowym

krajobraz miejski.

pośredni, stały

wód

oddziaływaniem na

wpływ na

(ograniczenie

różnorodność

poprawę jakości

zjawiska

biologiczną.

powietrza.

„kwaśnych
deszczy”)

Przebudowa dróg na
terenie gminy Kiernozia

(+/-)

(+)

(+/-)

(+/-)

(+/-)

Ruch

pośrednie,

Ruch

Ruch

Realizacja

samochodowy

długotermino

samochodowy

samochodowy

wiąże się z

we,

wiąże się z

wiąże się z emisją

emisją spalin do

stałe

emisją spalin do

spalin do

się z

EKO-PROJEKT

(+/-)
(0)

(+/-)

(+/-)

Realizacja

Ruch

(0)

Realizacja zadania

inwestycji

brak

wiązała się będzie z

brak

inwestycji

samochodowy

drogowych wiąże

oddziaływania

wykorzystaniem

oddziaływania

drogowych wiąże

wiąże się z emisją

się

spalin na

zasobów
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Zdrowie ludzkie

krajobrazowe

Walory

materialne

Zabytki i dobra

Zasoby naturalne

przyrody

Formy ochrony

Powierzchnia ziemi

zwierzęta i rośliny)

szczególności

biologiczna (w

Różnorodność

gruntowe

Woda i środowisko

Klimat

Zadanie

akustyczne

systemowy

Powietrze

Cel

i środowisko

Komponent środowiska

atmosfery.

atmosfery.

atmosfery.

bezpośrednim

naturalnych.

z fragmentacją

atmosfery.

Przebudowa i

Przebudowa i

Przebudowa i

niekorzystnym

Realizacja

terenu, co wiąże

Spaliny zawierają

modernizacja

modernizacja

modernizacja dróg

oddziaływaniem

inwestycji przyczyni

się

związki

dróg wpłynie na

dróg wpłynie na

wpłynie na

na powierzchnię

się do ograniczenia

z bezpośrednim,

węglowodorów,

płynność i

płynność i

płynność i

ziemi w związku

emisji ze źródeł

niekorzystnym

tlenki azotu i inne

bezkolizyjność

bezkolizyjność

bezkolizyjność

z zajęciem

komunikacyjnych

stałym

substancje, które

ruchu

ruchu

ruchu drogowego,

terenu.

do powietrza.

oddziaływaniem

mają negatywny

drogowego, co

drogowego, co

co powinno mieć

Modernizacja

na krajobraz.

wpływ na zdrowie.

powinno mieć

powinno mieć

długoterminowy,

ciągów

Modernizacja

Przebudowa

długoterminowy,

długoterminowy,

pośredni, stały

komunikacyjnych

ciągów

i modernizacja
dróg wpłynie na

pośredni, stały

pośredni, stały

wpływ na poprawę

w sposób

komunikacyjnych

wpływ na jakość

wpływ na

jakości powietrza,

pośredni

w sposób

płynność i

powietrza

poprawę jakości

co w sposób

korzystnie

pośredni

bezkolizyjność

powietrza, co w

pośredni wiązało

wpłynie na

korzystnie

ruchu drogowego,

sposób pośredni

będzie się z

powierzchnię

wpłynie

co powinno mieć

przyczyni się do

korzystnym

ziemi.

korzystnie na

długoterminowy,

poprawy jakość

długoterminowym

krajobraz miejski.

pośredni, stały

wód

oddziaływaniem na

wpływ na

(ograniczenie

różnorodność

poprawę jakości

zjawiska

biologiczną.

powietrza.

„kwaśnych
deszczy”)
(+/-)
Przebudowa i budowa
dróg na terenie gminy
Bielawy

Ruch
samochodowy
wiąże się z
emisją spalin do
atmosfery.

(+/-)

(+/-)

(+/-)

(+/-)

(+/-)

(+/-)

Ruch

Ruch

Realizacja

Realizacja zadania

Realizacja

Ruch

samochodowy

samochodowy

inwestycji

wiąże się z

wiąże się z emisją

drogowych wiąże

emisją spalin do

spalin do

się z

atmosfery.

atmosfery.

bezpośrednim

(+)
pośrednie,
długotermino
we,
stałe

EKO-PROJEKT

(0)
brak
oddziaływania

wiązała się będzie z
wykorzystaniem
zasobów

(0)
brak
oddziaływania

naturalnych.
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inwestycji

samochodowy

drogowych wiąże

wiąże się z emisją

się z

spalin na

fragmentacją

atmosfery.
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Zdrowie ludzkie

krajobrazowe

Walory

materialne

Zabytki i dobra

Zasoby naturalne

przyrody

Formy ochrony

Powierzchnia ziemi

zwierzęta i rośliny)

szczególności

biologiczna (w

Różnorodność

gruntowe

Woda i środowisko

Klimat

Zadanie

akustyczne

systemowy

Powietrze

Cel

i środowisko

Komponent środowiska

Przebudowa i

Przebudowa i

Przebudowa i

niekorzystnym

Realizacja

terenu, co wiąże

modernizacja

modernizacja

modernizacja dróg

oddziaływaniem

inwestycji przyczyni

się z

Spaliny zawierają
związki

dróg wpłynie na

dróg wpłynie na

wpłynie na

na powierzchnię

się do ograniczenia

bezpośrednim,

węglowodorów,

płynność i

płynność i

płynność i

ziemi w związku

emisji ze źródeł

niekorzystnym

tlenki azotu i inne

bezkolizyjność

bezkolizyjność

bezkolizyjność

z zajęciem

komunikacyjnych

stałym

substancje, które

ruchu

ruchu

ruchu drogowego,

terenu.

do powietrza.

oddziaływaniem

mają negatywny

drogowego, co

drogowego, co

co powinno mieć

Modernizacja

na krajobraz.

wpływ na zdrowie.
Przebudowa i

powinno mieć

powinno mieć

długoterminowy,

ciągów

Modernizacja

długoterminowy,

długoterminowy,

pośredni, stały

komunikacyjnych

ciągów

modernizacja

pośredni, stały

pośredni, stały

wpływ na poprawę

w sposób

komunikacyjnych

dróg wpłynie na

wpływ na jakość

wpływ na

jakości powietrza,

pośredni

w sposób

płynność i

powietrza

poprawę jakości

co w sposób

korzystnie

pośredni

bezkolizyjność

powietrza, co w

pośredni wiązało

wpłynie na

korzystnie

ruchu drogowego,

sposób pośredni

będzie się z

powierzchnię

wpłynie

co powinno mieć

przyczyni się do

korzystnym

ziemi.

korzystnie na

długoterminowy,

poprawy jakość

długoterminowym

krajobraz miejski.

pośredni, stały

wód

oddziaływaniem na

wpływ na

(ograniczenie

różnorodność

poprawę jakości

zjawiska

biologiczną.

powietrza.

„kwaśnych
deszczy”)
(+/-)
Ruch

(+/-)

(+/-)

(+/-)

(+/-)

(+/-)

(+/-)

(+)

Ruch

Ruch

Realizacja

Realizacja zadania

Realizacja

Ruch

Remont dróg gminnych

samochodowy

pośrednie,

samochodowy

samochodowy

inwestycji

(0)

wiązała się będzie z

(0)

inwestycji

samochodowy

na terenie gminy

wiąże się z

długotermino

wiąże się z

wiąże się z emisją

drogowych wiąże

brak

wykorzystaniem

brak

drogowych wiąże

wiąże się z emisją

Kocierzew Południowy

emisją spalin do

we,

emisją spalin do

spalin do

się z

oddziaływania

zasobów

oddziaływania

się z

spalin na

atmosfery.

stałe

atmosfery.

atmosfery.

bezpośrednim

naturalnych.

fragmentacją

atmosfery.

Przebudowa i

Przebudowa i

niekorzystnym

Realizacja

terenu, co wiąże

Spaliny zawierają

Przebudowa i
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Zdrowie ludzkie

krajobrazowe

Walory

materialne

Zabytki i dobra

Zasoby naturalne

przyrody

Formy ochrony

Powierzchnia ziemi

zwierzęta i rośliny)

szczególności

biologiczna (w

Różnorodność

gruntowe

Woda i środowisko

Klimat

Zadanie

akustyczne

systemowy

Powietrze

Cel

i środowisko

Komponent środowiska

modernizacja

modernizacja

modernizacja dróg

oddziaływaniem

inwestycji przyczyni

się z

związki

dróg wpłynie na

dróg wpłynie na

wpłynie na

na powierzchnię

się do ograniczenia

bezpośrednim,

węglowodorów,

płynność i

płynność i

płynność i

ziemi w związku

emisji ze źródeł

niekorzystnym

tlenki azotu i inne

bezkolizyjność

bezkolizyjność

bezkolizyjność

z zajęciem

komunikacyjnych

stałym

substancje, które

ruchu

ruchu

ruchu drogowego,

terenu.

do powietrza.

oddziaływaniem

mają negatywny

drogowego, co

drogowego, co

co powinno mieć

Modernizacja

na krajobraz.

wpływ na zdrowie.
Przebudowa i

powinno mieć

powinno mieć

długoterminowy,

ciągów

Modernizacja

długoterminowy,

długoterminowy,

pośredni, stały

komunikacyjnych

ciągów

modernizacja

pośredni, stały

pośredni, stały

wpływ na poprawę

w sposób

komunikacyjnych

dróg wpłynie na

wpływ na jakość

wpływ na

jakości powietrza,

pośredni

w sposób

płynność i

powietrza

poprawę jakości

co w sposób

korzystnie

pośredni

bezkolizyjność

powietrza, co w

pośredni wiązało

wpłynie na

korzystnie

ruchu drogowego,

sposób pośredni

będzie się z

powierzchnię

wpłynie

co powinno mieć

przyczyni się do

korzystnym

ziemi.

korzystnie na

długoterminowy,

poprawy jakość

długoterminowym

krajobraz miejski.

pośredni, stały

wód

oddziaływaniem na

wpływ na

(ograniczenie

różnorodność

poprawę jakości

zjawiska

biologiczną.

powietrza.

„kwaśnych
deszczy”)

Przebudowa drogi
wewnętrznej
w m. Reczyce

(+/-)

(+/-)

(+/-)

(+/-)

(+/-)

(+/-)

(+/-)

Ruch

Ruch

Ruch

Realizacja

Realizacja zadania

Realizacja

Ruch

samochodowy
wiąże się z
emisją spalin do
atmosfery.
Przebudowa i
modernizacja

(+)
pośrednie,
długotermino
we,
stałe

samochodowy

samochodowy

inwestycji

wiąże się z

wiąże się z emisją

drogowych wiąże

emisją spalin do

spalin do

się z

atmosfery.

atmosfery.

bezpośrednim

(0)
brak
oddziaływania

wiązała się będzie z
wykorzystaniem
zasobów
naturalnych.

(0)
brak
oddziaływania

inwestycji

samochodowy

drogowych wiąże

wiąże się z emisją

się z

spalin na

fragmentacją

atmosfery.

Przebudowa i

Przebudowa i

niekorzystnym

Realizacja

terenu, co wiąże

Spaliny zawierają

modernizacja

modernizacja dróg

oddziaływaniem

inwestycji przyczyni

się z

związki
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Zdrowie ludzkie

krajobrazowe

Walory

materialne

Zabytki i dobra

Zasoby naturalne

przyrody

Formy ochrony

Powierzchnia ziemi

zwierzęta i rośliny)

szczególności

biologiczna (w

Różnorodność

gruntowe

Woda i środowisko

Klimat

Zadanie

akustyczne

systemowy

Powietrze

Cel

i środowisko

Komponent środowiska

dróg wpłynie na

dróg wpłynie na

wpłynie na

na powierzchnię

się do ograniczenia

bezpośrednim,

węglowodorów,

płynność i

płynność i

płynność i

ziemi w związku

emisji ze źródeł

niekorzystnym

tlenki azotu i inne

bezkolizyjność

bezkolizyjność

bezkolizyjność

z zajęciem

komunikacyjnych

stałym

substancje, które

ruchu

ruchu

ruchu drogowego,

terenu.

do powietrza.

oddziaływaniem

mają negatywny

drogowego, co

drogowego, co

co powinno mieć

Modernizacja

na krajobraz.

wpływ na zdrowie.
Przebudowa i

powinno mieć

powinno mieć

długoterminowy,

ciągów

Modernizacja

długoterminowy,

długoterminowy,

pośredni, stały

komunikacyjnych

ciągów

modernizacja

pośredni, stały

pośredni, stały

wpływ na poprawę

w sposób

komunikacyjnych

dróg wpłynie na

wpływ na jakość

wpływ na

jakości powietrza,

pośredni

w sposób

płynność i

powietrza

poprawę jakości

co w sposób

korzystnie

pośredni

bezkolizyjność

powietrza, co w

pośredni wiązało

wpłynie na

korzystnie

ruchu drogowego,

sposób pośredni

będzie się z

powierzchnię

wpłynie

co powinno mieć

przyczyni się do

korzystnym

ziemi.

korzystnie na

długoterminowy,

poprawy jakość

długoterminowym

krajobraz miejski.

pośredni, stały

wód

oddziaływaniem na

wpływ na

(ograniczenie

różnorodność

poprawę jakości

zjawiska

biologiczną.

powietrza.

„kwaśnych
deszczy”)

Przebudowa
ul. Sosnowej
w miejscowości
Domaniewice

(+/-)

(+/-)

(+/-)

(+/-)

(+/-)

(+/-)

(+/-)

Ruch

Ruch

Ruch

Realizacja

Realizacja zadania

Realizacja

Ruch

samochodowy

(+)

samochodowy

samochodowy

inwestycji

wiąże się z

pośrednie,

wiąże się z

wiąże się z emisją

drogowych wiąże

wiązała się będzie z

emisją spalin do

długotermino

emisją spalin do

spalin do

się z

brak

zasobów

brak

się z

spalin na

atmosfery.

we,

atmosfery.

atmosfery.

bezpośrednim

oddziaływania

naturalnych.

oddziaływania

fragmentacją

atmosfery.

Przebudowa i

stałe

Spaliny zawierają

(0)

wykorzystaniem

(0)

inwestycji

samochodowy

drogowych wiąże

wiąże się z emisją

Przebudowa i

Przebudowa i

niekorzystnym

Realizacja

terenu, co wiąże

modernizacja

modernizacja

modernizacja dróg

oddziaływaniem

inwestycji przyczyni

się z

związki

dróg wpłynie na

dróg wpłynie na

wpłynie na

na powierzchnię

się do ograniczenia

bezpośrednim,

węglowodorów,
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Zdrowie ludzkie

krajobrazowe

Walory

materialne

Zabytki i dobra

Zasoby naturalne

przyrody

Formy ochrony

Powierzchnia ziemi

zwierzęta i rośliny)

szczególności

biologiczna (w

Różnorodność

gruntowe

Woda i środowisko

Klimat

Zadanie

akustyczne

systemowy

Powietrze

Cel

i środowisko

Komponent środowiska

płynność i

płynność i

płynność i

ziemi w związku

emisji ze źródeł

niekorzystnym

tlenki azotu i inne

bezkolizyjność

bezkolizyjność

bezkolizyjność

z zajęciem

komunikacyjnych

stałym

substancje, które

ruchu

ruchu

ruchu drogowego,

terenu.

do powietrza.

oddziaływaniem

mają negatywny

drogowego, co

drogowego, co

co powinno mieć

Modernizacja

na krajobraz.

wpływ na zdrowie.
Przebudowa i

powinno mieć

powinno mieć

długoterminowy,

ciągów

Modernizacja

długoterminowy,

długoterminowy,

pośredni, stały

komunikacyjnych

ciągów

modernizacja

pośredni, stały

pośredni, stały

wpływ na poprawę

w sposób

komunikacyjnych

dróg wpłynie na

wpływ na jakość

wpływ na

jakości powietrza,

pośredni

w sposób

płynność

powietrza

poprawę jakości

co w sposób

korzystnie

pośredni

i bezkolizyjność

powietrza, co w

pośredni wiązało

wpłynie na

korzystnie

ruchu drogowego,

sposób pośredni

będzie się z

powierzchnię

wpłynie

co powinno mieć

przyczyni się do

korzystnym

ziemi.

korzystnie na

długoterminowy,

poprawy jakość

długoterminowym

krajobraz miejski.

pośredni, stały

wód

oddziaływaniem na

wpływ na

(ograniczenie

różnorodność

poprawę jakości

zjawiska

biologiczną.

powietrza.

„kwaśnych
deszczy”)
(+/-)

(+/-)

(+/-)

(+/-)

(+/-)

(+/-)

(+/-)

Ruch

Ruch

Ruch

Realizacja

Realizacja zadania

Realizacja

Ruch

samochodowy

samochodowy

samochodowy

inwestycji

wiązała się będzie z

inwestycji

samochodowy

wiąże się z

wiąże się z emisją

drogowych wiąże

wykorzystaniem

drogowych wiąże

wiąże się z emisją

emisją spalin do

spalin do

się z

atmosfery.

atmosfery.

bezpośrednim

Przebudowa i

Przebudowa i

niekorzystnym

modernizacja

modernizacja dróg

oddziaływaniem

inwestycji przyczyni

się z

związki

dróg wpłynie na

dróg wpłynie na

wpłynie na

na powierzchnię

się do ograniczenia

bezpośrednim,

węglowodorów,

płynność i

płynność i

płynność i

ziemi w związku

emisji ze źródeł

niekorzystnym

tlenki azotu i inne

Przebudowa drogi

wiąże się z

gminnej w Stroniewice-

emisją spalin do

Pastwiska na terenie

atmosfery.

gminy Domaniewice

Przebudowa i
modernizacja

(+)
pośrednie,
długotermino
we,
stałe

EKO-PROJEKT
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fragmentacją
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Spaliny zawierają
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Zdrowie ludzkie

krajobrazowe

Walory

materialne

Zabytki i dobra

Zasoby naturalne

przyrody

Formy ochrony

Powierzchnia ziemi

zwierzęta i rośliny)

szczególności

biologiczna (w

Różnorodność

gruntowe

Woda i środowisko

Klimat

Zadanie

akustyczne

systemowy

Powietrze

Cel

i środowisko

Komponent środowiska

bezkolizyjność

bezkolizyjność

bezkolizyjność

z zajęciem

komunikacyjnych

stałym

ruchu

ruchu

ruchu drogowego,

terenu.

do powietrza.

oddziaływaniem

substancje, które
mają negatywny

drogowego, co

drogowego, co

co powinno mieć

Modernizacja

na krajobraz.

wpływ na zdrowie.
Przebudowa i

powinno mieć

powinno mieć

długoterminowy,

ciągów

Modernizacja

długoterminowy,

długoterminowy,

pośredni, stały

komunikacyjnych

ciągów

modernizacja

pośredni, stały

pośredni, stały

wpływ na poprawę

w sposób

komunikacyjnych

dróg wpłynie na

wpływ na jakość

wpływ na

jakości powietrza,

pośredni

w sposób

płynność i

powietrza

poprawę jakości

co w sposób

korzystnie

pośredni

bezkolizyjność

powietrza, co w

pośredni wiązało

wpłynie na

korzystnie

ruchu drogowego,

sposób pośredni

będzie się

powierzchnię

wpłynie

co powinno mieć

przyczyni się do

z korzystnym

ziemi.

korzystnie na

długoterminowy,

poprawy jakość

długoterminowym

krajobraz miejski.

pośredni, stały

wód

oddziaływaniem na

wpływ na

(ograniczenie

różnorodność

poprawę jakości

zjawiska

biologiczną.

powietrza.

„kwaśnych
deszczy”)
(+/-)

(+/-)

(+/-)

(+/-)

(+/-)

(+/-)

(+/-)

Ruch

Ruch

Ruch

Realizacja

Realizacja zadania

Realizacja

Ruch

samochodowy
wiąże się z

samochodowy

samochodowy

inwestycji

wiązała się będzie z

inwestycji

samochodowy

(+)

wiąże się z

wiąże się z emisją

drogowych wiąże

wykorzystaniem

drogowych wiąże

wiąże się z emisją

Budowa dróg (dł. 8 km)

emisją spalin do

pośrednie,

emisją spalin do

spalin do

się z

(0)

zasobów

(0)

się z

spalin na

na terenie gminy

atmosfery.

długotermino

atmosfery.

atmosfery.

bezpośrednim

brak

naturalnych.

brak

fragmentacją

atmosfery.

NIeborów

Przebudowa i

we,

Przebudowa i

Przebudowa i

niekorzystnym

oddziaływania

Realizacja

oddziaływania

terenu, co wiąże

Spaliny zawierają

modernizacja

stałe

modernizacja

modernizacja dróg

oddziaływaniem

inwestycji przyczyni

się z

związki

dróg wpłynie na

wpłynie na

na powierzchnię

się do ograniczenia

bezpośrednim,

węglowodorów,

dróg wpłynie na
płynność i

płynność i

płynność i

ziemi w związku

emisji ze źródeł

niekorzystnym

tlenki azotu i inne

bezkolizyjność

bezkolizyjność

bezkolizyjność

z zajęciem

komunikacyjnych

stałym

substancje, które
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do powietrza.

Zdrowie ludzkie

krajobrazowe

Walory

materialne

Zabytki i dobra

Zasoby naturalne

przyrody

Formy ochrony

Powierzchnia ziemi

zwierzęta i rośliny)

szczególności

biologiczna (w

Różnorodność

gruntowe

Woda i środowisko

Klimat

Zadanie

akustyczne

systemowy

Powietrze

Cel

i środowisko

Komponent środowiska

ruchu

ruchu

ruchu drogowego,

terenu.

oddziaływaniem

mają negatywny

drogowego, co

drogowego, co

co powinno mieć

Modernizacja

na krajobraz.

wpływ na zdrowie.

powinno mieć

powinno mieć

długoterminowy,

ciągów

Modernizacja

Przebudowa

długoterminowy,

długoterminowy,

pośredni, stały

komunikacyjnych

ciągów

i modernizacja
dróg wpłynie na

pośredni, stały

pośredni, stały

wpływ na poprawę

w sposób

komunikacyjnych

wpływ na jakość

wpływ na

jakości powietrza,

pośredni

w sposób

płynność i

powietrza

poprawę jakości

co w sposób

korzystnie

pośredni

bezkolizyjność

powietrza, co w

pośredni wiązało

wpłynie na

korzystnie

ruchu drogowego,

sposób pośredni

będzie się z

powierzchnię

wpłynie

co powinno mieć

przyczyni się do

korzystnym

ziemi.

korzystnie na

długoterminowy,

poprawy jakość

długoterminowym

krajobraz miejski.

pośredni, stały

wód

oddziaływaniem na

wpływ na

(ograniczenie

różnorodność

poprawę jakości

zjawiska

biologiczną.

powietrza.

„kwaśnych
deszczy”)
(+/-)

(+/-)

(+/-)

(+/-)

(+/-)

(+/-)

(+/-)

Ruch

Ruch

Ruch

Realizacja

Realizacja zadania

Realizacja

Ruch

samochodowy

samochodowy

samochodowy

inwestycji

wiązała się będzie z

inwestycji

samochodowy

wiąże się z

wiąże się z

wiąże się z emisją

drogowych wiąże

wykorzystaniem

drogowych wiąże

wiąże się z emisją

emisją spalin do

Budowa drogi ul.

atmosfery.

Sochaczewska na
terenie miasta Łowicz

Przebudowa i
modernizacja
dróg wpłynie na

(+)
pośrednie,
długotermino
we,
stałe

emisją spalin do

spalin do

się z

atmosfery.

atmosfery.

bezpośrednim

Przebudowa i

Przebudowa i

niekorzystnym

modernizacja

modernizacja dróg

oddziaływaniem

dróg wpłynie na

wpłynie na

na powierzchnię

(0)
brak
oddziaływania

zasobów
naturalnych.
Realizacja
inwestycji przyczyni

(0)
brak
oddziaływania

się z

spalin na

fragmentacją

atmosfery.

terenu, co wiąże

Spaliny zawierają

się z

związki

się do ograniczenia

bezpośrednim,

węglowodorów,

płynność i

płynność i

płynność i

ziemi w związku

emisji ze źródeł

niekorzystnym

tlenki azotu i inne

bezkolizyjność

bezkolizyjność

bezkolizyjność

z zajęciem

komunikacyjnych

stałym

substancje, które

ruchu

ruchu

ruchu drogowego,

terenu.

do powietrza.

oddziaływaniem

mają negatywny
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Prognoza Oddziaływania na Środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Łowickiego

Zdrowie ludzkie

krajobrazowe

Walory

materialne

Zabytki i dobra

Zasoby naturalne

przyrody

Formy ochrony

Powierzchnia ziemi

zwierzęta i rośliny)

szczególności

biologiczna (w

Różnorodność

gruntowe

Woda i środowisko

Klimat

Zadanie

akustyczne

systemowy

Powietrze

Cel

i środowisko

Komponent środowiska

drogowego, co

drogowego, co

co powinno mieć

Modernizacja

na krajobraz.

wpływ na zdrowie.

powinno mieć

powinno mieć

długoterminowy,

ciągów

Modernizacja

Przebudowa i

długoterminowy,

długoterminowy,

pośredni, stały

komunikacyjnych

ciągów

modernizacja

pośredni, stały

pośredni, stały

wpływ na poprawę

w sposób

komunikacyjnych

dróg wpłynie na

wpływ na jakość

wpływ na

jakości powietrza,

pośredni

w sposób

płynność i

powietrza

poprawę jakości

co w sposób

korzystnie

pośredni

bezkolizyjność

powietrza, co w

pośredni wiązało

wpłynie na

korzystnie

ruchu drogowego,

sposób pośredni

będzie się z

powierzchnię

wpłynie

co powinno mieć

przyczyni się do

korzystnym

ziemi.

korzystnie na

długoterminowy,

poprawy jakość

długoterminowym

krajobraz miejski.

pośredni, stały

wód

oddziaływaniem na

wpływ na

(ograniczenie

różnorodność

poprawę jakości

zjawiska

biologiczną.

powietrza.

„kwaśnych
deszczy”)

Modernizacja dróg
asfaltowych na terenie
gminy Zduny

(+/-)

(+/-)

(+/-)

(+/-)

Ruch

Ruch

Ruch

Realizacja

samochodowy

samochodowy

samochodowy

inwestycji

wiąże się z

wiąże się z

wiąże się z emisją

drogowych wiąże

(+/-)
Realizacja zadania
wiązała się będzie z
wykorzystaniem

emisją spalin do

(+)

emisją spalin do

spalin do

się z

atmosfery.

pośrednie,

atmosfery.

atmosfery.

bezpośrednim

(0)

Przebudowa i

długotermino

Przebudowa i

Przebudowa i

niekorzystnym

brak

modernizacja

we,

modernizacja

modernizacja dróg

oddziaływaniem

oddziaływania

dróg wpłynie na

stałe

dróg wpłynie na

wpłynie na

na powierzchnię

płynność i

płynność i

płynność i

ziemi w związku

bezkolizyjność

bezkolizyjność

bezkolizyjność

z zajęciem

ruchu

ruchu

ruchu drogowego,

terenu.

drogowego, co

drogowego, co

co powinno mieć

Modernizacja
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zasobów
naturalnych.
Realizacja
inwestycji przyczyni

(+/-)

(+/-)

Realizacja

Ruch

inwestycji

samochodowy

drogowych wiąże

wiąże się z emisją

się z

spalin na

(0)

fragmentacją

atmosfery.

brak

terenu, co wiąże

Spaliny zawierają

oddziaływania

się z

związki

bezpośrednim,

węglowodorów,

niekorzystnym

tlenki azotu i inne

stałym

substancje, które

się do ograniczenia
emisji ze źródeł
komunikacyjnych
do powietrza.
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oddziaływaniem

mają negatywny

na krajobraz.

wpływ na zdrowie.
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Zdrowie ludzkie

krajobrazowe

Walory

materialne

Zabytki i dobra

Zasoby naturalne

przyrody

Formy ochrony

Powierzchnia ziemi

zwierzęta i rośliny)

szczególności

biologiczna (w

Różnorodność

gruntowe

Woda i środowisko

Klimat

Zadanie

akustyczne

systemowy

Powietrze

Cel

i środowisko

Komponent środowiska

powinno mieć

powinno mieć

długoterminowy,

ciągów

Modernizacja

długoterminowy,

długoterminowy,

pośredni, stały

komunikacyjnych

ciągów

Przebudowa i
modernizacja

pośredni, stały

pośredni, stały

wpływ na poprawę

w sposób

komunikacyjnych

dróg wpłynie na

wpływ na jakość

wpływ na

jakości powietrza,

pośredni

w sposób

płynność i

powietrza

poprawę jakości

co w sposób

korzystnie

pośredni

bezkolizyjność

powietrza, co w

pośredni wiązało

wpłynie na

korzystnie

ruchu drogowego,

sposób pośredni

będzie się z

powierzchnię

wpłynie

co powinno mieć

przyczyni się do

korzystnym

ziemi.

korzystnie na

długoterminowy,

poprawy jakość

długoterminowym

krajobraz miejski.

pośredni, stały

wód

oddziaływaniem na

wpływ na

(ograniczenie

różnorodność

poprawę jakości

zjawiska

biologiczną.

powietrza.

„kwaśnych
deszczy”)

OCHRONA PRZED HAŁASEM
Inwentaryzacja źródeł
Niedopuszczenie

(0)

uciążliwości

do pogarszania się

akustycznej.

klimatu

Monitoring hałasu

brak oddziaływania

akustycznego na

drogowego w

obszarach, gdzie

wyznaczonych

sytuacja jest

punktach, dokonanie

korzystna

oceny akustycznej

(+)

(0)

(0)

(+)

pośrednie,

brak

brak

pośrednie,

długoterminowe,

oddziaływani

oddziaływani

długoterminowe,

stałe

a

a

stałe

(0)
brak
oddziaływania

(+)

(realizacja zadania

pośrednie,

nie będzie wiązała

długoterminowe

się z

stałe

wykorzystaniem
zasobów

(+)
pośrednie,
długotermino

brak

we,

oddziaływania

stałe

naturalnych)

wybranych miejsc
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(+)
pośrednie,
długoterminowe,
stałe
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Zdrowie ludzkie

krajobrazowe

Walory

materialne

Zabytki i dobra

Zasoby naturalne

przyrody

Formy ochrony

Powierzchnia ziemi

zwierzęta i rośliny)

szczególności

biologiczna (w

Różnorodność

gruntowe

Woda i środowisko

Klimat

Zadanie

akustyczne

systemowy

Powietrze

Cel

i środowisko

Komponent środowiska

Wprowadzenie do
miejscowych planów
zagospodarowania
przestrzennego zapisów

(0)

odnośnie standardów

brak oddziaływania

akustycznych dla

(+)

(0)

(0)

(+)

poszczególnych

pośrednie,

brak

brak

pośrednie,

terenów.

długoterminowe,

oddziaływani

oddziaływani

długoterminowe,

Powiązanie

stałe

a

a

stałe

(0)
brak
oddziaływania

(+)

(realizacja zadania

pośrednie,

nie będzie wiązała

długoterminowe

się z

stałe

wykorzystaniem

miejscowych planów

zasobów

zagospodarowania

naturalnych)

(+)
pośrednie,

(0)

długotermino

brak

we,

oddziaływania

stałe

(+)
pośrednie,
długoterminowe,
stałe

przestrzennego
z funkcjonowaniem
arterii komunikacyjnej.
(+/-)
Prace
termomodernizacyjne
mogą w sposób
Termomodernizacja

(+)

budynków użyteczności

pośrednie,

publicznej i innych

długoterminowe,

obiektów komunalnych

stałe

niekorzystny,

(+)

(0)

bezpośrednio wpływać

brak

na faunę poprzez

oddziaływani

niszczenie miejsc

a

gniazdowania ptaków

pośrednie,
długotermino
we,
stałe

(0)
brak
oddziaływania

(+)

(+)

pośrednie,

pośrednie,

długoterminowe

długoterminowe,

stałe

stałe

i kryjówek nietoperzy,

(+)
pośrednie,
długotermino

brak

we,

oddziaływania

stałe

z drugiej jednak strony
termomodernizacja
przyczyni się do
ograniczenia emisji ze
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(+)
pośrednie,
długoterminowe,
stałe
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Zdrowie ludzkie

krajobrazowe

Walory

materialne

Zabytki i dobra

Zasoby naturalne

przyrody

Formy ochrony

Powierzchnia ziemi

zwierzęta i rośliny)

szczególności

biologiczna (w

Różnorodność

gruntowe

Woda i środowisko

Klimat

Zadanie

akustyczne

systemowy

Powietrze

Cel

i środowisko

Komponent środowiska

źródeł grzewczych co
w sposób pośredni
korzystnie wpłynie na
florę i faunę
(+/-)
Prace
termomodernizacyjne
mogą w sposób
niekorzystny,
bezpośrednio wpływać
(+)
Termomodernizacja
ZSO Łyszkowice

pośrednie,
długoterminowe,
stałe

na faunę poprzez

(+)

(0)

niszczenie miejsc

brak

gniazdowania ptaków i

oddziaływani

kryjówek nietoperzy, z

a

drugiej jednak strony

pośrednie,
długotermino
we,
stałe

(0)
brak
oddziaływania

(+)

(+)

pośrednie,

pośrednie,

długoterminowe

długoterminowe,

stałe

stałe

termomodernizacja

(+)
pośrednie,

(0)

długotermino

brak

we,

oddziaływania

stałe

(+)
pośrednie,
długoterminowe,
stałe

przyczyni się do
ograniczenia emisji ze
źródeł grzewczych co
w sposób pośredni
korzystnie wpłynie na
florę i faunę
(+)
Termomodernizacja
budynku ZOZ Bielawy

pośrednie,
długoterminowe,
stałe

(+/-)

(+)

(0)

Prace

brak

termomodernizacyjne

oddziaływani

mogą w sposób

a

niekorzystny,

pośrednie,
długotermino
we,
stałe
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(0)
brak
oddziaływania

(+)

(+)

pośrednie,

pośrednie,

długoterminowe

długoterminowe,

stałe

stałe

bezpośrednio wpływać

(+)
pośrednie,

(0)

długotermino

brak

we,

oddziaływania

stałe
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(+)
pośrednie,
długoterminowe,
stałe
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Zdrowie ludzkie

krajobrazowe

Walory

materialne

Zabytki i dobra

Zasoby naturalne

przyrody

Formy ochrony

Powierzchnia ziemi

zwierzęta i rośliny)

szczególności

biologiczna (w

Różnorodność

gruntowe

Woda i środowisko

Klimat

Zadanie

akustyczne

systemowy

Powietrze

Cel

i środowisko

Komponent środowiska

na faunę poprzez
niszczenie miejsc
gniazdowania ptaków i
kryjówek nietoperzy, z
drugiej jednak strony
termomodernizacja
przyczyni się do
ograniczenia emisji ze
źródeł grzewczych co
w sposób pośredni
korzystnie wpłynie na
florę i faunę
(+/-)
Prace
termomodernizacyjne
mogą w sposób
niekorzystny,
(+)
Termomodernizacja
GOK Boczki

pośrednie,
długoterminowe,
stałe

bezpośrednio wpływać

(+)

(0)

na faunę poprzez

brak

niszczenie miejsc

oddziaływani

gniazdowania ptaków i

a

kryjówek nietoperzy, z

pośrednie,
długotermino
we,
stałe

(0)
brak
oddziaływania

(+)

(+)

pośrednie,

pośrednie,

długoterminowe

długoterminowe,

stałe

stałe

drugiej jednak strony

(+)
pośrednie,
długotermino

brak

we,

oddziaływania

stałe

termomodernizacja
przyczyni się do
ograniczenia emisji ze
źródeł grzewczych co
w sposób pośredni
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(+)
pośrednie,
długoterminowe,
stałe
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Zdrowie ludzkie

krajobrazowe

Walory

materialne

Zabytki i dobra

Zasoby naturalne

przyrody

Formy ochrony

Powierzchnia ziemi

zwierzęta i rośliny)

szczególności

biologiczna (w

Różnorodność

gruntowe

Woda i środowisko

Klimat

Zadanie

akustyczne

systemowy

Powietrze

Cel

i środowisko

Komponent środowiska

korzystnie wpłynie na
florę i faunę
(+/-)
Prace
termomodernizacyjne
mogą w sposób
niekorzystny,
bezpośrednio wpływać
(+)
Termomodernizacja
Szkoły Podstawowej w
Mastkach

pośrednie,
długoterminowe,
stałe

na faunę poprzez

(+)

(0)

niszczenie miejsc

brak

gniazdowania ptaków i

oddziaływani

kryjówek nietoperzy, z

a

drugiej jednak strony

pośrednie,
długotermino
we,
stałe

(0)
brak
oddziaływania

(+)

(+)

pośrednie,

pośrednie,

długoterminowe

długoterminowe,

stałe

stałe

termomodernizacja

(+)
pośrednie,

(0)

długotermino

brak

we,

oddziaływania

stałe

(+)
pośrednie,
długoterminowe,
stałe

przyczyni się do
ograniczenia emisji ze
źródeł grzewczych co
w sposób pośredni
korzystnie wpłynie na
florę i faunę

OCHRONA PRZED POLAMI ELEKTROMAGNETYCZNYMI
Minimalizacja
oddziaływania oraz
bieżąca kontrola
źródeł emisji

Prowadzenie badań
poziomów pól
elektromagnetycznych

(+)

(0)

(0)

(+)

pośrednie,

brak

brak

pośrednie,

długoterminowe,

oddziaływani

oddziaływani

długoterminowe,

stałe

a

a

stałe
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(0)
brak
oddziaływania

(+)

(0)

(+)

pośrednie,

brak oddziaływania

pośrednie,

długoterminowe,

(realizacja zadania

długotermino

stałe

nie będzie wiązała

we,
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(0)
brak
oddziaływania

(+)
pośrednie,
długoterminowe,
stałe
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promieniowania

się z

elektromagnetyczn

wykorzystaniem

ego

Zdrowie ludzkie

krajobrazowe

Walory

materialne

Zabytki i dobra

Zasoby naturalne

przyrody

Formy ochrony

Powierzchnia ziemi

zwierzęta i rośliny)

szczególności

biologiczna (w

Różnorodność

gruntowe

Woda i środowisko

Klimat

Zadanie

akustyczne

systemowy

Powietrze

Cel

i środowisko

Komponent środowiska

stałe

zasobów
naturalnych)
(0)
brak oddziaływania

Preferowanie
niskokonfliktowych
lokalizacji źródeł
promieniowania
elektromagnetycznego

(+)

(0)

(0)

(+)

pośrednie,

brak

brak

pośrednie,

długoterminowe,

oddziaływani

oddziaływani

długoterminowe,

stałe

a

a

stałe

(0)
brak
oddziaływania

(+)

(realizacja zadania

pośrednie,

nie będzie wiązała

długoterminowe,

się z

stałe

wykorzystaniem
zasobów

(+)
pośrednie,

(0)

długotermino

brak

we,

oddziaływania

stałe

(+)
pośrednie,
długoterminowe,
stałe

naturalnych)
Umieszczanie

(0)

w miejscowych planach

brak oddziaływania

zagospodarowania

(realizacja zadania

przestrzennego

(+)

(0)

(0)

(+)

informacji o lokalizacji

pośrednie,

brak

brak

pośrednie,

obiektów emitujących

długoterminowe,

oddziaływani

oddziaływani

długoterminowe,

pola

stałe

a

a

stałe

(0)
brak
oddziaływania

(+)

nie będzie wiązała

pośrednie,

się z

długoterminowe,

wykorzystaniem

stałe

zasobów

elektromagnetyczne i o

naturalnych)

(+)
pośrednie,

(0)

długotermino

brak

we,

oddziaływania

stałe

(+)
pośrednie,
długoterminowe,
stałe

strefach ograniczonego
użytkowania
Współpraca ze służbami
kontrolno-pomiarowymi
obiektów emitujących
pola
elektromagnetyczne

(0)
(+)

(0)

(0)

(+)

pośrednie,

brak

brak

pośrednie,

długoterminowe,

oddziaływani

oddziaływani

długoterminowe,

stałe

a

a

stałe

(0)
brak
oddziaływania

(+)

brak oddziaływania

pośrednie,

(realizacja zadania

długoterminowe,

nie będzie wiązała

stałe

się z
wykorzystaniem

EKO-PROJEKT

(+)
pośrednie,

(0)

długotermino

brak

we,

oddziaływania

stałe
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(+)
pośrednie,
długoterminowe,
stałe
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Zdrowie ludzkie

krajobrazowe

Walory

materialne

Zabytki i dobra

Zasoby naturalne

przyrody

Formy ochrony

Powierzchnia ziemi

zwierzęta i rośliny)

szczególności

biologiczna (w

Różnorodność

gruntowe

Woda i środowisko

Klimat

Zadanie

akustyczne

systemowy

Powietrze

Cel

i środowisko

Komponent środowiska

zasobów
naturalnych)

POWIERZCHNIA TERENU I ŚRODOWISKO GLEBOWE
Właściwe
użytkowanie
istniejących
zasobów
glebowych ich

Wapnowanie gleb i
racjonalne zużycie
środków ochrony roślin
i nawozów

(0)
brak
oddziaływania

Ochrona powierzchni

ochrona i

ziemi i walorów

rekultywacja

krajobrazowych – zakaz
przekształcania

(+)
pośrednie,
stałe

powodujący

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

pośrednie,

pośrednie,

pośrednie,

pośrednie,

pośrednie,

oddziaływani

długoterminowe,

długoterminowe,

długoterminowe,

długoterminowe,

długoterminowe,

a

stałe

stałe

stałe

stałe

stałe

(+)

(+)

pośrednie,

pośrednie,

długoterminowe,

długoterminowe,

stałe

stałe

(0)

zniekształcenie rzeźby

brak

brak

oddziaływania

oddziaływania

brak
oddziaływania

pośrednie,
długotermino
we,
stałe (na
klimat

(+)
pośrednie i
bezpośrednie
długoterminowe,
stałe

(+)
pośrednie,
długoterminowe,
stałe

(+)

(+)

(+)

pośrednie i

pośrednie,

pośrednie i

bezpośrednie

długotermino

bezpośrednie

długoterminowe,

we,

długoterminowe,

stałe

stałe

stałe

(0)

(0)

(0)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

brak

pośrednie,

pośrednie,

pośrednie,

pośrednie,

pośrednie,

oddziaływani

długoterminowe,

długoterminowe,

długoterminowe,

długoterminowe,

długoterminowe,

a

stałe

stałe

stałe

stałe

stałe

brak

brak

oddziaływania

oddziaływania

(+/-)

energetycznych na
ugorach, nieużytkach,
glebach
zdegradowanych

(+)
pośrednie,
długoterminowe,
stałe

(+)
pośrednie,
długoterminowe,
stałe

lokalny)
(0)

Promowanie upraw

(0)

(+)

długoterminowe,

powierzchni ziemi

(0)
brak

(+)
pośrednie,
długoterminowe,
stałe

pośrednie,
długotermino
we,

pozytywne,

(+)

pośrednie,

długoterminowe,

pośrednie,

długoterminowe,

stałe; jednakże w

długoterminowe,

stałe

przypadku

stałe

EKO-PROJEKT

stałe

na obecnym

(+)

stałe

długoterminowe,

(?)

oddziaływanie

(+)

(+)
pośrednie,

(0)
brak
oddziaływania

(+)
pośrednie,
długoterminowe,
stałe

(0)
brak
oddziaływania

etapie nie ma

(+)

możliwości

pośrednie,

jednoznacznego

długoterminowe,

określenie

stałe

monokultur tj. np.

rodzaju

uprawa wierzby

potencjalnego
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energetycznej

Zdrowie ludzkie

krajobrazowe

Walory

materialne

Zabytki i dobra

Zasoby naturalne

przyrody

Formy ochrony

Powierzchnia ziemi

zwierzęta i rośliny)

szczególności

biologiczna (w

Różnorodność

gruntowe

Woda i środowisko

Klimat

Zadanie

akustyczne

systemowy

Powietrze

Cel

i środowisko

Komponent środowiska

oddziaływania

oddziaływanie na
bioróżnororodnośc
może być
negatywne.
Na obecnym etapie
nie ma możliwości
jednoznacznego
określenie rodzaju
potencjalnego
oddziaływania.
Prowadzenie prac
zalesieniowych na

(+)

gruntach o niskiej

pośrednie,

przydatności rolniczej i

długoterminowe,

gruntów wyłączonych

stałe

z dopłat
Kształtowanie struktury
upraw
przeciwdziałającej erozji
i pogarszaniu się jakości
gleb

Ochrona zasobów
kopalin

(+)
pośrednie,
długotermino
we,

(+)

(+)

(+)

(+)

pośrednie,

pośrednie,

pośrednie,

pośrednie,

(0)

długoterminowe,

długoterminowe,

długoterminowe,

długoterminowe,

brak oddziaływania

stałe

stałe

stałe

stałe

stałe

(0)
brak
oddziaływania

(+)

(+)

pośrednie,

pośrednie,

długoterminowe,

długoterminowe,

stałe

stałe

(+)
pośrednie

(0)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(ograniczenie

brak

pośrednie,

pośrednie,

pośrednie,

pośrednie,

pośrednie,

pylenia) ,

oddziaływani

długoterminowe,

długoterminowe,

długoterminowe,

długoterminowe,

długoterminowe,

długoterminowe,

a

stałe

stałe

stałe

stałe

stałe

(0)

(0)

brak

brak

oddziaływania

oddziaływania

(+)
pośrednie,
długoterminowe,
stałe

stałe

inwentaryzacja złóż

(0)

kopalin i zasobów wód

brak

podziemnych

oddziaływania

(0)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

brak

pośrednie,

pośrednie,

pośrednie,

pośrednie,

pośrednie,

oddziaływani

długoterminowe,

długoterminowe,

długoterminowe,

długoterminowe,

długoterminowe,

a

stałe

stałe

stałe

stałe

stałe

EKO-PROJEKT

(0)

(0)

(0)

brak

brak

brak

oddziaływania

oddziaływania

oddziaływania
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(+)
Rekultywacja wyrobisk
poeksploatacyjnych

(0)

pośrednie,

brak

długotermino

oddziaływania

we,

(+)

(+)

(+)

bezpośrednie,

pośrednie,

bezpośrednie,

długoterminowe,

długoterminowe,

długoterminowe,

stałe

stałe

stałe

stałe

(+)
(0)

bezpośrednie,

(0)

brak

długoterminowe,

brak

oddziaływania

stałe

oddziaływania

(+)
bezpośrednie,
długoterminowe,
stałe

Zdrowie ludzkie

krajobrazowe

Walory

materialne

Zabytki i dobra

Zasoby naturalne

przyrody

Formy ochrony

Powierzchnia ziemi

zwierzęta i rośliny)

szczególności

biologiczna (w

Różnorodność

gruntowe

Woda i środowisko

Klimat

Zadanie

akustyczne

systemowy

Powietrze

Cel

i środowisko

Komponent środowiska

(0)
brak
oddziaływania

ENERGIA ODNAWIALNA

Stopniowe zwiększanie

Zmniejszenie

udziału energii

(+)

otrzymanej z surowców

pośrednie,

odnawialnych

długoterminowe,

w całkowitym zużyciu

stałe

energii

(+)
pośrednie,
długotermino

brak

we,

oddziaływania

stałe

energochłonności
gospodarki
i wzrost
wykorzystania

Budowa i instalacja

energii ze źródeł

nośników energii

odnawialnych.

odnawialnej (kolektory
słoneczne, pompy ciepła,
biogazownie, turbiny
wiatrowe, małe
elektrownie wodne)

(+)
pośrednie,
długoterminowe,
stałe

(0)

(+)
pośrednie,

stałe

długoterminowe,
stałe

(0)
brak
oddziaływania

(+)
pośrednie,

(0)

długoterminowe,

brak oddziaływania

stałe

(-) możliwe

(-) możliwe

(?)

niekorzystne

niekorzystne

na obecnym

oddziaływanie.

oddziaływanie na

etapie nie ma

Elektrownie

ornitofaunę

możliwości

wiatrowe mają

elektrowni

jednoznacznego

wpływ na

wiatrowych

codzienne

możliwość

wahania poziomu

śmiertelnych

wody. Zmiany siły

zderzeń z

długotermino
we,

(+)
pośrednie,

(0)
brak
oddziaływania

określenie

(0)

rodzaju

brak oddziaływania

potencjalnego

prądu wody i

elementami

gdyż nie jest

wiatraków –

znana lokalizacja

mają wpływ na

rotorem lub wieżą,

Budowa

(0)

brak

brak

oddziaływania

oddziaływania

(0)

(0)

brak

brak

oddziaływania

oddziaływania

oddziaływania,

obszaru zalewu

EKO-PROJEKT

(0)
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(+)
pośrednie,
długoterminowe,
stałe

(+)
pośrednie,
długoterminowe,
stałe
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ekosystemy

możliwość utraty

instalacji

rzeczne

lub fragmentacji

wykorzystującyc

siedlisk lęgowych

h energię

i/lub żerowiskowych

odnawialną, przy

lub

zastosowaniu

wypoczynkowych,

odpowiednich

możliwość

działań

utworzenia efektu

minimalizujących

bariery dla ptaków

niekorzystne

migrujących

oddziaływanie

sezonowo lub

nie będzie

okresowo, lokalnie

wiązała się z

pomiędzy

wystąpieniem

żerowiskami i

zagrożeń

lęgowiskami.

przedstawionych

(-) możliwe

powyżej (0)

niekorzystne
oddziaływanie na
chiropterofaunę:
możliwe niszczenie
kwater lub ich
zakłócenie,
możliwe
przecinanie tras
przelotów
nietoperzy, w tym
tras migracyjnych,
stawianie

EKO-PROJEKT

DORADZTWO W OCHRONIE ŚRODOWISKA

ul. Dąbrowskiego 291A, 60-406 Poznań; tel. (061) 667 51 65, 600 914 508, 601 842 619; www.eko-projekt.com

Zdrowie ludzkie

krajobrazowe

Walory

materialne

Zabytki i dobra

Zasoby naturalne

przyrody

Formy ochrony

Powierzchnia ziemi

zwierzęta i rośliny)

szczególności

biologiczna (w

Różnorodność

gruntowe

Woda i środowisko

Klimat

Zadanie

akustyczne

systemowy

Powietrze

Cel

i środowisko

Komponent środowiska
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Zdrowie ludzkie

krajobrazowe

Walory

materialne

Zabytki i dobra

Zasoby naturalne

przyrody

Formy ochrony

Powierzchnia ziemi

zwierzęta i rośliny)

szczególności

biologiczna (w

Różnorodność

gruntowe

Woda i środowisko

Klimat

Zadanie

akustyczne

systemowy

Powietrze

Cel

i środowisko

Komponent środowiska

konstrukcji
budowlanych na
terenach łownych i
uniemożliwieniu
przez to
korzystania z
podstawowych
obszarów łownych
lub stworzeniu
zagrożenia
kolizjami, przy
czym lokalizacje w
terenie
zadrzewionym/pokr
ytym roślinnością
krzewiastą
prawdopodobnie
stanowią większe
ryzyko, niż
lokalizacje w
terenie otwartym.
(+)
pośrednie,
długoterminowe,
stałe

(+)
pośrednie,

(0)

długotermino

brak

we,

oddziaływania

stałe

EKO-PROJEKT

(+)
pośrednie,
długoterminowe,
stałe

(0)
brak
oddziaływania

(+)
pośrednie,

(0)

długoterminowe,

brak oddziaływania

stałe

(0)

(0)

brak

brak

oddziaływania

oddziaływania
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(+)
pośrednie,
długoterminowe,
stałe
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Zdrowie ludzkie

krajobrazowe

Walory

materialne

Zabytki i dobra

Zasoby naturalne

przyrody

Formy ochrony

Powierzchnia ziemi

zwierzęta i rośliny)

szczególności

biologiczna (w

Różnorodność

gruntowe

Woda i środowisko

Klimat

Zadanie

akustyczne

systemowy

Powietrze

Cel

i środowisko

Komponent środowiska

Popularyzacja i
wdrożenie najlepszych
praktyk w dziedzinie
wykorzystania energii ze
źródeł odnawialnych,
w sferze rozwiązań

(+)
pośrednie,
długoterminowe,
stałe

technologicznych,

(+)
pośrednie,

(0)

długotermino

brak

we,

oddziaływania

stałe

(+)
pośrednie,
długoterminowe,
stałe

(0)
brak
oddziaływania

(+)
pośrednie,

(0)

długoterminowe,

brak oddziaływania

stałe

(0)

(0)

brak

brak

oddziaływania

oddziaływania

(0)

(0)

(+)
pośrednie,
długoterminowe,
stałe

organizacyjnych
i finansowych
(+)
Wprowadzenie
kolektorów słonecznych
przez osoby prywatne

pośrednie,
długoterminowe,
stałe

(+)
pośrednie,

(0)

długotermino

brak

we,

oddziaływania

stałe

(+)
pośrednie,
długoterminowe,
stałe

(0)
brak
oddziaływania

(+)
pośrednie,

(0)

długoterminowe,

brak oddziaływania

stałe

brak

brak

oddziaływania

oddziaływania

(+)
pośrednie,
długoterminowe,
stałe

POWAŻNE AWARIE
Wykreowanie

Aktualizacja informacji o

właściwych

zakładach o

zachowań

zwiększonym i dużym

społeczeństwa w

ryzyku wystąpienia

sytuacji

poważnej awarii

(+)
pośrednie,
długoterminowe,
stałe

wystąpienia

Opracowanie przez

zagrożeń

zakłady o zwiększonym

(+)

środowiska z tytułu

i dużym ryzyku

pośrednie,

awarii

wystąpienia awarii

długoterminowe,

przemysłowych i

programu zapobiegania

stałe

transportu

awariom, raportów

(+)
pośrednie,
długotermino
we,

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

pośrednie,

pośrednie,

pośrednie,

pośrednie,

pośrednie,

długoterminowe,

długoterminowe,

długoterminowe,

długoterminowe,

długoterminowe,

stałe

stałe

stałe

stałe

stałe

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

pośrednie,

pośrednie,

pośrednie,

pośrednie,

pośrednie,

długoterminowe,

długoterminowe,

długoterminowe,

długoterminowe,

długoterminowe,

stałe

stałe

stałe

stałe

stałe

stałe
(+)
pośrednie,
długotermino
we,
stałe

EKO-PROJEKT

(+)
pośrednie,

(0)

długotermino

brak

we,

oddziaływania

stałe
(+)
pośrednie,

(0)

długotermino

brak

we,

oddziaływania

stałe
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(+)
pośrednie,
długoterminowe,
stałe

(+)
pośrednie,
długoterminowe,
stałe
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materiałów

bezpieczeństwa oraz

niebezpiecznych,

wewnętrznych planów

ograniczenie

operacyjnych

Zdrowie ludzkie

krajobrazowe

Walory

materialne

Zabytki i dobra

Zasoby naturalne

przyrody

Formy ochrony

Powierzchnia ziemi

zwierzęta i rośliny)

szczególności

biologiczna (w

Różnorodność

gruntowe

Woda i środowisko

Klimat

Zadanie

akustyczne

systemowy

Powietrze

Cel

i środowisko

Komponent środowiska

możliwości
wystąpienia
sytuacji awaryjnej
w wyniku
transportu
drogowego i
kolejowego,
opracowanie
systemu
skutecznego
informowania
społeczeństwa o
wystąpieniu
zagrożenia
środowiska.

Stworzenie i utrzymanie
systemu informowania
społeczeństwa
o możliwości
wystąpienia
nadzwyczajnego

(0)

zagrożenia środowiska

brak

i ostrzegania w sytuacji

oddziaływania

wystąpienia zagrożenia.

(0)

(0)

brak
oddziaływani
a

brak
oddziaływania

(0)
brak oddziaływania

(0)

(0)

brak

brak

oddziaływania

oddziaływania

(0)
brak oddziaływania

(0)

(0)

brak

brak

oddziaływania

oddziaływania

(+)
pośrednie,
długoterminowe,
stałe

Edukacja społeczeństwa
w zakresie właściwych
zachowań w sytuacji
wystąpienia zagrożenia

(+)

Usuwanie skutków
awarii w przypadku nie
ustalenia sprawcy

pośrednie,
długoterminowe,
stałe

(+)
pośrednie,
długotermino
we,

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

pośrednie,

pośrednie,

bezpośrednie,

bezpośrednie,

bezpośrednie,

długoterminowe,

długoterminowe,

długoterminowe,

długoterminowe,

długoterminowe,

stałe

stałe

stałe

stałe

stałe

stałe

(+)
pośrednie,
długotermino

brak

we,

oddziaływania

stałe

EDUKACJA EKOLOGICZNA

EKO-PROJEKT

(0)
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(+)
bezpośrednie,
długoterminowe,
stałe

Prognoza Oddziaływania na Środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Łowickiego

Powadzenie kampanii
edukacyjnej skierowanej
do dzieci oraz osób
dorosłych mających na
celu podnoszenie
świadomości

Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej będzie pośrednio, długoterminowo, stale korzystnie oddziaływać na wszystkie komponenty środowiska przyrodniczego.

ekologicznej
(materiały drukowane,
materiały audiowizualne,
imprezy promocyjne,
akcje: „Dzień Ziemi”,
„Sprzątanie Świata”)
Podnoszenie

Edukacja ekologiczna w

świadomości

formalnym systemie

ekologicznej

kształcenia –

społeczeństwa

współpraca Urzędu
Miasta ze szkołami,

Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej będzie pośrednio, długoterminowo, stale korzystnie oddziaływać na wszystkie komponenty środowiska przyrodniczego.

przedszkolami w
zakresie edukacji
ekologicznej kierowanej
do dzieci i młodzieży
Współpraca Starostwa
Powiatowego z
organizacjami
pozarządowymi w

Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej będzie pośrednio, długoterminowo, stale korzystnie oddziaływać na wszystkie komponenty środowiska przyrodniczego.

zakresie realizacji zadań
z zakresu edukacji
ekologicznej
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Zdrowie ludzkie

krajobrazowe

Walory

materialne

Zabytki i dobra

Zasoby naturalne

przyrody

Formy ochrony

Powierzchnia ziemi

zwierzęta i rośliny)

szczególności

biologiczna (w

Różnorodność

gruntowe

Woda i środowisko

Klimat

Zadanie

akustyczne

systemowy

Powietrze

Cel

i środowisko

Komponent środowiska

Prognoza Oddziaływania na Środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Łowickiego

Edukacja ekologiczna
realizowana poprzez
kampanie informacyjne,
konkursy

Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej będzie pośrednio, długoterminowo, stale korzystnie oddziaływać na wszystkie komponenty środowiska przyrodniczego.

Promowanie zasad
Kodeksu Dobrej Praktyki
Rolniczej i programów
rolnośrodowiskowych

Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej będzie pośrednio, długoterminowo, stale korzystnie oddziaływać na wszystkie komponenty środowiska przyrodniczego.

Edukacja społeczeństwa
w zakresie wiedzy
leśnej, konieczności
przestrzegania norm
obowiązujących w lesie,
idei zrównoważonego
rozwoju lasów

Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej będzie pośrednio, długoterminowo, stale korzystnie oddziaływać na wszystkie komponenty środowiska przyrodniczego.

Edukacja społeczeństwa
w zakresie właściwych
zachowań w sytuacji

Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej będzie pośrednio, długoterminowo, stale korzystnie oddziaływać na wszystkie komponenty środowiska przyrodniczego.

wystąpienia zagrożenia
poważną awarią

Edukacja ekologiczna
społeczeństwa na temat
oszczędności energii
cieplnej i elektrycznej,
wykorzystania
proekologicznych
nośników energii i

Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej będzie pośrednio, długoterminowo, stale korzystnie oddziaływać na wszystkie komponenty środowiska przyrodniczego.
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Zdrowie ludzkie

krajobrazowe

Walory

materialne

Zabytki i dobra

Zasoby naturalne

przyrody

Formy ochrony

Powierzchnia ziemi

zwierzęta i rośliny)

szczególności

biologiczna (w

Różnorodność

gruntowe

Woda i środowisko

Klimat

Zadanie

akustyczne

systemowy

Powietrze

Cel

i środowisko

Komponent środowiska

Prognoza Oddziaływania na Środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Łowickiego

szkodliwości spalania
materiałów odpadowych
(szczególnie tworzyw
sztucznych) oraz
upowszechniania
wykorzystywania
odnawialnych źródeł
energii

Podnoszenie
świadomości
społeczeństwa o
źródłach i stopniu
oddziaływania pól
elektromagnetycznych

Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej będzie pośrednio, długoterminowo, stale korzystnie oddziaływać na wszystkie komponenty środowiska przyrodniczego.

Elektroniczna baza
danych dotyczących
Zapewnienie
powszechnego
dostępu do
informacji
o środowisku oraz
zwiększenie
udziału
społeczeństwa
w podejmowaniu
decyzji istotnych
dla środowiska

ochrony środowiska udostępnianie
materiałów
edukacyjnych,
instruktarzowych,
poglądowych, informacji
o odbywających się oraz

Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej będzie pośrednio, długoterminowo, stale korzystnie oddziaływać na wszystkie komponenty środowiska przyrodniczego.

zakończonych
konkursach
środowiskowych,
dokumentów
związanych tematycznie
z ochroną środowiska,
zawierających dane o
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Zdrowie ludzkie

krajobrazowe

Walory

materialne

Zabytki i dobra

Zasoby naturalne

przyrody

Formy ochrony

Powierzchnia ziemi

zwierzęta i rośliny)

szczególności

biologiczna (w

Różnorodność

gruntowe

Woda i środowisko

Klimat

Zadanie

akustyczne
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Powietrze

Cel

i środowisko

Komponent środowiska
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Zdrowie ludzkie

krajobrazowe

Walory

materialne

Zabytki i dobra

Zasoby naturalne

przyrody

Formy ochrony

Powierzchnia ziemi

zwierzęta i rośliny)

szczególności

biologiczna (w

Różnorodność

gruntowe

Woda i środowisko

Klimat

Zadanie

akustyczne

systemowy

Powietrze

Cel

i środowisko

Komponent środowiska

środowisku i jego
ochronie na oficjalnej
stronie internetowej
starostwa

GOSPODARKA ODPADAMI
Budowa Punktów
Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych
na terenie gminy
Wyposażenie Punktów
Selektywnej Zbiórki
Odpadów na terenie
funkcjonalnego

pośrednie,
długoterminowe,
stałe

Nieborów

Stworzenie

(+)

gminy Kocierzew

(+)
pośrednie,
długoterminowe,
stałe

Południowy

systemu
(+)

gospodarki
odpadami na

Prowadzenie zbiórki

pośrednie,

terenie powiatu

zużytych baterii

długoterminowe,
stałe

Prowadzanie zbiórki
przeterminowanych
leków

(+)
pośrednie,
długoterminowe,
stałe

Prowadzenie Gminnego

(+)

(+)
pośrednie,
długotermino
we,

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

pośrednie,

pośrednie,

pośrednie,

pośrednie,

pośrednie,

długoterminowe,

długoterminowe,

długoterminowe,

długoterminowe,

długoterminowe,

stałe

stałe

stałe

stałe

stałe

stałe
(+)
pośrednie,
długotermino
we,

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

pośrednie,

pośrednie,

pośrednie,

pośrednie,

pośrednie,

długoterminowe,

długoterminowe,

długoterminowe,

długoterminowe,

długoterminowe,

stałe

stałe

stałe

stałe

stałe

stałe
(+)
pośrednie,
długotermino
we,

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

pośrednie,

pośrednie,

pośrednie,

pośrednie,

pośrednie,

długoterminowe,

długoterminowe,

długoterminowe,

długoterminowe,

długoterminowe,

stałe

stałe

stałe

stałe

stałe

stałe
(+)
pośrednie,
długotermino
we,

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

pośrednie,

pośrednie,

pośrednie,

pośrednie,

pośrednie,

długoterminowe,

długoterminowe,

długoterminowe,

długoterminowe,

długoterminowe,

stałe

stałe

stałe

stałe

stałe

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

stałe
(+)
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(0)
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(0)
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(0)
brak
oddziaływania

(0)

DORADZTWO W OCHRONIE ŚRODOWISKA

ul. Dąbrowskiego 291A, 60-406 Poznań; tel. (061) 667 51 65, 600 914 508, 601 842 619; www.eko-projekt.com

(+)

(+)

pośrednie,

pośrednie,

długoterminowe,

długoterminowe,

stałe

stałe

(+)

(+)

pośrednie,

pośrednie,

długoterminowe,

długoterminowe,

stałe

stałe

(+)

(+)

pośrednie,

pośrednie,

długoterminowe,

długoterminowe,

stałe

stałe

(+)

(+)

pośrednie,

pośrednie,

długoterminowe,

długoterminowe,

stałe

stałe

(+)

(+)
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Zdrowie ludzkie

krajobrazowe

Walory

materialne

Zabytki i dobra

Zasoby naturalne

przyrody

Formy ochrony

Powierzchnia ziemi

zwierzęta i rośliny)

szczególności

biologiczna (w

Różnorodność

gruntowe

Woda i środowisko

Klimat

Zadanie

akustyczne

systemowy

Powietrze

Cel

i środowisko

Komponent środowiska

Punktu Selektywnej

pośrednie,

pośrednie,

pośrednie,

pośrednie,

pośrednie,

pośrednie,

pośrednie,

brak

pośrednie,

pośrednie,

Zbiórki Odpadów

długoterminowe,

długotermino

długoterminowe,

długoterminowe,

długoterminowe,

długoterminowe,

długoterminowe,

oddziaływania

długoterminowe,

długoterminowe,

Komunalnych

stałe

we,

stałe

stałe

stałe

stałe

stałe

stałe

stałe

stałe

Oznaczenia:
(-) oddziaływanie negatywne (+) oddziaływanie pozytywne (0) brak oddziaływania (? )- na obecnym etapie projektowania nie można jednoznacznie stwierdzić występowania oddziaływania bądź
jego charakteru (+/-) oddziaływanie negatywno-pozytywne
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