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11..  WWPPRROOWWAADDZZEENNIIEE  

11..11..  PPrrzzeeddmmiioott  oopprraaccoowwaanniiaa  

Przedmiotem opracowania jest aktualizacja przyjętego Uchwałą Nr VI/69/2003 Rady Gminy 
Wręczyca Wielka z dnia 8 lipca 2003 r. �Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wręczyca Wielka na 
lata 2003 - 2006�, który stanowił podstawowy instrument polityki ekologicznej gminy. 

Niniejszy Program Ochrony Środowiska na lata 2010 -2013 zwany dalej Programem oraz GPOŚ 
jest aktualizacją wymienionego wyżej dokumentu i realizuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu 
ochrony środowiska na terenie gminy. Charakteryzuje jego wybrane elementy oraz towarzyszące im 
zagrożenia, przedstawiając zagadnienia z zakresu zasobów przyrody i krajobrazu, powierzchni ziemi i 
gleb, gospodarki wodno-ściekowej, powietrza, hałasu, pól elektromagnetycznych, potencjału energii 
odnawialnej, możliwości wystąpienia awarii na obszarze gminy. W niniejszym programie ochrony 
środowiska nie ustanawia się celów związanych z gospodarką odpadami. Aktualny system gospodarki 
odpadami, cele proekologiczne, kierunki działań jak i zadania przewidziane do realizacji są przedstawione 
w Planie Gospodarki Odpadami dla Gminy Wręczyca Wielka, który zgodnie z obowiązującym prawem 
również podlega aktualizacji. 

11..22..  PPooddssttaawwaa  ii  cceell  oopprraaccoowwaanniiaa  

Zgodnie z zapisem ustawy - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2008 nr 111 poz. 708 z późn. zm.) 
zarządy odpowiednio: województwa, powiatu i gminy w celu realizacji polityki ekologicznej państwa, 
sporządzają odpowiednio wojewódzkie, powiatowe i gminne programy ochrony środowiska, które 
następnie są uchwalane przez sejmik województwa, radę powiatu lub radę gminy (art.   17,   art.   18). 
Programy te, podobnie jak politykę ekologiczną państwa przyjmuje się na okres czterech lat i mają za 
zadanie określać cele, priorytety ekologiczne, rodzaj i harmonogram działań ekologicznych oraz środki 
niezbędne do osiągnięcia postawionych celów, w tym mechanizmy prawno � ekonomiczne i środki 
finansowe (art. 14). 

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wręczyca Wielka zawiera odnośniki do 
dokumentów nadrzędnych: Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2009�2012 z perspektywą do roku 
2016, powiatowego oraz wojewódzkiego programu ochrony środowiska. 

Celem realizacji �Programu Ochrony Środowiska� jest konieczność ochrony środowiska 
lokalnego gminy poprzez określenie kierunków działań, wytyczenie celów i zadań do realizacji. Główną 
zasadą przyjętą w opracowanym �Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Wręczyca Wielka� jest 
zasada zrównoważonego rozwoju, umożliwiająca zachowanie zasobów i walorów środowiska w takim 
stanie, aby zarówno obecne jak i przyszłe pokolenia mogły z nich w pełni korzystać. Jednocześnie istotą 
zrównoważonego rozwoju jest także dążenie do zachowania trwałości procesów przyrodniczych oraz 
naturalnej różnorodności biologicznej a także równe traktowanie racji społecznych, ekonomicznych 
i ekologicznych, co w praktyce oznacza konieczność łączenia zagadnień z zakresu ochrony środowiska z 
polityką rozwoju poszczególnych dziedzin gospodarki.  

W ujęciu tym, długoterminowy cel programu ochrony środowiska można sformułować 
następująco: 
 

 
Zrównoważony i trwały rozwój gminy poprzez poprawę stanu środowiska przyrodniczego, 

zachowanie jego istotnych walorów oraz rozwój infrastruktury ochrony środowiska. 
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Cel ten jest zgodny z polityką ekologiczną Państwa Polskiego oraz wizją rozwoju województwa 
śląskiego. Jest nią wizja "regionu realizującego podstawowe zasady zrównoważonego rozwoju, czystego 
we wszystkich wymiarach środowiska naturalnego i o kompletnej infrastrukturze ochrony środowiska, 
radzącego sobie z problemami zanieczyszczenia pochodzącego z różnych źródeł oraz odtwarzającego 
wartości środowiska naturalnego i powiększającego różnorodność biologiczną obszarów". Obowiązek 
realizacji zasady zrównoważonego rozwoju spoczywa na wszystkich obywatelach Polski. Wynika on z 
Konstytucji RP (art. 5). Zrównoważony rozwój jest naczelną zasadą polityki państw - członków Unii 
Europejskiej i Organizacji Narodów Zjednoczonych. 

11..33..  ZZaakkrreess  oopprraaccoowwaanniiaa  

Zgodnie z zapisem ustawy - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2008 nr 111 poz. 708) 
wprowadzono określone wymagania zarówno w odniesieniu do polityki ekologicznej  państwa, jak i 
programów ochrony środowiska przygotowywanych dla potrzeb województw, powiatów oraz gmin. 
Zatem zgodnie z powyższymi zapisami aktualizowany Program Ochrony Środowiska dla gminy 
Wręczyca Wielka ma za zadanie sformułować: 
•  cele ekologiczne, 
•  priorytety ekologiczne, 
•  rodzaj i harmonogram działań proekologicznych, 
•  środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno-ekonomiczne i środki finansowe. 

11..44..  UUssttaawwooddaawwssttwwoo  

W przygotowanym opracowaniu uwzględniono wymagania obowiązujących przepisów prawnych 
dotyczących zagadnień z zakresu ochrony środowiska. Podstawę prawną aktualizacji Programu Ochrony 
Środowiska stanowią ustawy oraz akty wykonawcze do tych ustaw wymienione poniżej: 
 
•  USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001r.  Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2008 nr 111 poz. 708), 
•  USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. (Dz.U. 1996 nr 

132 poz. 622) 
•  USTAWA z dnia 23 czerwca 2006 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz.U. 2006 nr 144 poz. 1042) 
•  USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880) 
•  USTAWA z dnia 3 października 2008r.  o udostępnieniu  informacji  o środowisku  i   jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 
2008r., Nr 199, poz. 1227), 

•  USTAWA z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity z 2005r., Dz. U. Nr 239, poz. 2019, ze 
zm.), 

•  USTAWA z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków (tekst jednolity z 2006r., Dz. U. Nr 123, poz. 858, ze zm.), 

•  USTAWA z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz.U. 2008 nr 163 poz. 1011), 
•  USTAWA z dnia 4 lutego 1994r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity z 2005r., Dz. U. Nr 

228, poz. 1947, ze zm.), 
•  USTAWA z dnia 19 czerwca 1997r.  o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest   (tekst 

jednolity z 2004r., Dz. U. Nr 3, poz. 2, ze zm.), 
•  USTAWA z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity z 2004r., Dz. 

U. Nr 121, poz. 1266, ze zm.), 
•  USTAWA z dnia 7  lipca 1994r.  � Prawo budowlane (Dz.  U.  Nr 156, poz. 1118, ze zm.), 
•  USTAWA z dnia 10 lipca 2007r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2007r., Nr 147, poz. 1033), 
•  USTAWA z dnia 20  lipca 1991r.  o  Inspekcji  Ochrony Środowiska (tekst   jednolity z 2007r.,  Dz.  

U. Nr 44, poz. 287, ze zm.), 
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•  USTAWA z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r., 
Nr 80, poz. 717, ze zm.) 

 
Wymienione akty prawne, wraz z wydanymi na ich podstawie rozporządzeniami wykonawczymi 

tworzą system prawny w zakresie ochrony środowiska. System ten jest zgodny z wymaganiami zawartymi 
w odpowiednich dyrektywach Unii Europejskiej.  
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22..    OOGGÓÓLLNNAA  CCHHAARRAAKKTTEERRYYSSTTYYKKAA  GGMMIINNYY  WWRRĘĘCCZZYYCCAA  
WWIIEELLKKAA  

22..11..  PPoołłoożżeenniiee  aaddmmiinniissttrraaccyyjjnnee  

Gmina Wręczyca Wielka jest jedną ze 166 gmin w województwie śląskim i jedną z 9 gmin 
powiatu kłobuckiego (rys. 1). Gmina posiada powierzchnię 149 km2. Stanowi to 1,21% powierzchni 
województwa śląskiego (12 309 km2) i 16,76% powierzchni powiatu kłobuckiego (889 km2).  
 

 
 
Rys. 1. Lokalizacja gminy Wręczyca Wielka w województwie śląskim (czerwona kropka) 

 
Gmina Wręczyca Wielka położona jest w północnej części województwa śląskiego, w odległości 

12 km od Częstochowy. Graniczy z następującymi gminami (rys. 2.): na północy - Kłobuck, Opatów i 
Panki, na wschodzie - Częstochowa, na południu - Blachownia oraz na zachodzie - Przystajń i Herby.  
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Rys. 2. Mapa � Lokalizacja Gminy Wręczyca Wielka w powiecie kłobuckim 
 

W skład gminy wchodzi 28 sołectw: Bieżeń, Borowe, Bór Zapilski, Brzezinki, Czarna Wieś, 
Długi Kąt, Golce, Grodzisko, Hutka, Jezioro, Kalej, Klepaczka, Kuleje, Nowiny, Nowa Szarlejka, 
Pierzchno, Piła Pierwsza, Piła Druga, Puszczew, Szarlejka, Węglowice, Wręczyca Mała, Wręczyca 
Wielka I, Wręczyca Wielka II, Truskolasy I, Truskolasy II, Wydra, Zamłynie skupiających 26 
miejscowości: Bieżeń, Borowe, Bór Zapilski, Brzezinki, Czarna Wieś, Długi Kąt, Golce, Grodzisko, 
Hutka, Jezioro, Kalej, Klepaczka, Kuleje, Nowiny, Nowa Szarlejka, Pierzchno, Piła Pierwsza, Piła Druga, 
Puszczew, Szarlejka, Węglowice, Wręczyca Mała, Wręczyca Wielka, Truskolasy, Wydra, Zamłynie.   
 



Aktualizacja �Programu Ochrony Środowiska - Gmina Wręczyca Wielka� na lata 2010-2013 
 

 9

 
Rys. 3. Zarys gminy Wręczyca Wielka 

22..22..  PPoołłoożżeenniiee  ffiizzyycczznnoo--ggeeooggrraaffiicczznnee    

Zgodnie z podziałem fizyczno � geograficznym zaproponowanym przez J. Kondrackiego teren 
gminy Wręczyca Wielka znajduje się w rejonie prowincji Wyżyny Polskie, podprowincja Wyżyna Śląsko-
Krakowska, makroregion Wyżyna Woźnicko-Wieluńska w obrębie trzech mezoregionów: Obniżenia 
Górnej Warty, Progu Środkowo - Jurajskiego (Próg Herbski) oraz Wyżyny Wieluńskiej.  

Obniżenie Górnej Warty ciągnie się z południowego-wschodu  na  północny-zachód pasem 
szerokości 8-12 km. Zostało wypreparowane w mało odpornych na erozję rudonośnych iłach doggeru, 
przykrytych na powierzchni piaszczysto � gliniastymi utworami czwartorzędu. Jego falista powierzchnia 
urozmaicona jest górami � świadkami zbudowanymi z wapieni oraz  czwartorzędowymi pagórami i 
stoliwami zbudowanymi. W  rozległe wyrównane działy wcięte są doliny rzeczne o płaskim, podmokłym 
dnie. Zachodnią część Obniżenia  odwadnia rzeka Warta z dopływami, natomiast wschodnią � wyraźnie 
zaznaczająca się w krajobrazie � Pankówka z dopływami. Oprócz nich na  terenie gminy znajduje się 
dolina rzeczna Czarnej Okszy. 

Garb Herbski, którego północny człon nosi nazwę Pagóry Brzezińskie, to pas wzniesień 
piaskowcowych o szerokości 2-3 km, ciągnący się między Piłą a Podłężem Szlacheckim nad Liswartą. 
Mają one największą szerokość w części południowo � wschodniej � około 280 m n.p.m. i obniżają się 
stopniowo w kierunku północno-zachodnim do 260 m  n.p.m. Partie wierzchowinowe wznoszą się średnio 
1220 m ponad przylegające od południa i północy obniżenia. Pagóry Brzezińskie nie stanowią na terenie 
gminy wyraźnych form krajobrazowych. Budujące je piaskowce kościeliskie nie tworzą  wychodni i w 
całości przykryte są płaszczem utworów czwartorzędowych. 
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Wyżyna Wieluńska stanowi północno � zachodnią część Jury Krakowsko � Wieluńskiej i jest 
wyniesiona średnio 180-300 m  n.p.m. Zbudowana jest głównie z wapieni jurajskich wychodzących na 
powierzchnię jako wierzchowiny. Kulminacje tych wierzchowin leżą na wysokości 260-300 m n.p.m. 

Pod względem morfologicznym cały obszar gminy zajmuje  niskofalista  i  falista  wysoczyzna  
polodowcowa przerywana wapieniami i iłami jurajskimi, głównie w okolicach miejscowości: Węglowice, 
Borowe i Kuleje. Przez środek gminy ciągnie się falisto-pagórkowata morena czołowa, która w części 
południowo � wschodniej (Szarlejka, Kalej) ma charakter  wydłużonego garbu, w części środkowej 
(Wręczyca Wielka) tworzy pojedyncze płaskie pagórki, natomiast w okolicy Truskolasów rozległe 
stoliwo. Cały teren pocięty jest licznymi dolinkami cieków stałych i okresowych. Wysokość bezwzględna 
obszaru całej gminy waha się od 300,2 m n.p.m. (wyniesienie Dębieczna � Truskolasy) do 237,6 m n.p.m. 
(Dolina Czarnej Okszy). 

22..33..  CChhaarraakktteerryyssttyykkaa  ggeeoollooggiicczznnaa,,  hhyyddrrooggeeoollooggiicczznnaa  ii  hhyyddrroollooggiicczznnaa  

Gmina Wręczyca Wielka pod względem geologicznym znajduje się w części północno - 
wschodniej monokliny Śląsko - Krakowskiej. Charakteryzuje się ona monoklinalnym ułożeniem warstw 
starszego podłoża. Utwory starsze od trzeciorzędu � trias, jura, stanowią jednoskrzydłową antyklinę, 
zapadającą łagodnie ku północnemu wschodowi pod niewielkim kątem 1 - 5°. Najstarszymi utworami 
nawierconymi na głębokości 96 m (miejscowość Puszczew) są osady triasu górnego, kajpru, wykształcone 
jako twarde iłołupki z odcieniem brązowym. Bezpośrednio na utworach triasu zalegają osady retyko-liasu, 
wykształcone jako iły, iłołupki lub łupki ilaste z przewarstwieniami piaskowców. Niżej zalegają 
piaskowce należące prawdopodobnie do retyku.  

Utwory jury środkowej-doggeru reprezentują piaskowce kościeliskie, na których zalega seria iłów 
rudonośnych, z przewarstwieniami piaskowców ilastych oraz sferosyderytów szaro-brunatnych.  

Osady jurajskie na całym obszarze przykryte są utworami czwartorzędowymi o różnej miąższości 
od kilku do kilkudziesięciu metrów:  
•  pleistocen � reprezentują utwory akumulacji lodowcowej i wodno-lodowcowej. Dominują piaski, 

żwiry oraz gliny zwałowe. Miąższość utworów piaszczysto-żwirowych waha się od kilku do 20m. 
•  holocen � reprezentują piaski rzeczne, namuły, torfy oraz mady, które osadziły się w dolinach 

współcześnie płynących rzek: Pankówki, Białej Okszy, Czarnej Okszy, Białki (dopływ Czarnej 
Okszy) i Gorzelanki (dopływ Stradomki). 

Obszar Gminy Wręczyca Wielka odwadnia sieć rzeczna należąca do zlewni rzeki Warty. 
Zachodnią i północno - zachodnią część gminy odwadnia Pankówka i Biała Oksza z dopływami, 
wschodnią - Czarna Oksza z dopływami i Biała Oksza z dopływami, fragmentarycznie Gorzelanka. 
Między dopływami Liswarty i Warty przebiega dział wody III - rzędu. Oprócz wód płynących na terenie 
gminy Wręczyca Wielka występują wody powierzchniowe stojące: jeziorka, oczka, stawy. Sztuczny ciąg 
zbiorników hodowlanych jest zlokalizowany na dopływie rzeki Czarna Oksza w pobliżu miejscowości 
Grodzisko. Zbiornik wodny utworzony został na rzece Pankówce w miejscowości Piła I. 

Na terenie gminy występują liczne źródła. W dolinie rzeki Pankówka występują cztery źródła w 
rejonie miejscowości Czarna Wieś oraz jedno w dolinie Czarnej Okszy w pobliżu miejscowości 
Grodzisko. Ponadto trzy źródła występują na terenie lasów państwowych w pobliżu miejscowości Hutka 
w dolinie rzeki Biała Oksza. Dolinki rzek Pankówki i Czarnej Okszy są obszarami narażonymi na 
niebezpieczeństwo powodzi. 

Obszary zdrenowane obejmują ponad 1000 ha, głównie w miejscowościach: Truskolasy, Piła, 
Kuleje i Węglowice, co stanowi 12% powierzchni użytków rolnych. Regulacji stosunków wodnych 
wymaga dalsze 900 ha. 

Na terenie gminy Wręczyca Wielka stwierdzono występowanie dwóch pięter wodonośnych: 
czwartorzędowego i jurajskiego. W obszarze wysoczyzny polodowcowej warstwami wodonośnymi są 
utwory piaszczysto-żwirowe, które stanowią poziom wodonośny o znaczeniu praktycznym. Utwory 
piaszczyste częściowo przewarstwione są gliną o różnej miąższości. Wynikiem tego jest wykształcenie 
dwóch warstw wodonośnych, pierwszej o zwierciadle swobodnym, pozostałych o zwierciadle napiętym. 
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Poziom wód w utworach czwartorzędowych może się łączyć z poziomem wód górnojurajskich 
(wierzchowina jurajska) lub z poziomem piaskowców kościeliskich w przypadku braku warstw 
izolujących piaski od wapieni i piaski od piaskowców. 

W obrębie piętra jurajskiego można wyróżnić następujące poziomy wodonośne:  
•  górnojurajski,  
•  piaskowców międzyrudnych,  
•  piaskowców kościeliskich.  

22..44..  KKlliimmaatt  

Obszar gminy Wręczyca Wielka posiada klimat wyżyn środkowopolskich. Według regionalizacji 
klimatycznej Gumińskiego wchodzi w skład Dzielnicy Częstochowsko-Kieleckiej. Charakterystycznym 
elementem tej dzielnicy jest skrócenie obu pośrednich pór roku tzw. szarugi wiosennej i jesiennej do 
około 55 dni oraz wpływ klimatu kontynentalnego, co wyraża się znaczną rozpiętością temperatur.  
 

Temperatura powietrza 
Średnia roczna temperatura powietrza wynosi 7,5°C. Średnia temperatura powietrza dla sezonu 

grzewczego wynosi +1,8°C, natomiast średnia temperatura powietrza sezonu letniego kształtuje się na 
poziomie +13,7°C. Pierwsze dni z przymrozkami jesiennymi występują w drugiej dekadzie października, 
a ostatnie wiosenne dni z przymrozkami występują w pierwszej połowie maja. Średnia temperatura roczna 
wynosi około 7,5°C, średnia lipca waha się od 17,5 � 18°C, natomiast stycznia od �3 do �3,5°C. Dni z 
przymrozkiem jest średnio 120. Okres bezprzymrozkowy wynosi 150 dni. Średni czas trwania zimy 
wynosi około 70-90 dni. Natomiast średni czas trwania lata wynosi około 80 dni. 

 
Opady 
Opady w ciągu roku rozłożone są równomiernie. Średnia wysokość opadów atmosferycznych 

wynosi 600 � 650 mm rocznie.  Rozkład opadów w ciągu roku typowy jest dla klimatu kontynentalnego z 
maksimum przypadającym w okresie letnim � lipiec, sierpień. Największe sumy opadów występują od 
czerwca do sierpnia, są to jednak najczęściej krótkotrwałe, ulewne deszcze. Średnio dni z opadem jest w 
roku około 165, z czego 45-50 przypada na okres śnieżny. Liczba dni z pokrywą śnieżną wynosi średnio 
w roku 71 dni. Dni z opadem najczęstsze są we  wrześniu  i  październiku.  Liczba  dni  z  burzą  wynosi 
średnio  20.  Najczęściej  występują  one  w  miesiącach letnich:  maju,  czerwcu,  lipcu  i  sierpniu. 
Wilgotność powietrza osiąga największe wartości w chłodnej połowie roku,  najniższe  zaś  latem.  W  
ciągu  doby  maksymalna wilgotność względna występuje w godzinach wieczornych średnia nocą i rano. 
Najniższe wartości osiąga w południe. Z  wilgotnością  ściśle  związane  jest  powstawanie  mgły. Mgły  
najczęstsze  są  w  chłodnej  porze  roku,  najrzadsze latem. Średnia liczba dni z mgłą wynosi około 28.  

 
Wiatry 
Na terenie gminy Wręczyca Wielka przeważają wiatry południowo-zachodnie (13,8% czasu w 

roku) oraz zachodnie (12,2%). Udział wiatrów północnych, północno i południowo-wschodnich oraz 
północno-zachodnich wynosi 5-5,5%. Wiatry o prędkości od 0 do 1,49 m/s występują przez 23,1%. 
Wiatry o prędkości 2 m/s występują przez ponad 27,2% czasu w roku, a prędkości do 3,5 m/s przez 
71,8%. Rysunek 4 przedstawia roczną różę wiatrów dla stacji meteorologicznej w Częstochowie. Średnia 
roczna prędkość wiatru kształtuje się na poziomie 2,93 m/s.  
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Rys. 4. Roczna róża wiatrów � stacja meteorologiczna Częstochowa 

 
Charakterystyczna jest jednak duża liczba cisz, co sprzyja powstawaniu inwersji termicznych 

predysponowanych również rzeźbą (spływ mas zimnego powietrza ze wzgórz dolinami). Dlatego w dolnej 
części zboczy wzgórz można spotkać zastoiska mrozowe, które są zjawiskiem niekorzystnym dla uprawy 
roślin, szczególnie w okresie wiosennym.  

22..55..  DDeemmooggrraaffiiaa  ii  pprroocceessyy  ssppoołłeecczznnee  

Gminę Wręczyca Wielka zamieszkuje obecnie 17398 mieszkańców (stan na 31.12.2008r).  
Stanowi to 0,37% ludności województwa śląskiego i 20,5% powiatu kłobuckiego. W tabeli 1 
przedstawiono strukturę demograficzną w gminie na przełomie ostatnich pięciu lat. Na rysunku 5 
przedstawiono strukturę liczby ludności w gminie Wręczyca Wielka wizualnie. 

 
Tabela 1. Struktura demograficzna w gminie Wręczyca Wielka na przełomie lat 2004 � 2008 

Płeć 
Rok Ogółem  

w gminie 
  

Urodzenia  Zgony 

2004 17287 8777 8510 149 154 
2005 17337 8811 8526 143 176 
2006 17317 8802 8515 142 156 
2007 17345 8801 8544 156 190 
2008 17398 8814 8584 149 192 
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Rys. 5. Liczba ludności w gminie Wręczyca Wielka w rozbiciu na poszczególne miejscowości (stan: 
grudzień 2008) 
 

Wskaźnik gęstości zaludnienia dla gminy Wręczyca Wielka wynosi 116 mk/1 km2 i jest on niższy 
od średniej wojewódzkiej 377 mk/1 km2 a wyższy od powiatowej 96/1 km2 (tab. 2).  
 
Tabela 2. Charakterystyka ludności � 31.12.2008 r. 

Wyszczególnienie Ludność 
ogółem  

Kobiety  
na 100 

mężczyzn 

Ludność w wieku 
produkcyjnym % 

Gęstość zaludnienia 
na 1 km2 

województwo 
śląskie 

4645665 107 65,5 377 

powiat 
kłobucki 

84867 103 63,2 96 

gmina Wręczyca 
Wielka 

17398 103 63,2 116 

 
Charakterystyka ludności (tab. 3), zgodnie z podziałem na podstawowe grupy wiekowe, wskazuje 

że udział ludności w wieku przedprodukcyjnym w ogólnej liczbie mieszkańców gminy wynosi 19,9%. 
Udział ten jest wyższy od średniej wojewódzkiej � 17,6% oraz powiatowej 19,6%. Udział ludności w 
wieku produkcyjnym wynosi 63,2%, a w wieku poprodukcyjnym � 16,8%. 
 



Aktualizacja �Programu Ochrony Środowiska - Gmina Wręczyca Wielka� na lata 2010-2013 
 

 14

Tabela 3. Charakterystyka ludności według grup wiekowych � 31.12.2008 r. 

Ludność w wieku 
przedprodukcyjnym 

Ludność w wieku 
produkcyjnym 

Ludność w wieku 
poprodukcyjnym 

 

% 

województwo 
śląskie 

17,6 65,5 16,9 

powiat 
kłobucki 

19,6 63,2 17,2 

Gmina Wręczyca 
Wielka 

19,9 63,2 16,8 

 
Ważnym miernikiem charakteryzującym przebieg procesów demograficznych jest saldo migracji 

stałej. Dla Gminy Wręczyca Wielka saldo to w 2008 roku wykazało wartości dodatnie (93 mk) świadcząc 
o napływowym charakterze tego obszaru. 

22..66..  IInnssttyyttuuccjjee  uużżyytteecczznnoośśccii  ppuubblliicczznneejj  

W gminie Wręczyca Wielka znajdują się następujące jednostki oświatowe: 
•  Szkoła Podstawowa we Wręczycy Wielkiej - 277 uczniów, 
•  Szkoła Podstawowa w Truskolasach � 290 uczniów, 
•  Szkoła Podstawowa w Węglowicach � 178 uczniów, 
•  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kalei � liczba uczniów w SP - 192, liczba dzieci w oddziałach 

przedszkolnych � 54, 
•  Szkoła Podstawowa w Kulejach � liczba uczniów w SP - 76, liczba dzieci w oddziałach 

przedszkolnych � 32, 
•  Szkoła Podstawowa w Borowym � liczba uczniów w SP - 60, liczba dzieci w oddziałach 

przedszkolnych � 19, 
•  Gimnazjum we Wręczycy Wielkiej � 219 uczniów, 
•  Gimnazjum w Truskolasach � 194 uczniów, 
•  Gimnazjum w Węglowicach � 222 uczniów, 
•  Szkoły stowarzyszeniowe: Szkoła Podstawowa Bieżeń � 40 uczniów, liczba dzieci w oddziałach 

przedszkolnych � 25 oraz Szkoła Podstawowa Grodzisko � 17 uczniów, 
•  Przedszkole we Wręczycy Wielkiej - 95 dzieci, 
•  Przedszkole w Grodzisku - 12 dzieci, 
•  Przedszkole w Truskolasach - 80 dzieci, 
•  Przedszkole w Pile I - 25 dzieci, 
•  Przedszkole w Hutce - 16 dzieci, 
•  Przedszkole w Węglowicach - 73 dzieci, 
Na terenie gminy Wręczyca Wielka znajdują się takie placówki medyczne, jak:  
•  Ośrodek Zdrowia we Wręczycy Wielkiej, 
•  Ośrodek Zdrowia w Węglowicach, 
•  Ośrodek Zdrowia w Truskolasach, 
•  Ośrodek Zdrowia w Kalei. 
Ponadto na terenie gminy znajdują się następujące placówki związane z działalnością kulturalną: 
•  Gminny Ośrodek Kultury we Wręczycy Wielkiej, 
•  Gminna Biblioteka Publiczna we Wręczycy Wielkiej z filiami w: Borowem, Szarlejce, Truskolasach i 

Węglowicach. 
W gminie działa także Bank Spółdzielczy we Wręczycy Wielkiej, Filia Banku Spółdzielczego w 
Truskolasach oraz Agencja PKO BP we Wręczycy Wielkiej. Znajdują się także trzy urzędy pocztowe w 
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miejscowościach: Wręczyca Wielka, Węglowice i Truskolasy oraz Gminna Spółdzielnia �Samopomoc 
Chłopska� Wręczyca Wielka z siedzibą w Węglowicach. 

W gminie Wręczyca Wielka prowadzi działalność dziewiętnaście jednostek Ochotniczej Straży 
Pożarnej oraz Zakładowa OSP Arnall-Poland Golce. Znajdują się one w następujących miejscowościach: 
Bieżeń, Borowe, Czarna Wieś, Długi Kąt, Golce, Grodzisko, Hutka, Kalej, Klepaczka, Kuleje, Nowiny, 
Piła, Pierzchno, Szarlejka, Truskolasy, Węglowice, Wręczyca Wielka, Zamłynie.  

22..77..  SSyyttuuaaccjjaa  ggoossppooddaarrcczzaa  

Na terenie gminy, wg stanu na 31.12.2008r, działalność gospodarcza prowadzona była przez 1175 
podmiotów gospodarczych, w tym: 24 (sektor publiczny), 1151 (sektor prywatny). Podstawowe 
informacje na temat podmiotów gospodarczych z obszaru gminy w latach 2004-2008 przedstawiono w 
tabeli 4.  
 
Tabela 4. Charakterystyka podmiotów gospodarczych w latach 2004 - 2008 

Lp. Wyszczególnienie 2004 r. 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r. 

1. Liczba firm zarejestrowanych 1 080 1 091 1 103 1 135 1 175 
Liczba firm  
wg prowadzonej działalności:      

Sekcja A - Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo 48 55 54 60 62 
Sekcja D - Przetwórstwo przemysłowe 180 181 176 186 183 
Sekcja E - Wytwarzanie i zaopatrywanie w 
energię elektryczną, gaz i wodę      

Sekcja F - Budownictwo 158 167 176 188 210 
Sekcja G - Handel hurtowy i detaliczny; 
naprawa pojazdów samochodowych, 
motocykli oraz artykułów użytku osobistego 
i domowego 361 363 361 358 362 
Sekcja H - Hotele i restauracje 32 30 25 23 20 
Sekcja I - Transport, gospodarka 
magazynowa i łączność 67 60 57 56 60 
Sekcja J - Pośrednictwo finansowe 36 33 32 35 37 
Sekcja K - Obsługa nieruchomości, wynajem 
i usługi związane z prowadzeniem 
działalności gospodarczej 73 71 87 88 91 
Sekcja L - Administracja publiczna i obrona 
narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia 
społeczne i powszechne ubezpieczenie 
zdrowotne 20 20 20 20 20 
Sekcja M - Edukacja 16 18 20 20 24 
Sekcja N - Ochrona zdrowia i pomoc 
społeczna 17 19 18 21 25 

 

Sekcja O - Działalność usługowa, 
komunalna, społeczna i indywidualna, 
pozostała 69 71 74 77 78 

 
Na rysunku 6 przedstawiono jak kształtowała się ilość podmiotów gospodarczych w latach 2004-

2008. Od roku 2004 obserwuje się ciągły wzrost ilości podmiotów gospodarczych na terenie gminy 
Wręczyca Wielka. 
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Rys. 6. Podmioty gospodarki narodowej z Gminy Wręczyca Wielka w latach 2004-2008 
 
Według informacji uzyskanych w gminie, na jej terenie działają następujące firmy: 
 
•  PPH �AGROMAR� Marek Szleper, 
•  PPHU �EDMET� Edmund Kloc, 
•  Zakład Metalowy �STALMED� Ewa Misiak, Sławomir Misiak, 
•  PPHU �DEMEX� Zygmunt Depta, 
•  Zakład Stolarsko - Tartaczny Ryszard Winecki, 
•  Cegielnia �GRODZISKO� Wiesław Winecki, 
•  ZPHU �FANA� Anna i Mieczysław Fabryczny, 
•  PPHU �BETONEX� Krzysztof Krawczyk, 
•  Wytwórnia makaronu �ZBYMAR�, 
•  PPHU �MAT� Zakład Usług Kooperacyjnych Ilona Dumin, 
•  ZPHU �FORMES TOYS� Grzegorz Chudy, 
•  Firma �Czerwiński� Jan Czerwiński, 
•  FPUH �AGMAR� Mariusz Mstowski. 
•  Zakład Metalowy - Wiesław Lizurej, 
•  KALI Sp z o.o Wręczyca Wielka 
•  EKO-STAR Sp z o.o. Grodzisko 
•  P.O.S.W. MARKOL Czarna Wieś 
 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo �AGROMAR� Marek Szleper. 
 
Firma powstała w marcu 1988 roku w miejscowości Pierzchno. Produkuje mieszanki i koncentraty 
paszowe w systemie jednozmianowym w oparciu o najemną siłę roboczą. Rynkiem zbytu jest cały kraj. 
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Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe �EDMET� Edmund Kloc. 
 
Firma powstała w 1984 na terenie miejscowości Truskolasy funkcjonując jako zakład stolarski. W 1994 
roku poszerzyła zakres swojej działalności o stadninę koni, co w efekcie doprowadziło do powstania 
ośrodka jazdy konnej oraz rozwinięcia agroturyskyki. Dodatkową działalnością Firmy jest stacja paliw 
(1993 r.), piekarnia (1997 r.). Rynkiem zbytu jest cały kraj. Plany rozwojowe przewidują budowę 
ujeżdżalni koni, co pozwoli na prowadzenie działalności w okresie zimowym oraz bez względu na 
pogodę. 
 
�STALMET� S.C. Ewa Misiak, Sławomir Misiak. 
 
Firma istnieje na rynku już 30 lat. W 1991 roku zawiązała się pod obecną nazwą �STALMET� S.C. 
Siedziba spółki znajduje się we Wręczycy Wielkiej. Początkowo profil działalności opierał się na 
produkcji różnego rodzaju łańcuchów do napędu (np. łańcuch Galla), kołnierzy i ogrodzeń. Aktualnie 
STALMET prowadzi stację demontażu pojazdów zgodnie z decyzją wydaną przez wojewodę śląskiego. 
 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe �DEMEX� Zygmunt Depta. 
 
Pod obecną nazwą firma funkcjonuje od 1994 roku, wcześniej nazwa brzmiała �BALDEMEX�. Siedziba 
mieści się w Truskolasach. Usługi to serwis samochodowy, sprzedaż opon oraz transport autokarowy. 
Zatrudnienie utrzymuje się na stałym poziomie. 
 
Zakład Stolarsko - Tartaczny Ryszard Winecki. 
 
Zakład powstał w 1972 roku. Siedziba mieści się w Puszczewie. Wykonuje usługi tartaczne i stolarskie. 
Rynkiem zbytu w 80% są okoliczne miejscowości. 
 
Firma �Czerwiński� Jan Czerwiński. 
 
Firma powstała w 1990 r. z siedzibą w miejscowości Grodzisko jako PPHU. W 2004 r. uległa 
przekształceniu do obecnego stanu prawnego. Zakład główny zlokalizowany jest we Wręczycy Małej. 
Firma zajmuje się produkcją rur stalowych, artykułów gospodarstwa domowego, wyrobów i opakowań 
z tworzyw sztucznych, metalowych elementów stolarki okiennej. Rynek zbytu obejmuje cały kraj. 
 
Firma Produkcyjno Usługowo Handlowa �AGMAR� Mariusz Mstowski. 
 
Firma powstała w 1997 r. we Wręczycy Małej. Zajmuje się przetwórstwem i konserwowaniem owoców i 
warzyw. Pracownicy zatrudniani są w większości sezonowo. Produkty dostarczane są do sklepów i 
hurtowni na terenie całego kraju. 
 
Zakład Produkcyjno Handlowo Usługowy �FANA� Anna i Mieczysław Fabryczny. 
 
Zakład powstał w 1989 r. jako firma rodzinna, w 2005 r. uległa przekształceniu w spółkę cywilną. Działa 
na terenie Wręczycy Małej i pierwotnie zajmowała się produkcją piekarniczą. Stopniowo poszerzała 
działalność i w chwili obecnej produkuje wyroby piekarnicze, ciastkarskie i cukiernicze. Zakład pracuje 
w systemie dwuzmianowym. 
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Cegielnia �GRODZISKO� Wiesław Winecki. 
 
Zakład powstał w 1958 r. jako firma rodzinna, w 2005 r. uległa przekształceniu w spółkę cywilną. 
Początkowo zajmowała się produkcją ceramiki budowlanej. Potem stopniowo rozwijając się rozszerzyła 
swoją działalność o produkcję betonu towarowego i handel materiałami budowlanymi. Praca w zakładzie 
odbywa się w systemie jednozmianowym. 

22..88..  BBeezzrroobboocciiee  

 Tabela 5 przedstawia liczbę osób bezrobotnych w Gminie Wręczyca Wielka w latach od 2004-
2008. W roku 2008 liczba osób bezrobotnych zmalała w stosunku do roku 2007 o 218 osób. Zauważa się 
malejącą tendencję, jakkolwiek procentowy udział liczby osób bezrobotnych w gminie w stosunku do 
liczby osób bezrobotnych w powiecie jest wysoki i kształtuje się na poziomie 20%-wym. 
 
Tabela 5. Liczba osób bezrobotnych w latach 2004 - 2008 

Lp. Wyszczególnienie 2004 r. 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r. 

1. kobiety 541 525 494 370 267 
2. mężczyźni 628 615 409 357 242 
3. ogółem gmina 1 169 1 140 903 727 509 
4. ogółem powiat 5366 5078 4106 3278 2382 
5. % w stosunku do powiatu 21,79% 22,45% 21,99% 22,18% 21,37% 

22..99..  TTrraannssppoorrtt  

Komunikacja drogowa 
 W  układzie   drogowym  gminy   funkcjonuje   3-stopniowa   hierarchia   dróg:   wojewódzkie, 
powiatowe i gminne. Łączna długość tych dróg na obszarze gminy wynosi 183,72 km: 
 
•  wojewódzkie � łączna długość wynosi 27,52 km nawierzchni asfaltowej, zarządcą jest Wojewódzki 

Zarząd Dróg w Katowicach, 
•  powiatowe � 45,7 km  nawierzchni  asfaltowej  i  7,5 km nawierzchni  żużlowej,  zarządcą  jest  

Powiatowy  Zarząd Dróg w Kłobucku, 
•  gminne � 80 km nawierzchni asfaltowej i 23 km nawierzchni  żużlowej,  drogi  podporządkowane  są 

Zarządowi Gminy Wręczyca Wielka. 
 
W niedługim czasie przez teren gminy 
Wręczyca Wielka przechodzić będzie 
fragment autostrady A1 łączącej północ 
kraju z południem.  
 

Komunikacja autobusowa 
 Zapewnione są bezpośrednie 
połączenia z Częstochową, Kłobuckiem, 
Olesnem (PKS).  
 

Komunikacja kolejowa 
 Przez teren  gminy Wręczyca 
Wielka przebiegają dwie magistrale 
kolejowe, po których odbywa się ruch pociągów towarowych oraz sezonowych.  
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22..1100..  WWaalloorryy  kkuullttuurroowwee  

 Początki osadnictwa na terenie gminy Wręczyca Wielka sięgają czasów wczesnopiastowskich, o 
czym świadczy zachowana fosa i wały obronne po warownym gródku �Zamczysko�. Do najstarszych 
osad należą: Wręczyca, Grodzisko i Szarlejka, o których pierwsze wzmianki pojawiają się w dokumencie 
wystawionym 27 grudnia 1383 r. w Oleśnie przez Władysława Opolczyka. Kolejne pojawiające się w 
1414r. donoszą, iż Wręczyca i Truskolasy należały do starostwa krzepickiego. Z 1474 r. pochodzą zapiski 
o istnieniu kuźnic, potwierdzone dokumentami Zygmunta Augusta z 1549 r. o istnieniu kuźnicy Błażeja 
Łojka we Wręczycy. Z roku 1566 pochodzi przywilej Andrzeja Kawki na wyrób żelaza w Truskolasach. 
W przekazach historycznych dotyczących lat 1815-50 znajdują się informacje o istnieniu szkół 
elementarnych we wsiach: Truskolasy, Węglowice, Wręczyca i Piła. Świadczy to o stałym rozwoju osiedli 
wiejskich. W latach 1950-60 rozwój kopalnictwa rud żelaza oprócz zagospodarowania terenu gminy 
obiektami przemysłowymi z nim związanymi, zaakcentował się w terenie charakterem zabudowy 
mieszkaniowej (osiedla przykopalniane), a rozwój urbanizacji lat 1970-80 przemieszaniem zabudowy 
zagrodowej z jednorodzinną, realizowaną dla ludności zatrudnionej głównie poza terenem gminy. 
 Historia osadnictwa na terenie gminy Wręczyca Wielka udokumentowana jest istnieniem 83 
zarejestrowanych stanowisk archeologicznych oraz nielicznych obiektów zabytkowych. Są to m.in.: 
występujące w rejonie Truskolas cmentarzysko kultury łużyckiej z V okresu epoki brązu, rezerwat 
�Zamczysko� z wczesnego średniowiecza w miejscowości Wręczyca Mała, barokowy kościół w 
Truskolasach - jedna z piękniejszych drewnianych budowli sakralnych w Polsce. 
 Na terenie gminy Wręczyca Wielka znajdują się dobra kultury, do których można zaliczyć 
kościoły w Kalei, Grodzisku, Wręczycy Wielkiej, Truskolasach, Czarnej Wsi, Kulejach; cmentarze w 
Kalei, Wręczycy Wielkiej, w Truskolasach, Czarnej Wsi, Grodzisku oraz pozostałości wojennego 
cmentarza w Węglowicach; kaplice w Truskolasach, Klepaczce, Pile I, Czarnej Wsi, Bieżeniu, 
Puszczewie, Hutce, Nowinach, Kulejach stanowiące swoisty �horyzont� kaplic w zachodniej części 
gminy; pozostałości zespołów dworskich czy folwarcznych w Pierzchnie, Grodzisku, Kalei, Wręczycy; 
liczne stanowiska archeologiczne, wśród nich szczególnie ważny obiekt posiadający własną formę 
krajobrazową � grodzisko obok wsi Grodzisko; krzyże i kapliczki przydrożne; pozostałości przemysłu w 
postaci hałd pokopalnianych w Kalei, Golcach, Truskolasach oraz na terenie Lasów Państwowych w 
pobliżu Wręczycy Wielkiej; liczna zabudowa drewniana wsi, w tym także interesująca zabudowa 
drewniana o tradycji poniemieckiej w Kalei. 
 
Wśród wymienionych dóbr kultury znajdują się obiekty wpisane do rejestru zabytków. Należą do nich: 
•  w miejscowości Truskolasy: 

o kościół p.w. św. Mikołaja wraz z najbliższym otoczeniem (dawny cmentarz przykościelny) 
(nr rejestru zabytków 66/76). Kościół św. Mikołaja wybudowany został w 1737 roku z 
fundacji Józefa Winnera. Jest kościołem drewnianym, pierwotnie posiadał dwie wieże, ale w 
końcu XIX wieku zostały one rozebrane. W roku 1870 dobudowano przedsionek do kościoła. 
Kościół był remontowany i odnawiany w latach: 1871, 1881, 1948-49 i 2007. Pierwsze 
wzmianki o kościele pochodzą z 1454 r. gdy parafia podlegała Kłobuckowi jako filia 
probostwa słynnego dziejopisarza Jana Długosza. W ołtarzu głównym znajdują się rzeźby 
świętych Piotra i Pawła, czterech biskupów, postaci alegorycznych, aniołów i Trójcy Świętej. 
Można tu zobaczyć barokowy ołtarz Matki Boskiej Truskolaskiej, kupiony od malarza 
Bobrowskiego z Warszawy.  

o cmentarz z murem i kaplicą cmentarną w granicach ogrodzenia, założony w pierwszej 
połowie XIX wieku z zielenią, mur z 1847 roku (nr rejestru zabytków 432/88), 

•  w miejscowości Grodzisko: 
o stanowisko archeologiczne � grodzisko (nr rejestru zabytków 242/77), 

•  w miejscowości Hutka: 
o stanowisko archeologiczne � pracownie krzemieniarskie (nr rejestru zabytków 275/77). 
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Do dóbr kultury wskazanych do ochrony na mocy prawa miejscowego należą: 
•  w miejscowości Bieżeń: 

o kaplica murowana przy ul. Strażackiej i Ogrodowej, 
o domy drewniane ul. Strażacka 2, 

•  w miejscowości Borowe: 
o kaplica murowana przy ul. Długiej, 

•  w miejscowości Bór Zapilski: 
o kaplica drewniana, 
o domy drewniane nr 52, 74, 

•  w miejscowości Czarna Wieś: 
o kościół parafialny p.w. św. Jacka drewniany, pochodzący z lat 1919-21, (architekt Stefan 

Szyller) z ogrodzeniem przy ul. Kościelnej 
o cmentarz oraz kaplica cmentarna z 1937 roku, przy ul. Szkolnej, 
o domy drewniane: Słoneczna 69 i Kościelna 77, 

•  w miejscowości Długi Kąt: 
o krzyż przydrożny żeliwny, 
o dom murowany nr 9, 

•  w miejscowości Grodzisko: 
o domy drewniane: ul. Nadrzeczna 2, ul. Ogrodowa 10, 

•  w miejscowości Hutka: 
o kaplica murowana przy ul. Głównej, 
o domy drewniane Leśna 16, 36, 37, 

•  w miejscowości Jezioro: 
o leśniczówka Połamaniec z zielenią towarzyszącą, 
o domy drewniane nr 18, 20, 21, 27, 44 (dawna szkoła), 56, 77, 
o krzyż przydrożny, 

•  w miejscowości Kalej: 
o kościół parafialny murowany z lat 1924-27 wraz z murowaną plebanią i ogrodzeniem, 
o domy drewniane ul. Główna 51, 97, 99, 113, 116, 148, 180, 194, 218, 225 

•  w miejscowości Klepaczka: 
o domy drewniane nr 67, 69, 
o kaplica murowana 

•  w miejscowości Nowiny: 
o krzyż z 1935r i krzyż przydrożny przy ul. Długiej, 

•  w miejscowości Piła II: 
o domy drewniane ul. Sportowa 25, 30, 59, 60, 

•  w miejscowości Piła I: 
o kaplica murowana, 
o domy drewniane nr 3, 6, 8, 10, 15, 

•  w miejscowości Pierzchno: 
o domy drewniane nr 41, 50, 
o osada leśna: leśniczówka i obora murowane, starodrzew, 

•  w miejscowości Puszczew: 
o kaplica drewniana z końca XIX w., 
o kaplica murowana z początku XX w., 
o dom drewniany nr 49, 

•  w miejscowości Truskolasy: 
o schody z tarasem i balustradą przy kancelarii parafialnej kościoła św. Mikołaja,  
o kaplica drewniana z końca XIX w. przy ul. Częstochowskiej, 
o domy drewniane: ul. Dębieczna 44; ul. Częstochowska 37 i  39; ul. Opolska 1, 

•  w miejscowości Węglowice: 
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o przedszkole murowane z lat 20-tych XX wieku, 
o poczta murowana (dawniej dwór), 
o miejsce po cmentarzu wojennym, 

•  w miejscowości Wręczyca Wielka: 
o dom drewniany ul. Śląska nr 24, 
o dom murowany ul. Śląska nr 1, 
o domy drewniane ul. Mickiewicza nr 1 i 43, 

•  w miejscowości Zamłynie: 
o kapliczka drewniana, 
o domy drewniane nr 49 i 61, 
o domy drewniane z jednospadowym dachem nr 39 z 1903 roku i nr 11. 
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33..  OOCCEENNAA  AAKKTTUUAALLNNEEGGOO  SSTTAANNUU  ŚŚRROODDOOWWIISSKKAA  GGMMIINNYY,,  
CCEELLEE,,  KKIIEERRUUNNKKII  DDZZIIAAŁŁAAŃŃ  

33..11..  PPoowwiieettrrzzee  aattmmoossffeerryycczznnee  

3.1.1. Analiza stanu istniejącego 

 Powietrze atmosferyczne jest jednym z najbardziej wrażliwych na zanieczyszczenia 
komponentów środowiska. Zanieczyszczenie powietrza może mieć różnorodną formę: stałą, płynną lub 
gazową. Ponadto dzieli się je ogólnie na zanieczyszczenia pierwotne - emitowane w wyniku 
bezpośredniego  zanieczyszczenia ze źródeł będących emitorami oraz wtórne � powstające w wyniku 
reakcji chemicznych zachodzących w atmosferze pomiędzy wprowadzonymi zanieczyszczeniami. 
Dodatkowo, ze względu na sposób odprowadzania zanieczyszczeń do atmosfery, emisję można podzielić 
na zorganizowaną i niezorganizowaną. Emisja zorganizowana występuje, gdy zanieczyszczenia 
odprowadzane są do atmosfery za pomocą emitora (komin, wyciąg wentylacyjny), natomiast emisja 
niezorganizowana występuje na terenach zabudowanych, hałdach, składowiskach, podczas parowania 
cieczy itp. Emisję można też podzielić ze względu na źródło jej pochodzenia � można wówczas wyróżnić 
emisję ze źródeł liniowych, punktowych i powierzchniowych. 
 
 Zmiany stężeń zanieczyszczeń powietrza zależą w dużym stopniu od zespołów czynników 
meteorologicznych: prędkości i kierunku wiatru, ciśnienia atmosferycznego, temperatury oraz opadów, 
stąd stężenia zanieczyszczeń charakteryzują się zmiennością sezonową. W tabeli 6 określono wpływ 
czynników na emisję zanieczyszczeń w sezonie ogrzewczym dochodzi do tego emisja ze zużycia paliw, 
dlatego w okresie jesienno-zimowo-wczesno wiosennym zanieczyszczenie atmosfery jest zdecydowanie 
większe.  
 
Tabela 6. Zespoły czynników meteorologicznych wpływających na stan zanieczyszczenia atmosfery 

Główne zanieczyszczenia 
Zmiany 

zanieczyszczenia Zimą:  
dwutlenek siarki, pył zawieszony, 

tlenek węgla 

Latem:  
ozon 

WZROST 
stężenia 
zanieczyszczeń 

sytuacja wyżowa 
spadek temperatury (t<0°C) 
brak opadów 
inwencja termiczna 

sytuacja wyżowa 
wzrost temperatury (t>25°C) 
spadek prędkości wiatru (v< m/s) 
brak opadów 

SPADEK 
stężenia 
zanieczyszczeń 

wzrost temperatury 
wzrost prędkości wiatru (v> 5 m/s) 

spadek temperatury w dzień 
wzrost prędkości wiatru (v > 5 m/s) 
opady 

 
 
Na terenie gminy Wręczyca Wielka głównymi źródłami zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego są 
przede wszystkim: 
•  zanieczyszczenia komunikacyjne � liniowe (emisja komunikacyjna), 
•  zanieczyszczenia pochodzące ze źródeł niskiej emisji � najczęściej punktowe (kotłownie lokalne, 

indywidualne paleniska domowe, emitory z zakładów użyteczności publicznej), 
•  zanieczyszczenia przemysłowe � punktowe (procesy produkcyjne, kotłownie). 
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Emisja komunikacyjna 

 
 Emisja komunikacyjna związana z ruchem samochodowym stanowi bardzo istotne zagrożenie 
walorów środowiska przyrodniczego i zdrowia człowieka w związku z emisją gazów: tlenków węgla, 
tlenków azotu, dwutlenku węgla oraz emisją pyłów zawierających związki ołowiu, kadmu, niklu i miedzi. 
 Zanieczyszczenia powietrza obejmują także toksyczne substancje: wielopierścieniowe 
węglowodory aromatyczne, benzo(a)piren oraz lotne związki organiczne tj. benzen. Dla spalin 
samochodowych charakterystycznym gazem jest tlenek azotu. Emisja dwutlenku siarki z samochodów 
stanowi zaledwie około 3% globalnej ilości dwutlenku siarki. Przyczyną nadmiernej emisji 
zanieczyszczeń ze środków transportu jest przede wszystkim zły stan techniczny pojazdów, ich 
nieprawidłowa eksploatacja, przestoje w ruchu spowodowane złą organizacją ruchu lub zbyt małą 
przepustowością dróg. Ze zwiększoną emisją zanieczyszczeń może w szczególności dochodzić w takich 
miejscach jak: parkingi czy stacje benzynowe.  
 
 Emisja komunikacyjna jest powodowana głównie przez pojazdy poruszające się po sieci dróg 
obsługujących teren gminy. W  układzie drogowym gminy funkcjonuje 3-stopniowa hierarchia dróg: 
wojewódzkie, powiatowe i gminne. Łączna długość tych dróg na obszarze gminy wynosi 183,72 km: 
 
•  wojewódzkie � łączna długość wynosi 27,52 km nawierzchni asfaltowej, 
•  powiatowe � 45,7 km  nawierzchni  asfaltowej i 7,5 km nawierzchni żużlowej, 
•  gminne � 80 km nawierzchni asfaltowej i 23 km nawierzchni żużlowej. 
 
W niedalekiej przyszłości przez wschodnią część gminy przebiegać będzie odcinek autostrady A1 łączącej 
Gdańsk z Ostrawą. Zgodnie z ustaleniami w obrębie województwa śląskiego od węzła "Rząsawa" (bez 
węzła) - km 419+650,00 do węzła "Woźniki" (z węzłem) - km 459+200,00 liczącego 39,55 km przez 
teren gminy przebiegać będzie odcinek o długości 2,52 km. 
 
Emisja niska 
 
 Istotne zagrożenie dla środowiska naturalnego stanowi emisja niska, przez którą należy rozumieć 
emisję zanieczyszczeń emitowanych podczas ogrzewania budynków mieszkalnych lub użyteczności 
publicznej paliwami stałymi, zwłaszcza węglem niskiej jakości lub stosowanie przestarzałych 
technologicznie kotłów. Pewną rolę odgrywa również wtórny unos zalegającego piasku, pyłu z 
powierzchni ziemi, ulic i chodników. Emisja niska na terenie gminy Wręczyca Wielka stanowi główną 
emisję zanieczyszczeń gazowych, głównie: SO2 i pył, i jest powodowana przede wszystkim przez 
zabudowę mieszkaniową. Główne zasoby mieszkaniowe w gminie występują w zabudowie 
jednorodzinnej wolnostojącej (60%), zabudowie wielorodzinnej (3%), oraz jako mieszkania w 
gospodarstwach rolnych (37%). Najbardziej miejski charakter zabudowy, z niewielkim udziałem 
gospodarstw rolnych w liczbie mieszkań występuje we Wręczycy Wielkiej. Sąsiedztwo aglomeracji 
częstochowskiej wywołuje osadnictwo typu podmiejskiego pełniącego w coraz większym stopniu rolę 
zaplecza sypialnego dla miasta Częstochowy. Liczba domów jednorodzinnych na terenie gminy stale 
wzrasta z racji zmniejszania się ilości gospodarstw rolnych, oraz atrakcyjnego położenia i dogodnego 
połączenia komunikacyjnego z miastem Częstochowa. Wielorodzinna zabudowa mieszkaniowa występuje 
jedynie w miejscowości Wręczyca Wielka i stanowi niewielki procent całości. Dwa bloki na ulicy 
Sienkiewicza i Prusa mają wspólną kotłownię opalaną różnego rodzaju sortem węgla. Blok przy ulicy 
Kopalnianej ma również wspólną kotłownię dla 18 rodzin. Wcześniej była to kotłownia olejowa, obecnie 
jednak przede wszystkim ze względów ekonomicznych została zamieniona na kotłownie węglową opalaną 
eko-groszkiem. Wśród bloków zlokalizowanych przy ul. Szkolnej (dziesięć bloków, każdy po 12 lokali 
mieszkalnych) jedynie jeden posiada kotłownię centralną opalaną eko-groszkiem. W pozostałych blokach 
każdy indywidualnie opala swój lokal mieszkalny różnego sortu węglem. Na zmniejszenie opału w 
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stosunku do lat poprzednich wpływa fakt, że każdy z wymienionych wyżej lokali przy ul. Szkolnej został 
poddany termomodernizacji. 
Małe lokalne kotłownie powodujące niską emisję to również kotłownie obsługujące budynki użyteczności 
publicznej (np. szkoły, przedszkola, jednostki opieki zdrowotnej) oraz wykorzystywane w usługach. 
Kotłownie te opalane są w większości węglem różnego sortu. Dane dotyczące zużycia paliwa i jego 
rodzaju w placówkach oświatowych przedstawia tabela 7, natomiast dla pozostałych obiektów 
użyteczności publicznej przedstawia tabela 8. 
 
Tabela 7. Rodzaj i ilość zużywanego opału w placówkach oświatowych 

Zużycie paliwa 
 

Węgiel, miał 
[Mg/rok] 

Eko-groszek 
[Mg/rok] 

Olej opałowy 
[Ml/rok] 

Koks 
[Mg/rok] 

Zespół Szkół Wręczyca Wielka - - 70,3 - 
Zespół Szkół Węglowice - - 58,3 - 
Zespół Szkół Truskolasy 187 - - - 
SP Przedszkole Kalej - 12 - 35,80 
SP Kuleje - 90 - - 
SP Borowe 38 - - - 
Przedszkole Wręczyca Wielka 45 - - - 
Przedszkole Węglowice 11  - - 
Przedszkole Truskolasy 42,5 4,5 - - 

Razem 323,5 106,5 128,6 35,80 
 
Tabela 8. Rodzaj i ilość zużywanego opału w innych obiektach użyteczności publicznej 

Zużycie paliwa 
 

Węgiel, miał 
[Mg/rok] 

Olej opałowy 
[Ml/rok] 

Koks 
[Mg/rok] 

Wręczyca Wlk. - Urząd Gminy  18 - 
Truskolasy � Urząd Pocztowy 21  - 
Gminny Ośrodek Zdrowia Wręczyca  26 - - 
Wiejski Ośrodek Zdrowia Kalej 28 - - 
Wiejski Ośrodek Zdrowia Truskolasy 16 - - 
Wiejski Ośrodek Zdrowia Węglowice 16,3 -  
 
Z analizy danych umieszczonych w tabeli 7 i 8 wynika, że na terenie gminy w obiektach użyteczności 
publicznej jako opał wykorzystuje się przede wszystkim węgiel, choć również wykorzystywany jest olej 
opałowy. Tendencję do przechodzenia z paliwa węglowego na olej opałowy obserwowano na początku 
XXI wieku, jednak w wyniku wzrastających kosztów ogrzewania uległo to zahamowaniu. Obecnie o 
wyborze paliwa decydują przede wszystkim czynniki ekonomiczne, a nie ekologiczne. 
 
Emisja przemysłowa 
 
Przedsiębiorstwa posiadające instalacje, których eksploatacja powoduje wprowadzanie gazów i pyłów do 
powietrza zobowiązane  są do uzyskania pozwolenia na emisję zanieczyszczeń lub zgłoszenia instalacji o 
ile uzyskanie takiej decyzji nie jest wymagane (decyzje na wprowadzenie gazów do atmosfery posiadają 
m.in.: Zakład Stolarski w Czarnej Wsi, Zakład Produkcyjny należący do firmy MAG, �Cegielnia� w 
Grodzisku, Arnall Poland - w Golcach).  
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Potencjalnym źródłem emisji węglowodorów do atmosfery są także stacje benzynowe zlokalizowane na 
terenie gminy. Zagrożenia dla środowiska przyrodniczego mogą wystąpić zarówno w trakcie eksploatacji 
stacji, likwidacji, jak również podczas nagłych, nieprzewidzianych awarii.  
 
Emisja uciążliwych zapachów 
 
 Emisja substancji odorotwórczych stanowi jedno ze źródeł zanieczyszczenia powietrza 
atmosferycznego. Emisja uciążliwych zapachów możliwa jest z dużych gospodarstw rolnych, hodowli 
zwierząt. Rozwój rolnictwa na terenie gminy ograniczony jest jednak poprzez bardzo słabą jakość 
rolniczej przestrzeni produkcyjnej, zanieczyszczenie metalami ciężkimi, duże rozdrobnienie gospodarstw 
rolnych. Jednak położenie gminy w strefie podmiejskiej Częstochowy stwarza dogodne warunki dla 
produkcji drobiarskiej, produkcji mięsa i wędlin. W pewnych warunkach istnieje, więc możliwość emisji 
uciążliwych zapachów. Istnieje również możliwość emisji odorów z oczyszczalni ścieków zlokalizowanej 
we Wręczycy Małej w przypadku jej niewłaściwej pracy. 
 W przypadku rolnictwa i leśnictwa zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 
listopada 2004 obiektem mogącym znacząco oddziaływać na środowisko jest chów lub hodowla zwierząt 
w liczbie nie niższej niż 240 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP). W przypadku takich 
obiektów konieczne jest sporządzanie raportów oddziaływania na środowisko. Jeżeli natomiast zakres 
DJP (jednostki przeliczeniowe inwentarza) mieści się w granicach 50 � 240 można wymagać sporządzenia 
raportu. Współczynniki przeliczeniowe sztuk zwierząt na DJP są określone w tabeli 9.  
 
Tabela 9. Współczynniki przeliczeniowe wybranych sztuk zwierząt na duże jednostki przeliczeniowe 
inwentarza (DJP) 

Rodzaj zwierząt Współczynnik przeliczania sztuk 
rzeczywistych na DJP 

Ogiery 1,2 
Buhaje 1,4 
Krowy 1 
Knury 0,4 
Maciory 0,35 
Warchlaki 2-4 miesięczne 0,07 
Prosięta do 2 miesięcy 0,02 
Tuczniki 0,14 
Owce powyżej 1 i ½ roku 0,1 
Lisy, jenoty 0,04 
Norki, tchórze 0,0025 
Kury, kaczki 0,004 
Gęsi 0,008 
Indyki 0,024 
Gołębie 0,002 

 
Pełną listę współczynników przeliczeniowych sztuk zwierząt na duże jednostki przeliczeniowe inwentarza 
(DJP) zawiera załącznik do rozporządzenia. 
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Stan jakości powietrza 
 
 Gmina Wręczyca Wielka położona jest w obrębie województwa śląskiego, które w 2007r pod 
względem emisji zanieczyszczeń pyłowych do powietrza z zakładów szczególnie uciążliwych, emitowało 
21,8 tys. Mg/rok pyłu (~23% emisji w Polsce) a pod względem emisji zanieczyszczeń gazowych 
emitowało 46274,6 tys. Mg/rok zanieczyszczeń gazowych (~21% emisji w Polsce). Udział województwa 
śląskiego w emisji metanu i dwutlenku węgla wynosił odpowiednio 85% i 21% emisji krajowych tych 
zanieczyszczeń. Rozkład przestrzenny emisji zanieczyszczeń na terenie województwa śląskiego jest 
nierównomierny, a główna jej część skoncentrowana jest w aglomeracji górnośląskiej, Bielsku � Białej, 
Częstochowie i Rybniku. Zakłady szczególnie uciążliwe dla czystości powietrza koncentrowały się w 9 
miastach województwa (Gliwice, Częstochowa, Katowice, Ruda Śląska, Bielsko-Biała, Bytom, Dąbrowa 
Górnicza, Rybnik, Sosnowiec) � razem 40% ogółu tych zakładów. Najistotniejsze substancje 
zanieczyszczające występujące w powietrzu, które ze względu na notowany poziom w stosunku do stanu 
normatywnego stanowią największe zagrożenie dla zdrowia mieszkańców województwa śląskiego to: pył, 
dwutlenek siarki, tlenki azotu i tlenek węgla oraz węglowodory aromatyczne.  
 Ocena jakości powietrza atmosferycznego, dotycząca roku 2008, została przeprowadzona przez 
WIOŚ w Katowicach w ramach �Siódmej, rocznej oceny jakości powietrza w województwie śląskim, 
obejmującej 2008 rok�. Uwzględnia ona kryteria ustanowione ze względu na ochronę zdrowia ludzi oraz 
ze względu na ochronę roślin. Ocenę wykonano w odniesieniu do nowego układu stref oraz zmienionych 
poziomów substancji w oparciu o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008r. w sprawie 
poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2008r. Nr 47, poz. 281),  Rozporządzenie Ministra 
Środowiska z dnia 6 marca 2008r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz. 
U. z 2008r. Nr 52, poz. 310). 
 Podstawę zaliczania strefy do określonej klasy stanowią wyniki oceny uzyskane na obszarach o 
najwyższych poziomach stężeń danego zanieczyszczenia w strefie. Wyróżnia się następujące klasy: 
� klasa A � jeżeli stężenia zanieczyszczenia na terenie strefy nie przekraczają odpowiednio poziomów 
dopuszczalnych, poziomów docelowych, poziomów celów długoterminowych; 
� klasa B � jeżeli stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne, lecz nie 
przekraczające poziomów dopuszczalnych powiększonych o margines tolerancji; 
� klasa C � jeżeli stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne 
powiększone o margines tolerancji, w przypadku gdy margines tolerancji nie jest określony � poziomy 
dopuszczalne, poziomy docelowe, poziomy celów długoterminowych. 
 Zaliczenie strefy do określonej klasy ponadto wiąże się z określonymi wymaganiami w zakresie 
działań na rzecz poprawy jakości powietrza (w przypadku, gdy nie są dotrzymane dopuszczalne poziomy) 
lub utrzymania tej jakości (jeżeli spełnia ona przyjęte standardy).  
 

Poziom stężeń Klasa strefy Wymagane działania 

nie przekraczający odpowiednio: 
poziomu dopuszczalnego*, poziomu 
docelowego lub poziomu celów 
długoterminowych 

A utrzymanie jakości powietrza w strefie na tym 
samym lub lepszym poziomie 

powyżej poziomu dopuszczalnego* 
lecz nie przekraczający  
poziomu dopuszczalnego 
powiększonego o margines 
tolerancji* 

B 

określenie obszarów przekroczeń poziomów 
dopuszczalnych powyżej odpowiednio: 
poziomu dopuszczalnego**, poziomu 
dopuszczalnego powiększonego o margines 
tolerancji* 
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Poziom stężeń Klasa strefy Wymagane działania 

powyżej odpowiedniego poziomu 
dopuszczalnego**, poziomu 
dopuszczalnego powiększonego o 
margines tolerancji, poziomu 
docelowego lub poziomu celów 
długoterminowych 

C 

określenie obszarów przekroczeń poziomów 
dopuszczalnych oraz poziomów 
dopuszczalnych powiększonych o margines 
tolerancji, poziomów docelowych lub 
poziomów celów długoterminowych,  
opracowanie programu ochrony powietrza 
POP 

* z uwzględnieniem dozwolonych częstości przekroczeń; 
** gdy margines tolerancji nie jest określony. 
 
 Jakość powietrza oceniana jest w strefach i aglomeracjach, co w przypadku gminy Wręczyca 
Wielka stanowi obszar powiatu kłobuckiego. Pod względem oceny jakości powietrza pod kątem 
zawartości dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenków azotu, tlenku węgla i benzenu, pyłu zawieszonego 
PM10 oraz zawartego w tym pyle ołowiu, arsenu, kadmu, niklu i benzo(α)piranu teren gminy należy do 
strefy częstochowsko-lublinieckiej. Pod kątem oceny zawartości ozonu � do strefy śląskiej.  
 Zgodnie z przeprowadzonymi przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach 
badaniami powietrza w województwie śląskim, Gmina Wręczyca Wielka, znajduje się w strefie klasy C, 
najgorszej pod względem stanu powietrza atmosferycznego. Obserwuje się tutaj przekraczanie wartości 
dopuszczalnych dla benzo(α)piranu oraz ozonu. Pozostałe zanieczyszczenia pozostają w granicach norm 
(zakres klasy A).  
 
Wyniki klasyfikacji strefy kłobuckiej, a więc gminy Wręczyca Wielka dla poszczególnych zanieczyszczeń 
powietrza pod kątem ochrony zdrowia i ochrony roślin przedstawiono w tabeli 10.  
 

Tabela 10. Wyniki klasyfikacji strefy częstochowsko-lublinieckiej 

Substancja 
 

Symbol klasy strefy 
pod kątem ochrony zdrowia 

 

 
Symbol klasy strefy 

pod kątem ochrony roślin 

Dwutlenek siarki A A 
Dwutlenek azotu A A 
Pył zawieszony PM10 A - 
Arsen (As) A - 
Kadm (Cd) A - 
Nikiel (Ni) A - 
Ołów (Pb) A - 
Benzen A - 
Benzo(α)piren C - 
Tlenek węgla A - 
Ozon C C 
 
Podsumowanie 
 W kontekście powyższego podstawowe źródła zanieczyszczeń powietrza w gminie Wręczyca 
Wielka to emisja komunikacyjna i przede wszystkim tzw. niska emisja.  Emisja przemysłowa ze względu 
na skalę przemysłu oraz niewielką liczbę zakładów w ogólnym bilansie jednostek powodujących emisje 
zanieczyszczeń gazowych nie mają znaczącego udziału. W strukturze paliw stosowane są głównie paliwa 
kopalne , a udział energii odnawialnej w ogólnym bilansie energetycznym jest na niskim poziomie.  
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3.1.2. Cele proekologiczne 

Cel strategiczny: 
 

 
Trwała poprawa stanu jakości powietrza odpowiadającego najwyższym normom. 

 
 
Cel długoterminowy do roku 2017 

1. Utrzymanie określonego stanu jakości powietrza odpowiadającego klasie A. 
 
Cel krótkoterminowy do roku 2013 

1. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzących z tzw. niskiej emisji, w tym 
opracowanie programu ograniczenia niskiej emisji. 

2. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń ze źródeł komunikacyjnych i przemysłowych. 
3. Wzmocnienie znaczenia monitoringu jakości powietrza. 

3.1.3. Kierunki działań 

 Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (art. 85) �ochrona 
powietrza polega na zapewnieniu jak najlepszej jego jakości, w szczególności przez: utrzymanie 
poziomów substancji w powietrzu poniżej dopuszczalnych dla nich poziomów lub co najmniej na tych 
poziomach, zmniejszanie poziomów substancji w powietrzu co najmniej do dopuszczalnych, gdy nie są 
one dotrzymane oraz zmniejszanie i utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniżej poziomów 
docelowych albo poziomów celów długoterminowych lub co najmniej na tych poziomach�. 
 
Zatem kierunki działań określone dla osiągnięcia celów krótkoterminowych związane są przede 
wszystkim z ograniczeniem emisji do powietrza. Z uwagi na to, że wprowadzanie zanieczyszczeń do 
powietrza atmosferycznego następuje z bardzo wielu źródeł emisji kierunki działań zmierzające do 
realizacji postawionych celów proekologicznego należy realizować poprzez: 
 
ograniczenie emisji z procesów spalania paliw (tzw. niska emisja) 
 
Kierunki działań: 
 

•  Termomodernizacja budynków oraz stosowanie materiałów energooszczędnych w budownictwie 
(wzrost energooszczędności). 

•  Modernizacja systemów grzewczych (wymiana wyeksploatowanych, nieefektywnych kotłów 
węglowych na kotły nowej generacji, energooszczędne i niskoemisyjne, zastępowanie paliw 
kopalnych poprzez odnawialne źródła energii: biomasa, energia wiatru, energia słoneczna) 

•  Gazyfikacja gminy 
•  Edukacja społeczeństwa na temat szkodliwości spalania odpadów, paliw niskojakościowych w 

paleniskach domowych 
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ograniczenie emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych 

 
Kierunki działań: 
 

•  Zmniejszenie uciążliwości transportu drogowego poprzez poprawę warunków ruchu drogowego  
(formułowanie polityki ruchu ulicznego i transportu z uwzględnieniem ograniczenia jego 
uciążliwości i zwiększeniem bezpieczeństwa ruchu, poprawa standardów technicznych 
infrastruktury drogowej). 

•  Promowanie oraz tworzenie warunków dla zwiększania się udziału transportu zbiorowego. 
•  Tworzenie oraz utrzymywanie układu tras rowerowych. 
•  Prowadzenie akcji edukacyjnych np. �dzień bez samochodu�. 

 
ograniczenie emisji zanieczyszczeń przemysłowych 

 
Kierunki działań: 
 

•  Promowanie �czystych technologii�. 
•  Modernizacja procesów technologicznych celem zmniejszenia energo- i materiałochłonności. 

Stymulowanie zakładów do samokontroli poprzez wprowadzanie systemów zarządzania 
środowiskiem (ISO 14001). 

•  Zamiana paliw na bardziej przyjazne środowisku. 
•  Wzmocnienie monitoringu  

 

3.1.4. Harmonogram działań 

Harmonogram czasowo-kosztowy działań związanych z ochroną jakości powietrza przedstawiono w 
tabeli 11. 
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Tabela 11. Cel długoterminowy, cele krótkoterminowe i kierunki działań w zakresie poprawy jakości powietrza atmosferycznego 
 

Cel 
długoterminowy 

do roku 2017 

Cele 
krótkoterminowe 

do roku 2013 

Kierunki działań dla celów 
krótkoterminowych 

Jednostki 
odpowiedzialne 

za realizację 
działań 

 
Termin 

realizacji 

 
Koszty 

 

 
Źródło 

finansowania 

Minimalizacja zużycia energii oraz 
zmniejszenia strat ciepła, m.in. 
poprzez termomodernizacje 
budynków mieszkalnych i 
publicznych, wymianę stolarki 
drzwiowej i okiennej oraz 
modernizacja systemów grzewczych 
(wymiana wyeksploatowanych, 
nieefektywnych kotłów węglowych 
na kotły nowej generacji, 
energooszczędne i niskoemisyjne, 
zastępowanie paliw kopalnych 
poprzez odnawialne źródła energii: 
biomasa, energia wiatru, energia 
słoneczna) 

Gmina, 
Właściciele, 
Użytkownicy 

i zarządcy 
nieruchomości 

2010-2013 
 
 
 

2014-2017 

4.293.445,- 
 
 
 

1.500.000,- 

Budżet gminy 
WFOŚIGW 
Właściciele  

Gazyfikacja (planowany tranzyt 
Blachownia � Kłobuck) Gmina, PGNIG 2010 -2013 600.000,- Gazociągi 

Edukacja społeczeństwa na temat 
szkodliwości spalania odpadów, 
paliw niskojakościowych w 
paleniskach domowych 

Gmina, 
Organizacje 
ekologiczne, 

Szkoły 

2010-2013 
 

2014-2017 

10.000,- 
 

10.000,- 
Budżet gminy 

Utrzymanie 
określonego stanu 
jakości powietrza 
odpowiadającego 
klasie A. 
 

Ograniczenie 
emisji 
zanieczyszczeń 
powietrza 
pochodzących ze 
spalania paliw tzw. 
niska emisja. 

Opracowanie programu ograniczenia 
niskiej emisji Gmina 2010-2011 55.000,- Budżet gminy 
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Cel 
długoterminowy 

do roku 2017 

Cele 
krótkoterminowe 

do roku 2013 

Kierunki działań dla celów 
krótkoterminowych 

Jednostki 
odpowiedzialne 

za realizację 
działań 

 
Termin 

realizacji 

 
Koszty 

 

 
Źródło 

finansowania 

Zmniejszenie uciążliwości transportu 
drogowego poprzez poprawę 
warunków ruchu drogowego  
(formułowanie polityki ruchu 
ulicznego i transportu z 
uwzględnieniem ograniczenia jego 
uciążliwości i zwiększeniem 
bezpieczeństwa ruchu, poprawa 
standardów technicznych 
infrastruktury drogowej). 

Jednostki 
zarządzające 

drogami, 
Właściciele dróg, 

Gmina 

2010-2013 
 

2014-2017 

4.800.000,- 
 

6.000.000,- 

Budżet gminy 
Właściciele  

dróg 

Promowanie oraz tworzenie 
warunków dla zwiększania się 
udziału transportu zbiorowego 

Zarządzający 
transportem 
zbiorowym, 
Organizacje 
ekologiczne, 

Gmina 

2010 - 2013 
 

2014 - 2017 

10.000,- 
 

10.000,- 

Zarządzający 
transportem 
zbiorowym i 
organizacje 
ekologiczne 

Ograniczenie 
emisji 
zanieczyszczeń 
powietrza 
pochodzących ze 
źródeł 
komunikacyjnych. 

Tworzenie oraz utrzymywanie 
układu tras rowerowych. 
Prowadzenie akcji edukacyjnych np. 
�dzień bez samochodu�. 

Organizacje 
ekologiczne, 

Gmina, 
Nadleśnictwo 

2010-2013 
 

2014-2017 

200.000,- 
 

260.000,- 

Budżet gminy 
Nadleśnictwo 

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

Przedsiębiorcy, 
Organizacje 
ekologiczne 

zadanie ciągłe brak danych 
Przedsiębiorcy, 

Organizacje 
ekologiczne 

Kontrola przestrzegania przez 
zakłady przemysłowe norm 
prawnych i warunków pozwoleń 
w zakresie wprowadzania gazów i 
pyłów do powietrza. 

WIOŚ zadanie ciągłe brak danych  

Ograniczenie 
emisji 
zanieczyszczeń 
powietrza 
pochodzących ze 
źródeł 
przemysłowych. 

Zamiana paliw na bardziej przyjazne 
środowisku. Przedsiębiorcy zadanie ciągłe brak danych Przedsiębiorcy 
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33..22..  HHaałłaass  

3.2.1. Analiza stanu istniejącego 

 Hałas stanowi jedno ze źródeł zanieczyszczenia środowiska. Hałasem nazywa się każdy dźwięk, 
który w danych warunkach jest określony jako szkodliwy, uciążliwy lub przeszkadzający, niezależnie od 
jego parametrów fizycznych. Odczucie hałasu jest więc subiektywne i zależy od wrażliwości słuchowej. 
Zespół zjawisk akustycznych zachodzących w środowisku, określony za pomocą parametrów 
akustycznych czasu i przestrzeni określa się umownie klimatem akustycznym środowiska zewnętrznego. 
Uciążliwość hałasu dla organizmu zależy od natężenia dźwięku, jego częstotliwości i czasu trwania. Na 
terenach, na których poziom hałasu nie przekracza 55dB uważa się, że nie stwarza on problemów. 
Wyraźne negatywne oddziaływanie hałasu zaczyna się od poziomu powyżej 65dB.  
 
Prawodawstwo polskie podaje (Prawo Ochrony Środowiska), że ochrona przed hałasem polega na 
zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego środowiska, w szczególności poprzez: 
•  utrzymanie poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego lub co najmniej na tym poziomie, 
•  zmniejszenie poziomu hałasu co najmniej do dopuszczalnego, gdy nie jest dotrzymany. 
 
Do kategorii terenów podlegających ochronie przed hałasem zalicza się: 
•  tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową, 
•  tereny przeznaczone pod szpitale i domy opieki społecznej, 
•  tereny przeznaczone pod budynki związane ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i 

młodzieży, 
•  tereny przeznaczone na cele uzdrowiskowe, 
•  tereny przeznaczone na cele rekreacyjno � wypoczynkowe, 
•  tereny przeznaczone na cele mieszkaniowo � usługowe. 
 

 Dopuszczalne poziomy hałasu reguluje rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 
2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. nr 120, poz. 826). Zgodnie z 
nim dopuszczalne poziomy dźwięku wynoszą tak jak przedstawiono w tabeli 12. 
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Tabela 12. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku, powodowanego przez poszczególne grupy źródeł 
hałasu, z wyłączeniem hałasu powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych 
oraz linie elektroenergetyczne, wyrażone wskaźnikami LDWN i LN, które to wskaźniki mają zastosowanie 
do prowadzenia długookresowej polityki w zakresie ochrony przed hałasem 

Dopuszczalny długookresowy średni poziom dźwięku A w dB 

Drogi lub linie kolejowe 1) Pozostałe obiekty i działalność 
będąca źródłem hałasu 

Lp. Rodzaj terenu 
LDWN 

przedział 
czasu 

odniesienia 
równy 

wszystkim 
dobom 
w roku 

LN 
przedział 

czasu 
odniesienia 

równy 
wszystkim 

porom 
nocy 

LDWN 
przedział 

czasu 
odniesienia 

równy 
wszystkim 

dobom 
w roku 

LN 
przedział 

czasu 
odniesienia 

równy 
wszystkim 

porom 
nocy 

1 a) strefa ochronna �A� 
uzdrowiska 
b) tereny szpitali poza 
miastem 

50 45 45 40 

2 a) tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
b) tereny zabudowy 
związanej ze stałym lub 
czasowym pobytem dzieci 
i młodzieży 
c) tereny domów opieki 
społecznej 
d) tereny szpitali w 
miastach 

55 50 50 40 

3 a) tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
wielorodzinnej i 
zamieszkania zbiorowego 
b) tereny zabudowy 
zagrodowej 
c) tereny rekreacyjno- 
 wypoczynkowe 
d) tereny mieszkaniowo-
usługowe 

60 50 55 45 

4 tereny w strefie 
śródmiejskiej miast 
powyżej 100 tys. 
mieszkańców 2) 

65 55 55 45 

1)  Wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym i kolei linowych. 

2)  Strefa śródmiejska miast powyżej 100 tys. mieszkańców to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracją obiektów 
administracyjnych, handlowych i usługowych. W przypadku miast, w których występują dzielnice o liczbie mieszkańców pow. 100 tys., można 
wyznaczyć w tych dzielnicach strefę śródmiejską, jeżeli charakteryzuje się ona zwartą zabudową mieszkaniową z koncentracją obiektów 
administracyjnych, handlowych i usługowych. 
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W ramach Programu Państwowego Monitoringu Środowiska dla województwa śląskiego na lata 2007-
2009�, w 2007 roku przeprowadzono badania akustyczne na terenie Mikołowa, Siemianowic Śląskich, 
Myszkowa, Lublińca, Cieszyna, Żywca i Pszczyny. Na terenie miasta Częstochowy, Powiatu Kłobuckiego 
czy gminy Wręczyca Wielka nie przeprowadzono żadnych pomiarów poziomu hałasu. Ostatnie znane 
wyniku pochodzą z 1999r kiedy to Śląski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach 
opracował �Informację o stanie hałasu Województwa Śląskiego w 1999 r.�, w której na terenie byłego 
Województwa Częstochowskiego uwzględnił jedynie teren miasta Częstochowy. W roku 1998 Inspektorat 
Ochrony Środowiska w Częstochowie przeprowadził identyfikację pomiarową wielkości i zasięgu 
oddziaływania hałasu kolejowego także jedynie na terenie miasta Częstochowy.  
 
Do głównych źródeł akustycznych zaburzeń środowiska na terenie gminy należą:  
•  hałas komunikacyjny (drogowy, kolejowy, lotniczy, tramwajowy, związany z parkingami, 

zajezdniami, itp.), 
•  hałas przemysłowy (związany z zakładami produkcyjnymi, usługowymi, rzemieślniczymi, terenami 

budowy, liniami elektromagnetycznymi) 
 
 Hałas komunikacyjny jest aktualnie podstawowym źródłem zakłóceń klimatu akustycznego 
środowiska. Związany jest z pojazdami kołowymi i szynowymi. Na terenie gminy ogólna długość dróg 
wynosi 183,72 km, w tym 153,22 km o nawierzchni asfaltowej oraz 30,5 km o nawierzchni żużlowej. W 
niedalekiej przyszłości przez wschodnią część gminy przebiegać będzie odcinek autostrady A1 o długości 
2,52 km, co spowoduje, że emisja hałasu komunikacyjnego z pewnością ulegnie zwiększeniu. 
 
 O poziomie hałasu komunikacyjnego decyduje kilka czynników: natężenie ruchu pojazdów, 
udział pojazdów ciężarowych, prędkość pojazdów, stan techniczny pojazdów, płynność ruchu, stan 
nawierzchni dróg, położenie dróg, ich parametry, ukształtowanie powierzchni terenu, przez który 
przebiega droga, rodzaj sąsiadującej z drogą zabudowy oraz odległość zabudowy od drogi. Z tego też 
względu największa skala uciążliwości hałasu komunikacyjnego wiąże się z trasami przelotowymi. W 
przypadku gminy Wręczyca Wielka taki punkt stanowi skrzyżowanie ulic Częstochowskiej, Śląskiej oraz 
Mickiewicza (skrzyżowanie dróg wojewódzkich nr 492 i 494).  
 
Na podstawie danych ruchowych Generalnego Pomiaru Ruchu �Transprojekt� Warszawa wykonał 
prognozę średniodobowego natężenia ruchu dla poszczególnych odcinków dróg wojewódzkich. 
Obliczenia te przedstawiają tabele 13-18. 
 
Tabela 13. Średniodobowy ruch na DW NR 492 na odcinku Kłobuck � Wręczyca Wielka (punkt 
pomiarowy 240000009) 

Pojazdy lekkie Pojazdy ciężkie Suma  
[P/d] [%] [P/d] [%] [P/d] 

GPR 2000 2700 91,1 265 8,9 2965 
2010 3943 92,4 324 7,6 4267 
2015 4636 92,8 359 7,2 4995 
2020 5364 93,1 399 6,9 5764 
 
Tabela 14. Średniodobowy ruch na DW Nr 492 na odcinku Wręczyca Wielka � Blachownia (punkt 
pomiarowy nr 240000011) 

Pojazdy lekkie Pojazdy ciężkie Suma  
[P/d] [%] [P/d] [%] [P/d] 

GPR 2000 1539 85,9 252 14,1 1791 
2010 2264 87,8 314 12,2 2578 
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2015 2667 88,4 351 11,6 3018 
2020 3089 88,7 394 11,3 3483 
 
Tabela 15. Średniodobowy ruch na DW Nr 492 na odcinku Wręczyca Wielka � Częstochowa (punkt 
pomiarowy nr 240000010) 

Pojazdy lekkie Pojazdy ciężkie Suma  
[P/d] [%] [P/d] [%] [P/d] 

GPR 2000 3675 93,2 269 6,8 3944 
2010 5360 94,4 315 5,6 5675 
2015 6302 94,8 343 5,2 6645 
2020 7293 95,1 374 4,9 7667 
 
Tabela 16. Średniodobowy ruch na DW Nr 492 na odcinku granica województwa - Wręczyca Wielka 
(punkt pomiarowy nr 24000008) 

Pojazdy lekkie Pojazdy ciężkie Suma  
[P/d] [%] [P/d] [%] [P/d] 

GPR 2000 3049 90,9 306 9,1 3355 
2010 4474 92,7 354 7,3 4828 
2015 5270 93,2 383 6,8 5652 
2020 6106 93,6 416 6,4 6522 
 
Tabela 17.  Średniodobowe natężenie ruchu obliczone dla DW Nr 492 

DW Nr 492 

Wlot od Kłobucka wlot od Blachowni 

Pojazdy lekkie Pojazdy ciężkie Suma Pojazdy lekkie Pojazdy ciężkie Suma 

 

[P/d] [%] [P/d] [%] [P/d] [P/d] [%] [P/d] [%] [P/d] 
2012 4207 92,6 337 7,4 4544 2417 88,0 328 12,0 2746 
 
Tabela 18. Średniodobowe natężenie ruchu obliczone dla DW Nr 494 

DW Nr 492 

wlot od Kłobucka wlot od Blachowni 

Pojazdy lekkie Pojazdy ciężkie Suma Pojazdy lekkie Pojazdy ciężkie Suma 

 

[P/d] [%] [P/d] [%] [P/d] [P/d] [%] [P/d] [%] [P/d] 
2012 5719 94,6 326 5,4 6045 4777 92,9 365 7,1 5142 
 
 Hałas komunikacyjny związany z ruchem kolejowym uzależniony jest od warunków technicznych 
ruchu i może sięgać po jednej stronie torów w głąb terenu sąsiadującego z koleją do 200 m. Zasięg ten w 
obszarze zabudowanym w okolicach przy stacjach może zawężać się do linii pierwszej zabudowy, to jest 
do ok. 40-50 m od torów. Zabudowa mieszkaniowa na terenie gminy znajduje się w dalszej odległości od 
torów. Linie kolejowe przebiegające przez teren gminy Wręczyca Wielka są w całości zelektryfikowane. 
Stanowią je dwie magistrale kolejowe: magistrala nr 181 Herby Nowe - Oleśnica oraz nr 131 Chorzów 
Batory - Tczew. 
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 Magistrala kolejowa Herby Nowe - Oleśnica łączy węzeł kolejowy w Herbach z Oleśnicą przez 
Wieluń i Kępno. W granicach administracyjnych gminy znajduje się przystanek kolejowy Kuleje. W 
stosunku do danych z roku 2002 ograniczony został ruch pociągów pasażerskich do 10 pociągów na dobę. 
Natomiast ruch towarowy to około 3-5 pociągów na dobę. Dopuszczalna prędkość nie przekracza 90 
km/h. 
 Magistrala kolejowa nr 131 Chorzów Batory � Tczew tzw. magistrala węglowa łącząca 
Górnośląski, Częstochowski Okręg Przemysłowy oraz Rybnicki Okręg Węglowy z Tczewem. W 
granicach administracyjnych gminy znajduje się jedna stacja kolejowa � Wręczyca. Obecnie w ciągu doby 
na omawianej trasie odbywa się ruch około 78 pociągów towarowych oraz 3 pociągów osobowych. 
Dopuszczalna prędkość nie przekracza 120km/h. W stosunku do stanu poprzedniego zwiększyła się 
przepustowość ruchu towarowego, natomiast ograniczony został ruch pasażerski. 
 
 Hałas przemysłowy jest kształtowany indywidualnie dla każdego obiektu i zależy przede 
wszystkim od stosowanego parku maszynowego, izolacji akustycznej hal produkcyjnych, a także 
prowadzonych procesów technologicznych oraz funkcji urbanistycznej sąsiadujących z nim terenów. 
Hałas przemysłowy ma charakter lokalny, a liczba zagrożonych nim osób stanowi zazwyczaj niewielki 
odsetek ogółu. Na terenie gminy nie ma dużych zakładów przemysłowych, a małe zakłady produkcyjne 
występują w niewielkiej ilości. Żaden z tych zakładów nie emituje hałasu do środowiska powyżej 
dopuszczalnych poziomów określonych odpowiednimi aktami prawnymi. Jednak istnieje możliwość 
przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w pewnych warunkach przez niektóre zakłady przy 
zastosowaniu urządzeń o nieodpowiednich parametrach lub w niewłaściwy sposób. Do takich urządzeń 
należy zaliczyć: kompresory, traki, wentylatory dachowe, czerpnie powietrza, nagrzewnice z 
wentylatorami.  
 
 Na terenie gminy Wręczyca znajduje się stacja bazowa nr 5223, która zgodnie z raportem jej 
oddziaływania na środowisko jest źródłem hałasu w zakresie: 
•  szumu własnych typowych, ekranowanych urządzeń elektronicznych, 
•  szumu własnego wentylatora, 
•  szumu własnego klimatyzatora. 
 Urządzenia nadawcze stacji bazowej umieszczone są w kontenerze znajdującym się obok wieży. 
Ściany kontenera posiadają właściwości tłumiące hałas. Wieża, na której zlokalizowana jest stacja bazowa 
znajduje się na terenie, dla którego nie zostały określone wartości dopuszczalne natężenia dźwięku, ani 
żadnych innych terenów chronionych. W raporcie stwierdzono, ze hałas emitowany przez stację bazową 
nr 5223 nie będzie znacząco wpływał na środowisko.  
 
Podsumowanie 
 W kontekście powyższego zagrożenie hałasem na terenie gminy Wręczyca Wielka występuje 
przede wszystkim ze strony komunikacji na drogach wojewódzkich. Oczekuje się, że wraz z 
rozpoczęciem inwestycji budowy odcinka autostrady A1 a potem jej eksploatacji zagrożenie hałasem w jej 
strefie wzrośnie.  

3.2.2. Cele proekologiczne 

Cel strategiczny: 
 

 
Zmniejszenie uciążliwości hałasu dla mieszkańców. 
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Cel długoterminowy do roku 2017 
1. Poprawa klimatu akustycznego. 

 
Cel krótkoterminowy do roku 2013 

1. Ograniczenie poziomu hałasu, głównie komunikacyjnego. 
2. Monitoring poziomu hałasu. 

3.2.3. Kierunki działań 

Zgodnie z ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (art. 112) �ochrona przed 
hałasem polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego środowiska, w szczególności poprzez: 
utrzymanie poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego lub co najmniej na tym poziomie; zmniejszanie 
poziomu hałasu co najmniej do dopuszczalnego, gdy nie jest on dotrzymany�. 
 
Zatem polityka gminy w zakresie ochrony przed hałasem powinna uwzględniać następujące kierunki 
działań: 
 
•  ocenę akustyczną wybranych miejsc gminy (szlaki komunikacyjne, obiekty działalności 

gospodarczej), 
•  zmianę funkcji lokali z mieszkalnych na usługowe w miejscach uciążliwości hałasu (ciągi 

komunikacyjne), 
•  propagowanie stosowania materiałów budowlanych o odpowiedniej izolacyjności akustycznej (np.  

okna dźwiękoszczelne), 
•  analogicznie jak w przypadku emisji zanieczyszczeń do powietrza modernizację dróg z szczególną 

uwagą na dobór nawierzchni właściwej dla rzeczywistej prędkości pojazdów, usprawnienie ruchu 
drogowego oraz wprowadzanie zieleni pełniącej funkcje ekranów, 

•  wprowadzanie do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zapisów odnośnie 
standardów akustycznych dla poszczególnych obszarów. 

 

3.2.4. Harmonogram działań 

Harmonogram czasowo-kosztowy działań związanych z ochroną jakości powietrza przedstawiono w 
tabeli 19. 
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Tabela 19. Harmonogram czasowo-kosztowy w zakresie poprawy jakości klimatu akustycznego 
 

Cel 
długoterminowy 

do roku 2017 

Cele 
krótkoterminowe 

do roku 2013 

Kierunki działań dla celów 
krótkoterminowych 

Jednostki 
odpowiedzialne 

za realizację 
działań 

 
Termin 

realizacji 

 
Koszty 

 

 
Źródło 

finansowania 

Realizacja zadań przewidzianych dla 
poprawy infrastruktury drogowej oraz 
organizacji ruchu w celu obniżenia 
emisji hałasu komunikacyjnego. 

Jednostki 
zarządzające 

drogami, 
Właściciele dróg, 

Gmina 

jak w części dotyczącej powietrza atmosferycznego 

Wprowadzanie pasów zieleni przy 
drogach, zieleni niskiej i wysokiej do 
wnętrz osiedlowych, instalowanie 
ekranów akustycznych przy trasach o 
największym natężeniu ruchu. 

Jednostki 
zarządzające 

drogami, 
Właściciele dróg, 

Gmina 

 
 

brak danych 

  
 
Zarządcy dróg 

Ograniczenie 
występowania 
przekroczeń 
normatywnych 
hałasu 
komunikacyjnego 

Działania termomodernizacyjne, m.in. 
stosowanie dźwiękochłonnych 
elewacji budynków, stosowanie 
stolarki okiennej o podwyższonym 
wskaźniku izolacyjności akustycznej 
właściwej (Rw>30dB) w budynkach 
narażonych na ponadnormatywny 
hałas i nowobudowanych obiektach. 

Administratorzy i 
właściciele 

nieruchomości 

 
 
 
 

brak danych 
 
 

  

Kontrola przestrzegania przez zakłady 
przemysłowe poziomów hałasu 
określonych w decyzjach 
administracyjnych. 

WIOŚ zadanie ciągłe 

  

Poprawa klimatu 
akustycznego 

Kontrola poziomu 
hałasu, zwłaszcza 
pochodzenia 
komunikacyjnego 

Monitoring poziomu hałasu przy 
ciągach komunikacyjnych  WIOŚ zadanie ciągłe 

  
 

WIOŚ 
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Cel 
długoterminowy 

do roku 2017 

Cele 
krótkoterminowe 

do roku 2013 

Kierunki działań dla celów 
krótkoterminowych 

Jednostki 
odpowiedzialne 

za realizację 
działań 

 
Termin 

realizacji 

 
Koszty 

 

 
Źródło 

finansowania 

Wprowadzanie do planu 
zagospodarowania przestrzennego 
zapisów odnośnie standardów 
akustycznych dla poszczególnych 
obszarów gminy 

Gmina 

 
 

2014-2017 

 
 

50.000,- 

 
 
Budżet gminy 
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33..33..  PPrroommiieenniioowwaanniiee  eelleekkttrroommaaggnneettyycczznnee  

3.3.1. Analiza stanu istniejącego 

Promieniowaniem elektromagnetycznym (PEM) nazywamy emisje zaburzenia energetycznego 
wywołanego zmianą przyspieszenia jakichkolwiek ładunków elektrycznych np. przepływem prądu 
elektrycznego. Promieniowanie dzieli się na dwie zasadnicze grupy: jonizujące oraz niejonizujące. Źródła 
promieniowania można podzielić na naturalne - występujące w przyrodzie i sztuczne � wytwarzane przez 
człowieka. Pola elektromagnetyczne niejonizujące definiuje się jako pola elektryczne, magnetyczne oraz 
elektromagnetyczne o częstotliwości od 0 Hz do 300 GHz. Do promieniowania niejonizującego możemy 
zaliczyć promieniowanie radiowe, mikrofalowe, podczerwone, a także światło widzialne. Powyżej 300 
GHz promieniowanie ma już zdolność jonizacji atomów oraz cząsteczek (np. promieniowanie X, gamma), 
a pola z tego zakresu nazywa się promieniowaniem jonizującym.  
 
Znaczące oddziaływanie na środowisko pól elektromagnetycznych na terenie gminy występuje: 
•  w paśmie 50 Hz od urządzeń i sieci  

energetycznych; źródłem największych 
oddziaływań mogących powodować 
przekroczenia poziomów dopuszczalnych są 
napowietrzne linie elektroenergetyczne 
wysokiego napięcia 110 kV, 220 kV i 400 kV 
oraz związane z nimi stacje 
elektroenergetyczne. Napowietrzna linia 
przesyłowa, może być w jej sąsiedztwie 
przyczyną istotnych zjawisk fizycznych, takich 
jak: 

o powstawanie ładunku elektrycznego w 
metalowych przedmiotach, 
izolowanych od ziemi (np. samochód, 
rower, parasol),  

o przepływ prądów o niewielkich 
wartościach w obiektach tworzących obwody zamknięte, np. metalowe ogrodzenia,  

o odczuwalne przez człowieka wyładowania iskrowe przy zbliżeniu do naładowanego  
obiektu oraz przepływ prądu od obiektu, przez człowieka, do uziemienia co powyżej pewnej 
wartości progowej powoduje uczucie mrowienia lub kłucia. 

•  w paśmie od 300 MHz do 40000 MHz od urządzeń radiokomunikacyjnych, radiolokacyjnych 
i radionawigacyjnych. Największy udział w emisji mają stacje bazowe telefonii komórkowej ze 
swoimi antenami sektorowymi i antenami radiolinii (antena sektorowa służy do komunikacji 
z telefonem komórkowym, natomiast antena radiolinii służy do komunikacji między stacjami 
bazowymi). Istniejące sieci telefonii komórkowej wykorzystują następujące zakresy częstotliwości: 
ok. 900 MHz (sieć GSM 900), około 1800 MHz (sieć GSM 1800) oraz ok. 2 100 MHz (sieć UMTS).  

•  w paśmie 50 Hz od urządzeń elektrycznych pracujących w zakładach pracy i gospodarstwach 
domowych. Większość urządzeń jest zasilana z sieci energetycznej. W tej kategorii występuje 
lawinowy wzrost liczby źródeł, a ewidencja ich nie jest możliwa. 

 
Główne źródło zasilania obszaru gminy w energię elektryczną stanowią dwie linie elektroenergetyczne 
wysokiego napięcia 400 kV relacji Bełchatów-Tarnowskie Góry i 110 kV relacji Częstochowa-Kłobuck. 
Strefa ochronna dla linii 400 kV wynosi 52 m, a dla 110 kV � 15 m.  
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Rys. 7.  Sieć   przesyłowa  (Polskie   Sieci   Elektroenergetyczne   -  Operator  S.   A.,  Raport   roczny   
2007,  www.pse-operator.pl) 

 
Na gruntach miejscowości Klepaczka usytuowane jest Radiowo-Telewizyjne Centrum Nadawcze. 
Ponadto na terenie gminy znajdują się stacje bazowe m.in. w: Wręczycy Wielkiej, Grodzisku, 
Truskolasach i Klepaczce. Skutecznym i najbardziej zalecanym sposobem ochrony ludzi i środowiska 
przed ponadnormatywnym promieniowaniem elektro-magnetycznym jest projektowanie stacji bazowych 
w ten sposób, aby obszary o wartości średniej gęstości mocy pól elektromagnetycznych przekraczających 
dopuszczalny poziom koncentrowały się na dużych wysokościach, w miejscach niedostępnych dla ludzi. 
W ten sposób zaprojektowane są wszystkie powyższe stacje. Położenie i zakresy obszarów o wartości 
średniej gęstości mocy pól elektromagnetycznych przekraczających dopuszczalny poziom występują w 
wolnej przestrzeni, niedostępnej dla ludzi, tak więc narażenie ludzi na wpływ promieniowania nie 
występuje. Nadmienić należy, że operatorzy stacji bazowych telefonii komórkowej, na podstawie 
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003r. w sprawie dopuszczalnych poziomów 
pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. 
U. nr 182 poz. 1883), zostali zobowiązani do dotrzymywania dopuszczalnych wielkości promieniowania 
w miejscach dostępnych dla ludzi. 

W przypadku infrastruktury elektroenergetycznej zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 
dnia 9 listopada 2004 r. (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zmianami)  obiektem mogącym znacząco 
oddziaływać na środowisko dla których raport jest wymagany są stacje elektroenergetyczne lub 
napowietrzne linie elektroenergetyczne o napięciu znamionowym wynoszącym nie mniej niż 220 kV i 
długości nie mniejszej niż 15km oraz instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne, z 
wyłączeniem radiolinii, emitujące pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz, w 
których równoważna moc promieniowana izotropowo wyznaczona dla pojedynczej anteny wynosi tak jak 
to wymieniono w §2 ust 1 pkt. 7 ww rozporządzenia. Natomiast do przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko dla których sporządzenia raportu może być wymagane kwalifikuje się 
przedsięwzięcia, takie jak: stacje elektroenergetyczne lub napowietrzne linie elektroenergetyczne o 
napięciu znamionowym nie niższym niż 110 kV (niewymienione w §2 ust 1 pkt. 6) oraz instalacje 
radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne, niewymienione w §2 ust 1 pkt. 7, z wyłączeniem 
radiolinii emitujące pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz, w których 
równoważna moc promieniowana izotropowo dla pojedynczej anteny wynosi tak jak zamieszczono w §3 
ust 1 pkt. 8 ww. rozporządzenia. 
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3.3.2. Cele proekologiczne 

Cel strategiczny: 
 

 
Zapobieganie zagrożeniom związanym z promieniowaniem elektromagnetycznym i ograniczenie emisji 

niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego do środowiska 
 

 
Cel długoterminowy do roku 2017 

1. Utrzymywanie natężenia promieniowania elektromagnetycznego niejonizującego poniżej 
poziomów dopuszczalnych 

 
Cel krótkoterminowy do roku 2013 

1. Ograniczanie oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego 
2. Kontrola poziomu promieniowania  elektromagnetycznego 

3.3.3. Kierunki działań 

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (art. 121) �ochrona przed polami 
elektromagnetycznymi polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu środowiska poprzez: utrzymanie 
poziomów pól elektromagnetycznych poniżej dopuszczalnych lub co najmniej na tych poziomach;  
zmniejszanie poziomów pól elektromagnetycznych co najmniej do dopuszczalnych, gdy nie są one 
dotrzymane.�  
 
Zatem polityka gminy w zakresie ochrony przed niejonizującym promieniowaniem elektromagnetycznym 
powinna uwzględniać następujące kierunki działań: 
 

•  należy unikać lokalizacji nowych budynków mieszkalnych w bliskim sąsiedztwie linii 
elektroenergetycznych lub stacji transformatorowych wysokiego napięcia, 

•  należy rozpoznać stan zagrożeń i kształtowania stref oddziaływania elektromagnetycznego 
wzdłuż linii wysokiego napięcia 110 kV i 400 kV, 

•  uwzględnić w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miejsca dla urządzeń 
teletechnicznej kanalizacji kablowej, 

•  prowadzić edukację ekologiczną społeczeństwa w zakresie oddziaływania promieniowania 
elektromagnetycznego. 

 
Podstawowym elementem ochrony przed polami elektromagnetycznymi jest informacja o występujących 
poziomach pól. Zniesiony został obowiązek posiadania pozwolenia na emitowanie pól 
elektromagnetycznych, jednak nałożono obowiązek wykonania pomiarów natężenia pól  
elektromagnetycznych na prowadzących instalacje i użytkowników urządzeń emitujących pola 
elektromagnetyczne. Pomiary należy przeprowadzać bezpośrednio po rozpoczęciu użytkowania instalacji 
lub urządzenia i każdorazowo w przypadku zmiany warunków pracy urządzenia. 

3.3.4. Harmonogram działań 

Harmonogram czasowo-kosztowy działań związanych z ochroną jakości powietrza przedstawiono w 
tabeli 20. 
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Tabela 20. Harmonogram czasowo-kosztowy w zakresie działań ochrony przed niejonizującym promieniowaniem elektromagnetycznym 
 

Cel długoterminowy 
do roku 2017 

Cele 
krótkoterminowe do 

roku 2013 

Kierunki działań dla celów 
krótkoterminowych 

Jednostki 
odpowiedzialne 

za realizację 
działań 

 
Termin 

realizacji 

 
Koszty 

 

 
Źródło 

finansowania 

Inwentaryzacja i kontrola źródeł 
promieniowania 
elektromagnetycznego na terenie 
gminy. 

WIOŚ, Gmina, 
Właściciele i 
operatorzy 

anten 

 
brak 

danych 

  

Uwzględnianie w miejscowym 
planie zagospodarowania 
przestrzennego kwestii 
związanych z zagrożeniem 
promieniowaniem 
niejonizującym. 

Gmina 

 
 

brak 
danych 

  
Ograniczanie 
oddziaływania 
promieniowania 
elektromagnetycznego 
 

Edukacja ekologiczna 
społeczeństwa w zakresie 
oddziaływania promieniowania 
elektromagnetycznego 

Gmina, 
Organizacje 
ekologiczne 

 
2010-2013 
 
2014-2017 
 

 
2.000,- 

 
2.000,- 

 
 

Budżet gminy 

Utrzymywanie 
natężenia 
promieniowania 
elektromagnetycznego 
niejonizującego 
poniżej poziomów 
dopuszczalnych 
 

 
Kontrola poziomu 
promieniowania  
elektromagnetycznego 
 

Kontrola poprzez badania 
poziomów promieniowania 
elektromagnetycznego 

WIOŚ zadanie 
ciągłe 
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nnzzmm33..44..  PPoowwaażżnnee  aawwaarriiee  

3.4.1. Analiza stanu istniejącego 

Przez poważną awarię (zgodnie z art. 3 pkt. 23 i 24 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 
ochrony środowiska) określa się zdarzenie, w szczególności emisję, pożar lub eksplozję, powstałe 
w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej 
niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia  życia lub zdrowia 
ludzi lub  środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem.  

 
Potencjalne źródła zagrożenia to: 
- transport materiałów i substancji niebezpiecznych,  
- magazynowanie materiałów i substancji niebezpiecznych, 
- występowanie zwartej i palnej zabudowy, 
- urządzenia techniczne (instalacje) w zakładach stosujących w procesie produkcji niebezpieczne środki 

chemiczne. 
- stacje paliw, stacje dystrybucji gazu, rurociągi, gazociągi. 

 
Na terenie gminy nie ma obiektów zakwalifikowanych do zakładów o dużym lub zwiększonym 

ryzyku awarii. Nie stwierdzono, aby istniały zakłady posiadające lub produkujące materiały 
niebezpieczne, które stwarzałyby jakiekolwiek zagrożenie chemiczno-pożarowe. Potencjalne zagrożenie 
mogą stanowić stacje benzynowe czy stacje dystrybucji gazu. Potencjalne niebezpieczeństwo NZŚ 
stanowić może transport niebezpiecznych materiałów NMCh (TSP) oraz odpadów niebezpiecznych. W 
wyniku awarii, zniszczenia cystern, zbiorników, butli, itp. może dojść do zagrożenia zdrowia i życia ludzi 
oraz skażenia środowiska. Zagrożenie Toksycznymi Środkami Przemysłowymi występuje również wzdłuż 
szlaku kolejowego. Szerokość skażenia może osiągnąć 6 km (od 0,5 km do 3 km z obydwu stron szlaku 
komunikacyjnego). Obszarami najbardziej zagrożonymi są tereny w miejscowościach: Wręczyca Wielka, 
Borowe, Kuleje  � przez które przebiegają główne szlaki kolejowe oraz miejscowości: Wręczyca Wielka, 
Truskolasy, Grodzisko, położone wzdłuż dróg wojewódzkich. 

3.4.2. Cele proekologiczne 

Cel strategiczny: 
 

 
Zapobieganie zagrożeniom z powodu poważnych awarii oraz ograniczanie ich skutków dla ludzi i 

środowiska. 
 

 
Cel długoterminowy do roku 2017 

1. Ograniczenie ryzyka związanego z wystąpieniem zagrożeń środowiska spowodowanych przez 
potencjalne źródła awarii 

 
Cel krótkoterminowy do roku 2013 

1. Zwiększenie bezpieczeństwa transportu materiałów niebezpiecznych, 
2. Weryfikacja listy potencjalnych sprawców poważnych awarii, 
3. Aktualizacja systemu zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń środowiska. 
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3.4.3. Kierunki działań 

 Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (art. 243) �ochrona 
środowiska przed poważną awarią, oznacza zapobieganie zdarzeniom mogącym powodować awarię oraz 
ograniczanie jej skutków dla ludzi i środowiska�. Z uwagę na istotę przedmiotu zagadnieniom  
poświęcono Tytuł IV w w/w ustawie. Ustawa określa sposób postępowania w przypadku wystąpienia 
poważnej awarii. Obowiązki związane z awariami przemysłowymi spoczywają głównie na prowadzącym 
zakład o zwiększonym ryzyku lub o dużym ryzyku wystąpienia awarii oraz na organach Państwowej 
Straży Pożarnej, a także Wojewodzie oraz Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska. Instalacje 
mogące spowodować poważne awarie powinny być poddawane okresowej kontroli.  
 
Transport materiałów niebezpiecznych powinien się odbywać zgodnie z zasadami określonymi w 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu i sposobu stosowania 
przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych do transportu odpadów niebezpiecznych. 
Pojazd przewożący towary niebezpieczne powinien posiadać świadectwo dopuszczenia pojazdu do 
przewozu materiałów niebezpiecznych oraz powinien być odpowiednio przystosowany, wyposażony i 
oznakowany zgodnie z ADR. Materiały niebezpieczne powinny być transportowane wyznaczonymi 
trasami, które powinny być poprowadzone tak, aby omijały tereny o gęstej zabudowy mieszkalnej oraz 
tereny cenne przyrodniczo. 
 
Zatem do działań, które należy podjąć w celu zapobiegania nadzwyczajnym zagrożeniom z powodu 
poważnych awarii oraz ograniczania ich skutków zaliczyć należy: 
•  weryfikację listy potencjalnych sprawców poważnych awarii oraz sytuacji kryzysowych, 
•  aktualizację planów reagowania kryzysowego, 
•  wyznaczenie optymalnych tras dla przewozu ładunków niebezpiecznych, 
•  edukację społeczeństwa w zakresie kreowania zachowań w sytuacjach awaarii, 
•  podjęcie współpracy z jednostkami straży pożarnej, ratownictwa specjalistycznego, ratownictwa 

chemicznego, policji,  
 

3.4.4. Harmonogram działań 

Harmonogram czasowo-kosztowy działań związanych z ochroną przed poważnymi awariami 
przedstawiono w tabeli 21. 
 



Aktualizacja �Programu Ochrony Środowiska - Gmina Wręczyca Wielka� na lata 2010-2013 
 

 46 

Tabela 21. Harmonogram czasowo-kosztowy w zakresie poważnych awarii 
 

Cel długoterminowy 
do roku 2017 

Cele krótkoterminowe 
do roku 2013 

Kierunki działań dla celów 
krótkoterminowych 

Jednostki 
odpowiedzialne 

za realizację 
działań 

 
Termin 

realizacji 

 
Koszty 

 

 
Źródło 

finansowania 

Wyznaczenie tras przewozu 
materiałów niebezpiecznych 

Jednostki 
zarządzające 

drogami, 
Właściciele dróg, 
Państwowa straż 

pożarna 

 
 

ciągły 

  
 
Przewoźnicy 

Zwiększenie 
bezpieczeństwa 
transportu materiałów 
niebezpiecznych Kontrola nad załadunkiem i 

rozładunkiem materiałów 
niebezpiecznych w celu 
zapobiegania potencjalnym 
poważnym awariom. 

Przedsiębiorcy 

 
brak 

danych 

  

Prowadzenie i aktualizacja 
coroczna rejestru potencjalnych 
sprawców poważnych awarii. 

WIOŚ 
brak 

danych 
  

Ograniczenie ryzyka 
związanego z 
wystąpieniem zagrożeń 
środowiska 
spowodowanych przez 
potencjalne źródła 
awarii i zagrożeń 
naturalnych 
 

Zapobieganie 
poważnym awariom i 
innym zagrożeniom, 
mogącym mieć wpływ 
na środowisko oraz 
zdrowie i życie 
mieszkańców 

Edukacja społeczeństwa w zakresie 
kreowania zachowań w sytuacjach 
poważnych awarii 

Gmina, 
Organizacje 
ekologiczne 

 
2010-2013 
 
2014-2017 
 

 
4.000,- 

 
4.000,- 

 
 

Budżet gminy 
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33..55..  GGoossppooddaarrkkaa  wwooddnnoo--śścciieekkoowwaa  

3.5.1. Analiza stanu istniejącego 

3.5.1.1. Wody powierzchniowe 

 Obszar Gminy Wręczyca Wielka odwadnia sieć rzeczna należąca do zlewni rzeki Warty. 
Zachodnią i północno - zachodnią część gminy odwadnia Pankówka i Biała Oksza z dopływami, 
wschodnią - Czarna Oksza z dopływami i Biała Oksza z dopływami, fragmentarycznie Gorzelanka - 
dopływ Stradomki. Między dopływami Liswarty i Warty przebiega dział wody III - rzędu.  
 Rzeka Pankówka bierze początek na zachód od miejscowości Węglowice. Długość rzeki na 
terenie gminy wynosi 19 km. Dolinę rzeki zajmują łąki częściowo podmokłe z nielicznymi torfowiskami. 
Średnia głębokość rzeki wynosi 0,6 m, szerokość średnia 5 m. Szybkość przepływu rzeki wynosi 0,5 m/s. 
Średnia wysokość brzegów 1 - 1,5 m. Brzegi na odcinkach uregulowanych zabezpieczone są darnią i 
płotkiem faszynowym.  
 Rzeka Czarna Oksza bierze początek w okolicy wsi Golce i płynie w kierunku wschodnim. 
Długość rzeki na terenie gminy wynosi 14 km i odcinek ten jest w całości uregulowany. Średnia 
głębokość rzeki wynosi 0,5 m, szerokość średnia 4 m. Brzeg posiada zabezpieczony darnią i płotkiem 
faszynowym. Szybkość przepływu 0,4 m/s. Średni spadek 1 � 5 %.  
 Rzeka Biała Oksza to prawobrzeżny dopływ Liswarty V rzędu, o całkowitej długości 28,9 km. 
Źródła Białej Okszy znajdują się koło miejscowości Hutka, do Liswarty uchodzi we wsi Borowa. Zbiera 
wody z obszaru 159,6 km2. Zgodnie z wymaganiami docelowymi woda Białej Okszy powinna spełniać 
warunki I klasy czystości. Głównymi źródłami zanieczyszczeń tej rzeki są następujące miejscowości: 
Kłobuck, Łobodno i Ostrowy nad Okszą. Do większych zakładów zlokalizowanych tutaj należą: 
mleczarnia w Kłobucku oraz oczyszczalnia ścieków WPWiK w Kłobucku. Nad Białą Okszą 
umiejscowiono punkt monitoringu jakości wód powierzchniowych województwa śląskiego. Punkt ten 
zlokalizowano w Borowej (ujście do Liswarty) na 1,0 km. 
 
 Program Państwowego Monitoringu Środowiska dla województwa śląskiego na lata 2007-2009 w 
zakresie wód powierzchniowych realizowany jest przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w 
Katowicach. System monitoringu tych wód oraz systemu klasyfikacji ich stanu ekologicznego i 
chemicznego wdrażany jest stopniowo i ma on odpowiadać w pełni wymaganiom Ramowej Dyrektywy 
Wodnej. Rysunek 8 przedstawia punkty monitoringu wód powierzchniowych na terenie województwa 
śląskiego. W oparciu o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu 
klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych (Dz.U. Nr 162, poz. 1008) wykonano 
wstępną ocenę stanu wód, która obejmowała klasyfikację stanu/potencjału ekologicznego i stanu 
chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych (jcwp). Pojęcie stanu ekologicznego odnosi się 
do jcwp naturalnych, pojęcie potencjału ekologicznego do jcwp sztucznych lub silnie zmienionych. Ocenę 
przeprowadzono w punktach monitoringu diagnostycznego i operacyjnego, zlokalizowanych na 
zamknięciu jcwp. 
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Rys. 8. Lokalizacja punktów monitoringu wód powierzchniowych w województwie śląskim  
 

Zakres badań obejmował wskaźniki przedstawione w tabeli 22. Wyniki wstępnej oceny stanu wód wg 
programu monitoringu rzek z 2008r w punkcie monitoringu nad Białą Okszą przedstawiono w tabeli 23. 
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Tabela 22. Wskaźniki jakości wody badane w punktach monitoringu diagnostycznego i operacyjnego w 
2008 roku 

Wskaźniki jakości wody grupa/nazwa: 

Monitoring diagnostyczny i operacyjny 

elementy biologiczne 

biologiczne fitoplankton, fitobentos, makrofity, 
makrobezkręgowce bentosowe 

elementy fizykochemiczne wspierające element biologiczny, w tym: 

charakteryzujące stan fizyczny temperatura wody, zawiesina ogólna 

charakteryzujące warunki tlenowe tlen rozpuszczony, BZT5, ChZTMn, ogólny węgiel 
organiczny 

charakteryzujących zasolenie przewodność, substancje rozpuszczone, siarczany, 
chlorki, wapń, magnez, twardość ogólna 

charakteryzujących zakwaszenie odczyn 

charakteryzujące warunki biogenne azot amonowy, azot Kjeldahla, azot azotanowy, 
azot ogólny, fosfor ogólny 

substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego 

Monitoring diagnostyczny 

chemiczne wskaźniki jakości wody 

wskaźniki chemiczne charakteryzujące 
występowanie substancji szczególnie szkodliwych 
dla środowiska wodnego, substancje priorytetowe 

antracen, atrazyna, benzen, kadm, chlorfenwinfos, 
1, 2-dichloroetan, dichlorometan, fluoranten, 
heksachlorocykloheksan, ołów, rtęć, naftalen, 
nikiel, benzo(a)piren, benzo(b)fluoranten, 
benzo(k)fluoranten, benzo(g, h, i)terylen, indenol(1, 
2, 3-cd)piren, symazyna, tichlorobenzeny, 
dichlorometan,  

wskaźniki innych substancji zanieczyszczających 
(wg KOM 2006/0129(COD)) 

tetrachlorometan, aldryna, dieldryna, endryna, 
izodryna, DDT-izomer para-para, DDT całkowity, 
trichloroetylen, tetrachloroetylen 
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Tabela 23. Wstępna ocena stanu wód w punkcie pomiarowo-kontrolnym nad Białą Okszą w roku 2008 (Raport o stanie środowiska 2008 rok, WIOŚ 
Katowice) 

Elementy klasyfikacji stanu/potencjału 
ekologicznego 

 

Nazwa jednolitej 
części wód 

powierzchniowych 

 

Nazwa punktu 
pomiarowego 

 

Kilometr 
rzeki Klasyfikacja 

elementów 
biologicznych 

Klasyfikacja 
elementów 

fizykochemicznych 

Klasyfikacja 
elementów 
szczególnie 
szkodliwych 

 

Stan/potencjał 
ekologiczny 

 

Ocena stanu 
chemicznego 

 

Ocena 
stanu 
wód 

Biała Oksza Biała Oksza 
ujście do 
Liswarty � 
Borowa 

1,0 b.d. poniżej stanu 
dobrego 

stan dobry i 
powyżej 
dobrego 

b.d. dobry b.d. 

b.d. � brak danych, ocena zostanie wykonana po zakończeniu prac związanych z opracowaniem metodyk referencyjnych dla makrobezkręgowców  
bentosowych 
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 Analiza wyników badań jakości wód powierzchniowych rzeki Biała Oksza w wybranym 
punkcie monitoringu wskazuje, iż ciek ten przepływający przez teren Gminy Wręczyca Wielka 
prowadził w 2008 roku wody niezadowalającej jakości (IV klasa). Jakość wód powierzchniowych w 
roku 2008 w porównaniu z ich jakością w roku 2007 nie uległa zmianie.  

 Oprócz wód płynących na terenie gminy Wręczyca Wielka występują wody powierzchniowe 
stojące. W pobliżu miejscowości Jezioro i na terenie miejscowości Wręczyca Wielka (przy lesie 
państwowym) znajdują się zarastające jeziora - oczka. W miejscowości Grodzisko znajduje się 
sztuczny ciąg zbiorników hodowlanych zlokalizowanych na dopływie Czarnej Okszy, a w 
miejscowości Piła I znajduje się zbiornik wodny. 
 

Potencjalne źródła zanieczyszczeń wód powierzchniowych 

 

Główne zagrożenie dla wód powierzchniowych Gminy Wręczyca Wielka stanowi: 
•  nieuporządkowana gospodarka ściekami komunalnymi, brak kanalizacji sanitarnej w 

następujących miejscowościach: Szarlejka, Kalej, Wydra, Pierzchno, Zamłynie, Hutka, Golce, 
Truskolasy, Piła I, Piła II, Kuleje, Brzezinki, Nowiny, Bieżeń, Borowe, Bór Zapilski, Czarna 
Wieś, Długi Kąt, Jezioro, Klepaczka, Puszczew, Węglowice, jedynie Wręczyca Wielka, Wręczyca 
Mała i Grodzisko są skanalizowane. Można domniemywać, że nieoczyszczone ścieki z tak zwanych 
szamb są wypuszczane do cieków powierzchniowych oraz wywożone na łąki i pola powodując ich 
zanieczyszczenie, co jest konsekwencją obowiązującego zakazu wywożenia ścieków ze zbiorników 
bezodpływowych na oczyszczalnie ścieków zarówno we Wręczycy Małej, jak i w Truskolasach.  

•  w mniejszym stopniu wody i ścieki opadowe oraz spływy powierzchniowe z terenu łąk, pól, dróg 
itd.  

 

 Zanieczyszczenia zawarte w wodach opadowych delimituje zanieczyszczenie atmosfery. 
Tlenki węgla, siarki i azotu przekształcają się częściowo w kwas siarkowy, kwas azotowy i obniżając 
pH pary wodnej w atmosferze tworzą kwaśne deszcze, przy czym emisja zanieczyszczeń z danej 
strefy wcale nie decyduje o jakości wód opadowych na danym terenie. Zanieczyszczenia w ściekach 
opadowych wynikają głównie ze spłukiwania obszarów rolnych i leśnych (nawozy i środki ochrony 
roślin) oraz powierzchni utwardzonych, na których występują następujące zanieczyszczenia: 

•  paliwa i smary, 
•  części ogumienia, ziemi, błota, 
•  frakcje materiałów przewożonych, 
•  różne odpady, 
•  odchody zwierząt, 
•  zanieczyszczenia pochodzące z procesów niszczenia i z remontów nawierzchni. 
  

 Zatem zanieczyszczenia wód powierzchniowych powodują spływy powierzchniowe z 
użytków rolnych oraz �dzikie� zrzuty ścieków do cieków powierzchniowych, rowów lub gruntu. 
Zanieczyszczenia te powodują z reguły wzrost w wodach zawartości takich substancji, jak: azotany, 
fosforany oraz zanieczyszczenia bakteriologiczne. 

3.5.1.2. Wody podziemne 

 Na terenie gminy Wręczyca Wielka wody podziemne występują w dwóch piętrach 
wodonośnych: czwartorzędowym i jurajskim.  

 

 W piętrze czwartorzędowym wody gruntowe występują na niewielkiej głębokości, zwierciadło 
wody o charakterze swobodnym położone jest na głębokości 0,5 � 1,0 m od powierzchni terenu. W 
obszarze wysoczyzny polodowcowej warstwami wodonośnymi są utwory piaszczysto-żwirowe, które 
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stanowią poziom wodonośny o znaczeniu praktycznym. Utwory piaszczyste częściowo 
przewarstwione są gliną o różnej miąższości. Wynikiem tego jest wykształcenie dwóch warstw 
wodonośnych, pierwszej o zwierciadle swobodnym, pozostałych o zwierciadle napiętym. Poziom wód 
w utworach czwartorzędowych może się łączyć z poziomem wód górnojurajskich (wierzchowina 
jurajska) lub z poziomem piaskowców kościeliskich w przypadku braku warstw izolujących piaski od 
wapieni i piaski od piaskowców. Poziom ten jest eksploatowany przez ujęcie w Szarlejce i Wręczycy 
Wielkiej.  

 W obrębie piętra jurajskiego można wyróżnić następujące poziomy wodonośne: górnojurajski, 
piaskowców międzyrudnych, piaskowców kościeliskich.  

 Poziom górnojurajski występuje w wapieniach malmu i ściśle związany jest z systemem 
szczelin, spękań oraz kawern krasowych od ilości których zależy ilość wody. Poziom ten nie jest 
eksploatowany.   
 Poziom piaskowców międzyrudnych występuje w cienkich warstwach piaskowców, w grubej 
serii iłów rudonośnych. Poziom ten zalega na obszarze prawie całej gminy, został on jednak 
zaburzony w wyniku eksploatacji rud żelaza. Poziom ten nie jest eksploatowany z uwagi na małą 
wydajność i złą jakość wody.  
 Poziom piaskowców kościeliskich występuje w spągowej części doggeru. Warstwami 
wodonośnymi są piaskowce scementowane w stropie lepiszczem ilastym, ku dołowi przechodzące w 
piaski luźne. Miąższość tej serii utworów waha się w granicach 10-83 m. Jest to drugi znaczący 
poziom wodonośny na terenie gminy. Występuje lokalnie pod utworami czwartorzędowymi w 
Kulejach w okolicach Piły, Jesionki, Zamłynia. Poziom ten jest eksploatowany w ujęciach w 
miejscowościach Truskolasy, Długi Kąt, Borowe. 
 
Jakość wód podziemnych 
  
 Jakość wód podziemnych w utworach czwartorzędowych jest zróżnicowana. Częstymi 
składnikami wód w utworach czwartorzędu są: żelazo, związki azotu, fosforany, które w zasadniczy 
sposób rzutują na klasę jakości wody. O jakości wody w utworach czwartorzędowych występujących 
poza GZWP decyduje zawartość azotanów i żelaza. 
 Na terenie gminy Wręczyca Wielka z utworów czwartorzędowych pobierana jest woda w 
ujęciach znajdujących się w miejscowościach: Szarlejka i Wręczyca Wielka. Woda pochodząca z tych 
ujęć nie jest uzdatniana, sporadycznie poddawana jest dezynfekcji podchlorynem sodu. Wyniki badań 
fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody pochodzącej z tych ujęć przedstawiają tabele 24-25. 
 

Tabela 24. Wskaźniki jakości wody pochodzącej z ujęcia Wręczyca Wielka (28.10.2009r.) 

Miejsce pobrania próbki 
Ujęcie Wręczyca 
Wielka � woda do 

sieci 

Wskaźniki Zastosowana 
metodyka Jednostka Wyniki 

Najwyższe 
dopuszczalne 

wartości wskaźników 
zawarte w RMZ z 
dnia 29.03.2007 r. 

Mętność PN-EN ISO 
7027:2003 pkt 6 

FNU =NTU 0,58 1 

Barwa PB-3 wyd.1 
z dnia 21.02.2005 

mg Pt/l 0N 15 

Zapach PB-7 wyd.1 
z dnia 09.10.2006 

- z1S(CI2)N akceptowalny 

Odczyn PN-C-04540-
01:1990 

- 7,7 6,5 � 9,5 

Amonowy jon PN-C-04576-
4:1994 

mg NH4+/l <0,026 0,5 
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Azotyny PN-EN 
26777:1999 

mg NO2/l <0,009 0,1 w wodzie 
wprowadzanej do 

sieci 
Azotany PN-C-04576-

08:1982 
mg NO3/l 53,82 50 

Żelazo ogólne PB-53 wyd.1 z 
dnia 21.02.2005 

mg Fe/l <0,02 0,2 

Mangan PB-108 wyd.1 z 
dnia 21.01.2008 

mg Mn/l <0,013 0,05 

Przewodność 
elektryczna 
właściwa 

PN-EN 
27888:1999 

µS/cm 561 2500 

 

Miejsce pobrania próbki 
Ujęcie Wręczyca 
Wielka � woda do 

sieci 

Wskaźniki Zastosowana 
metodyka Jednostka Wyniki 

Najwyższe 
dopuszczalne wartości 
wskaźników zawarte w 
RMZ z dnia 29.03.2007 

r. 
Ogólna liczba 
mikroorganizmów 
w temp. 360C po 
44h(±4) 

PN-EN ISO 
6222:2004 

jtk/ml nie wykryto 50 

Ogólna liczba 
mikroorganizmów 
w temp. 220C po 
68h(±4) 

PN-EN ISO 
6222:2004 

jtk/ml 6 100 

Bakterie grupy coli PB-65 wyd.1 z 
dnia 31.01.2007 

jtk/100 ml <1   (0,4)∗  0 

Escherichia coli PB-65 wyd.1 z 
dnia 31.01.2007 

jtk/100 ml <1   (0,4)∗  0 

Enterokoki kałowe Pn-EN ISO 
7899-2:2004 

jtk/100 ml 0   (0,4)∗  0 

∗  przedział ufności zgodny ze stosowanymi normami 
N � badania nieakredytowane 
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Tabela 25. Wskaźniki jakości wody pochodzącej  z ujęcia Szarlejka (28.10.2009r.) 

Miejsce pobrania próbki Ujęcie Szarlejka � 
woda do sieci 

Wskaźniki Zastosowana 
metodyka Jednostka Wyniki 

Najwyższe 
dopuszczalne 

wartości wskaźników 
zawarte w RMZ z 
dnia 29.03.2007 r. 

Mętność PN-EN ISO 
7027:2003 pkt 6 

FNU =NTU 0,34 1 

Barwa PB-3 wyd.1 
z dnia 21.02.2005 

mg Pt/l 0N 15 

Zapach PB-7 wyd.1 
z dnia 09.10.2006 

- z1RN akceptowalny 

Odczyn PN-C-04540-
01:1990 

- 7,9 6,5 � 9,5 

Amonowy jon PN-C-04576-
4:1994 

mg NH4
+/l <0,026 0,5 

Azotyny PN-EN 
26777:1999 

mg NO2/l <0,009 0,1 w wodzie 
wprowadzanej do 

sieci 
Azotany PN-C-04576-

08:1982 
mg NO3/l 59,47 50 

Żelazo ogólne PB-53 wyd.1 z 
dnia 21.02.2005 

mg Fe/l <0,02 0,2 

Mangan PB-108 wyd.1 z 
dnia 21.01.2008 

mg Mn/l <0,13 0,05 

Przewodność 
elektryczna 
właściwa 

PN-EN 
27888:1999 

µS/cm 339 2500 

 

Miejsce pobrania próbki Ujęcie Szarlejka � 
woda do sieci 

Wskaźniki Zastosowana 
metodyka Jednostka Wyniki 

Najwyższe 
dopuszczalne wartości 
wskaźników zawarte w 
RMZ z dnia 29.03.2007 

r. 
Ogólna liczba 
mikroorganizmów 
w temp. 360C po 
44h(±4) 

PN-EN ISO 
6222:2004 

jtk/ml nie wykryto 50 

Ogólna liczba 
mikroorganizmów 
w temp. 220C po 
68h(±4) 

PN-EN ISO 
6222:2004 

jtk/ml 3 100 

Bakterie grupy coli PB-65 wyd.1 z 
dnia 31.01.2007 

jtk/100 ml <1   (0,4)∗  0 

Escherichia coli PB-65 wyd.1 z 
dnia 31.01.2007 

jtk/100 ml <1   (0,4)∗  0 

Enterokoki kałowe Pn-EN ISO 
7899-2:2004 

jtk/100 ml 0  (0,4)∗  0 

∗  przedział ufności zgodny ze stosowanymi normami; N � badania nieakredytowane 
 
Z analizy badań jakości wody (tab. 24, 25) wynika, że w wodzie pochodzącej z ujęć we Wręczycy 
Wielkiej i Szarlejce znajdują się ponadnormatywne stężenia azotanów (Wręczyca Wielka - 53,82 
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mg/l, Szarlejka � 59,47 mg/l). Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. 
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2007 nr 61 poz. 417) 
najwyższe dopuszczalne stężenie azotanów wynosi 50 mg/l. Azotany zawarte w wodzie pitnej są 
niebezpieczne dla zdrowia. 

Zatem konieczne jest zastosowanie odpowiedniego procesu uzdatniania wody celem uzyskania 
poprawy obecnej jakości ujmowanych wód.  
 Jakość wód w utworach jurajskich jest zróżnicowana od wysokiej do średniej. W wyniku 
ługowania związków chemicznych w wodach wypełniających wyrobiska kopalniane notuje się 
zwiększone stężenia siarczanów, żelaza i manganu. Z poziomu jurajskiego wody podziemne na terenie 
gminy Wręczyca Wielka ujmowane są w miejscowościach: Truskolasy, Długi Kąt, Borowe.  
 Woda pochodząca z ujęcia Truskolasy jest uzdatniania z uwagi na podwyższone stężenia 
żelaza i manganu w wodzie surowej. Proces ten prowadzony jest dwustopniowo: 
•  I stopień uzdatniania � odmanganianie � stosowane urządzenia: 3 filtry ze złożem dolomitowym, 
•  II stopień uzdatniania � odżelazianie � stosowane urządzenia: 4 filtry ze złożem z piasku 

kwarcowego z napowietrzaniem. 
Okresowo woda poddawana jest dezynfekcji podchlorynem sodu. 
 Woda z ujęcia Długi Kąt charakteryzowała się  do tej pory podwyższonym stężeniem żelaza i 
poddawana była uzdatnianiu w procesie odżelaziania (stosowane urządzenia to 2 filtry ze złożem 
piasku kwarcowego z napowietrzaniem). Natomiast obecnie pojawiające się ponadnormatywne 
zawartości związków manganu zawarte w tej wodzie (tab. 27) generują konieczność uzdatniania wody  
także w procesie odmanganiania przed podaniem jej do sieci wodociągowej. 
Okresowo woda poddawana jest dezynfekcji podchlorynem sodu. 
 Woda na ujęciu Borowe (tab. 26) nie wykazuje ponadnormatywnych stężeń badanych 
wskaźników, poddawana jest jedynie sporadycznej dezynfekcji podchlorynem sodu. 
 

Tabela 26. Wskaźniki jakości wody pochodzącej z ujęcia Truskolasy (29.09.2009r.) 

Miejsce pobrania próbki Ujęcie Truskolasy 
� woda do sieci 

Wskaźniki Zastosowana 
metodyka Jednostka Wyniki 

Najwyższe 
dopuszczalne 

wartości wskaźników 
zawarte w RMZ z 
dnia 29.03.2007 r. 

Mętność PN-EN ISO 
7027:2003 pkt 6 

FNU =NTU 0,79 1 

Barwa PB-3 wyd.1 
z dnia 21.02.2005 

mg Pt/l 0N 15 

Zapach PB-7 wyd.1 
z dnia 09.10.2006 

- z1RN akceptowalny 

Odczyn PN-C-04540-
01:1990 

- 7,7 6,5 � 9,5 

Amonowy jon PN-C-04576-
4:1994 

mg NH4
+/l <0,026 0,5 

Azotyny PN-EN 
26777:1999 

mg NO2/l <0,009 0,1 w wodzie 
wprowadzanej do 

sieci 
Azotany PN-C-04576-

08:1982 
mg NO3/l <0,51 50 

Żelazo ogólne PB-53 wyd.1 z 
dnia 21.02.2005 

mg Fe/l 0,04 0,2 

Mangan PB-108 wyd.1 z 
dnia 21.01.2008 

mg Mn/l <0,013 0,05 

Przewodność 
elektryczna 
właściwa 

PN-EN 
27888:1999 

µS/cm 224 2500 
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Miejsce pobrania próbki Ujęcie Truskolasy 
� woda do sieci 

Wskaźniki Zastosowana 
metodyka Jednostka Wyniki 

Najwyższe 
dopuszczalne wartości 
wskaźników zawarte w 
RMZ z dnia 29.03.2007 

r. 
Ogólna liczba 
mikroorganizmów 
w temp. 360C po 
44h(±4) 

PN-EN ISO 
6222:2004 

jtk/ml 2 50 

Ogólna liczba 
mikroorganizmów 
w temp. 220C po 
68h(±4) 

PN-EN ISO 
6222:2004 

jtk/ml 5 100 

Bakterie grupy coli PB-65 wyd.1 z 
dnia 31.01.2007 

jtk/100 ml <1   (0,4)∗  0 

Escherichia coli PB-65 wyd.1 z 
dnia 31.01.2007 

jtk/100 ml <1   (0,4)∗  0 

Enterokoki kałowe Pn-EN ISO 
7899-2:2004 

jtk/100 ml 0   (0,4)∗  0 

∗  przedział ufności zgodny ze stosowanymi normami 
N � badania nieakredytowane 
 

Tabela 27. Wskaźniki jakości wody pochodzącej z ujęcia Długi Kąt (28.10.2009 r.) 

Miejsce pobrania próbki Ujęcie Długi Kąt 
� woda do sieci 

Wskaźniki Zastosowana 
metodyka Jednostka Wyniki 

Najwyższe 
dopuszczalne 

wartości wskaźników 
zawarte w RMZ z 
dnia 29.03.2007 r. 

Mętność PN-EN ISO 
7027:2003 pkt 6 

FNU =NTU 1,0 1 

Barwa PB-3 wyd.1  
z dnia 21.02.2005 

mg Pt/l 10N 15 

Zapach PB-7 wyd.1  
z dnia 09.10.2006 

- z1S(CI2)N akceptowalny 

Odczyn PN-C-04540-
01:1990 

- 7,8 6,5 � 9,5 

Amonowy jon PN-C-04576-
4:1994 

mg NH4
+/l <0,026 0,5 

Azotyny PN-EN 
26777:1999 

mg NO2/l <0,018 0,1 w wodzie 
wprowadzanej do 

sieci 
Azotany PN-C-04576-

08:1982 
mg NO3/l <0,44 50 

Żelazo ogólne PB-53 wyd.1 z 
dnia 21.02.2005 

mg Fe/l 0,09 0,2 

Mangan PB-108 wyd.1 z 
dnia 21.01.2008 

mg Mn/l 0,072 0,05 

Przewodność 
elektryczna 
właściwa 

PN-EN 
27888:1999 

µS/cm 222 2500 
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Miejsce pobrania próbki Ujęcie Długi Kąt 
� woda do sieci 

Wskaźniki Zastosowana 
metodyka Jednostka Wyniki 

Najwyższe 
dopuszczalne wartości 
wskaźników zawarte w 
RMZ z dnia 29.03.2007 

r. 
Ogólna liczba 
mikroorganizmów 
w temp. 360C po 
44h(±4) 

PN-EN ISO 
6222:2004 

jtk/ml - 50 

Ogólna liczba 
mikroorganizmów 
w temp. 220C po 
68h(±4) 

PN-EN ISO 
6222:2004 

jtk/ml - 100 

Bakterie grupy coli PB-65 wyd.1 z 
dnia 31.01.2007 

jtk/100 ml <1  (0,4)∗  0 

Escherichia coli PB-65 wyd.1 z 
dnia 31.01.2007 

jtk/100 ml <1   (0,4)∗  0 

Enterokoki kałowe Pn-EN ISO 
7899-2:2004 

jtk/100 ml 0   (0,4)∗  0 

∗  przedział ufności zgodny ze stosowanymi normami 
N � badania nieakredytowane 
 

Tabela 28. Wskaźniki jakości wody pochodzącej z ujęcia Borowe (29.09.2009r.) 

Miejsce pobrania próbki Ujęcie Borowe � 
woda do sieci 

Wskaźniki Zastosowana 
metodyka Jednostka Wyniki 

Najwyższe 
dopuszczalne 

wartości wskaźników 
zawarte w RMZ z 
dnia 29.03.2007 r. 

Mętność PN-EN ISO 
7027:2003 pkt 6 

FNU =NTU 0,75 1 

Barwa PB-3 wyd.1  
z dnia 21.02.2005 

mg Pt/l 0N 15 

Zapach PB-7 wyd.1  
z dnia 09.10.2006 

- z1RN akceptowalny 

Odczyn PN-C-04540-
01:1990 

- 6,5 6,5 � 9,5 

Amonowy jon PN-C-04576-
4:1994 

mg NH4
+/l 0,026 0,5 

Azotyny PN-EN 
26777:1999 

mg NO2/l <0,009 0,1 w wodzie 
wprowadzanej do 

sieci 
Azotany PN-C-04576-

08:1982 
mg NO3/l 43,50 50 

Żelazo ogólne PB-53 wyd.1 z 
dnia 21.02.2005 

mg Fe/l <0,02 0,2 

Mangan PB-108 wyd.1 z 
dnia 21.01.2008 

mg Mn/l <0,013 0,05 

Przewodność 
elektryczna 
właściwa 

PN-EN 
27888:1999 

µS/cm 231 2500 
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Miejsce pobrania próbki Ujęcie Borowe � 
woda do sieci 

Wskaźniki Zastosowana 
metodyka Jednostka Wyniki 

Najwyższe 
dopuszczalne wartości 
wskaźników zawarte w 
RMZ z dnia 29.03.2007 

r. 
Ogólna liczba 
mikroorganizmów 
w temp. 360C po 
44h(±4) 

PN-EN ISO 
6222:2004 

jtk/ml 2 50 

Ogólna liczba 
mikroorganizmów 
w temp. 220C po 
68h(±4) 

PN-EN ISO 
6222:2004 

jtk/ml 14 100 

Bakterie grupy coli PB-65 wyd.1 z 
dnia 31.01.2007 

jtk/100 ml <1   (0,4)∗  0 

Escherichia coli PB-65 wyd.1 z 
dnia 31.01.2007 

jtk/100 ml <1   (0,4)∗  0 

Enterokoki kałowe Pn-EN ISO 
7899-2:2004 

jtk/100 ml 0   (0,4)∗  0 

∗  przedział ufności zgodny ze stosowanymi normami 
N � badania nieakredytowane 
 

 Na terenie gminy Wręczyca Wielka monitoring kontrolny realizowany jest na wszystkich 
ujęciach. Analizy jakości wody prowadzone są przez Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Kłobucku, 
dodatkowo przez Centralne Laboratorium Badania Wody i Ścieków PWiK w Częstochowie dwa razy 
do roku lub częściej. 
 
Potencjalne źródła zanieczyszczeń wód podziemnych 

 
Potencjalnymi źródłami zanieczyszczeń wód podziemnych w gminie Wręczyca Wielka mogą być: 
•  infiltracja zanieczyszczeń z terenów nieskanalizowanych, 
•  infiltracja wód zanieczyszczonych nawozami i środkami ochrony roślin, 
•  infiltracja wód z terenów zanieczyszczonych przez obiekty i instalacje przemysłowe np. stacje 

benzynowe,  
•  wypłukiwanie zanieczyszczeń z nielegalnych wysypisk śmieci, 
•  infiltracja z zanieczyszczonych rzek, 
•  infiltracja zanieczyszczonych opadów atmosferycznych. 

3.5.1.3. Sieć wodociągowa 

 Obszar gminy Wręczyca Wielka jest zwodociągowany w 100%. Sieć wodociągowa jest 
administrowana przez Urząd Gminy. Źródłem zaopatrzenia w wodę są ujęcia wody znajdujące się w 
miejscowościach: Truskolasy, Borowe, Szarlejka, Wręczyca Wielka, Długi Kąt. Wykaz ujęć wody, 
liczbę studni oraz wielkość produkcji wody przedstawia tabela 29. 
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Tabela 29. Ujęcia wody na terenie gminy Wręczyca Wielka 
 

Liczba studni 

 

Nazwa ujęcia 

czynne 

 

Produkcja wody  
[m3/d] 

 

Wielkość zasobów  
[m3/rok] 

Truskolasy  2 540 S�3  429 240 
S�4  876 000 

Borowe 1 400 S-1    87 600 
S-2  350 400 

Szarlejka 1 440 S-1  525 000 

Wręczyca Wielka 2 470 S-1  330 000 
S-2A 230 000 

Długi Kąt 1 50 S-1    87 600 
 

Gmina Wręczyca Wielka posiada pozwolenia wodnoprawne na: 
1. pobór wody podziemnej z ujęcia Truskolasy z utworów wodonośnych jury dolnej (studnia S-

4) i jury środkowej (studnia S-3) w ilości 700 m3/d, tj. 255 500 m3/rok (dopuszcza się 
przekroczenie poboru dobowego pod warunkiem nie przekraczania poboru rocznego); 
eksploatację ujęcia wód podziemnych składającego się z dwóch studni wierconych S-4 i S-3, z 
których studnia S-3 stanowi rezerwę w przypadku awarii studni S-4; (decyzja nr 
ROŚ.IV.6223/4/01 wydana przez Starostwo Powiatowe w Kłobucku), 

2. pobór wody podziemnej z ujęcia Borowe z utworów wodonośnych jury dolnej w ilości 450 
m3/d, tj. 165 000 m3 na rok (dopuszcza się przekroczenie poboru dobowego pod warunkiem 
nie przekraczania poboru rocznego); eksploatację ujęcia wód podziemnych składającego się z 
dwóch studni wierconych S-2 i S-1, z których studnia S-1 stanowi rezerwę w przypadku 
awarii studni S-2; (decyzja nr ROŚ.IV.6223/5/01 wydana przez Starostwo Powiatowe w 
Kłobucku), 

3. pobór wody podziemnej z ujęcia Szarlejka z utworów wodonośnych czwartorzędowych dla 
potrzeb komunalnych w ilości 504 m3/d, tj.184 000 m3 rocznie (dopuszcza się przekroczenie 
poboru dobowego pod warunkiem nie przekraczania poboru rocznego);  eksploatację ujęcia 
wód podziemnych składającego się ze studni Nr 1; (decyzja nr ROŚ.IV.6223/25/01 wydana 
przez Starostwo Powiatowe w Kłobucku), 

4. pobór wody podziemnej z ujęcia Wręczyca Wielka z utworów wodonośnych 
czwartorzędowych dla potrzeb komunalnych w ilości 480 m3/d, tj.175 000 m3 rocznie 
(dopuszcza się przekroczenie poboru dobowego pod warunkiem nie przekraczania poboru 
rocznego); eksploatację ujęcia wód podziemnych składającego się z dwu studni Nr 1 i 2A; 
(decyzja nr ROŚ.IV.6223/24/01 wydana przez Starostwo Powiatowe w Kłobucku), 

5. pobór wody podziemnej z ujęcia Długi Kąt w ilości 162 m3/d; eksploatację ujęcia wód 
podziemnych złożonego ze studni głębinowej oraz stacji uzdatniania wody (decyzja nr 
OŚ.I.6310/69/98 wydana przez Urząd Wojewódzki w Częstochowie). 

  
Stacje uzdatniania wody zlokalizowane są w miejscowości Truskolasy oraz Długi Kąt, natomiast w 
miejscowościach: Szarlejka, Wręczyca Wielka, Borowe zainstalowane są chloratory. 
 
 Stan sieci wodociągowej w gminie Wręczyca Wielka jest dobry. W większości zbudowana 
jest z rur PCV (niewielką ilość stanowią rury azbestowo-cementowe, żeliwne i stalowe). W 
przyszłości przewiduje się modernizację sieci wykonanej z rur azbestowo-cementowych. Długość 
czynnej sieci wodociągowej na terenie gminy wynosi około 200 km. Straty na sieci wynoszące ok. 
15% wynikają m.in. z awaryjności sieci, technologicznych płukań odcinków sieci, płukań cyklicznych 
na stacji uzdatniania wody, poborów z hydrantów przez jednostki straży pożarnej do celów 
operacyjnych oraz z nielegalnych poborów przez odbiorców indywidualnych. Charakterystykę sieci 
przedstawiono w tabeli 30. 
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Tabela 30. Charakterystyka sieci wodociągowej w gminie Wręczyca Wielka 

Miejscowości 
zaopatrywane w 

wodę z 
poszczególnych 

ujęć 

Liczba ludności 
zaopatrywana 

w wodę z 
poszczególnych 

ujęć 

Długość sieci 
zaopatrywanej 

w wodę z 
poszczególnych 

ujęć w km 

Stosowane 
procesy 

uzdatniania 
wody 

Stosowana 
dezynfekcja 

wody, środek 

Rodzaj 
materiału z 

jakiego 
wykonana jest 

sieć 

Truskolasy, 
Kuleje, Nowiny, 
Bór Zapilski, 
Golce, 
Węglowice,  
Piła I i II, 
Klepaczka, 
Hutka, Brzezinki, 
Zamłynie 

6248 67, 248 
Odmangania-

nie, 
odżelazianie 

Okresowa 
dezynfekcja 

podchlorynem 
sodu 

Całość z PCV 

Borowe, Bieżeń, 
Czarna Wieś, 
Puszczew, 
Jezioro 

3446 67,900 - 

Sporadyczna 
dezynfekcja 

podchlorynem 
sodu 

3 km AC 
reszta z PCV 

Szarlejka, Kalej, 
Wydra, 
Nowa Szarlejka, 
Pierzchno, 
Grodzisko 

3874 36,900 
 - 

Sporadyczna 
dezynfekcja 

podchlorynem 
sodu 

Całość z PCV 

Wręczyca 
Wielka, 
Wręczyca Mała 

3371 22,900 
 - 

Sporadyczna 
dezynfekcja 

podchlorynem 
sodu 

5 km AC 
2,5 km żeliwo 

1,5 km stal 
reszta PCV 

Długi Kąt 459 9,500 Odżelazianie

Okresowa 
dezynfekcja 

podchlorynem 
sodu 

Całość z PCV 

 

 Z ujęcia w Truskolasach woda dostarczana jest również do odbiorców w gminie Panki 
(miejscowości: Koski, Kawki, Kałmuki, Praszczyki, część ul. Częstochowskiej w Pankach). W okresie 
długotrwałych upałów zdarzają się zaniki wody w miejscowościach oddalonych od ujęć oraz 
miejscowościach wyżej położonych. 
 
Strefy ochronne obszarów wodonośnych  

 W związku z potrzebą ochrony jakościowej wód podziemnych oraz zgodnie z wymogami 
stosownych przepisów w rejonach eksploatacji ujęć utworzono strefy ochrony bezpośredniej. Strefę 
ochrony bezpośredniej posiada każda eksploatowana studnia. Stanowi ją zwykle ogrodzony teren w 
formie kwadratu o boku około 30 metrów, na którym znajduje się: otwór studzienny, obudowa studni 
oraz urządzenia służące do poboru, ewentualnie dezynfekcji wody.  
 
 Na podstawie decyzji wydanych przez Starostwo Powiatowe w Kłobucku ustalone zostały 
strefy ochrony bezpośredniej dla ujęcia wód podziemnych: 
•  w Truskolasach dla studni: S-4 o wymiarach 20x20m, 
    S-3 o wymiarach 10x10m, 
•  w miejscowości Borowe: o wymiarach 17x39m, 
•  w miejscowości Długi Kąt: o wymiarach 53x67m. 
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Na ujęciu w Szarlejce ogrodzony teren ochrony bezpośredniej posiada wymiary 25x50m. We 
Wręczycy Wielkiej strefa ochronny bezpośredniej dla ujęcia wód podziemnych (studnia 2A) obejmuje 
obszar o wymiarach 20×22,80m.   

 
Na terenie ochrony bezpośredniej ujęć należy: 
•  odprowadzać wody opadowe w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do urządzeń 

służących do poboru wody, 
•  zagospodarować teren zielenią, 
•  odprowadzać poza granicę terenu ochrony bezpośredniej ścieki z urządzeń sanitarnych, 

przeznaczonych do użytku osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru 
wody, 

•  ograniczyć do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń 
służących do poboru wody. 

  
 Stref ochrony pośredniej dla ujęć wód ze względu na budowę geologiczną i zagospodarowanie 
terenu nie ustanawia się. Na terenie gminy występuje obszar Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 
nr 325. Obszar ten jest wskazany do wysokiej ochrony, obowiązują na nim określone zasady 
postępowania. 

3.5.1.4. Sieć kanalizacyjna 

 Gmina Wręczyca Wielka skanalizowana jest w 23%. Kanalizacją w analizowanej gminie 
objęte są następujące miejscowości: Wręczyca Wielka, Wręczyca Mała i Grodzisko (ogółem liczbę 
ludności podłączonej do kanalizacji w wymienionych miejscowościach szacuje się na 3994). Ponadto 
w miejscowości Truskolasy skanalizowano kilka ulic tj.: 1 Maja, Kamienną, Nową, Słoneczną oraz 
część ulicy Szkolnej (łącznie około 124 posesji). Pozostałe miejscowości nie posiadają kanalizacji. 
Urząd Gminy jest w posiadaniu koncepcji gospodarki ściekowej, w której przewiduje się budowę sieci 
kanalizacyjnej dla całej gminy. W gminie Wręczyca Wielka występują dwie aglomeracje o RLM 
powyżej 2000 (Rozporządzenie nr 44/07 Wojewody Śląskiego z dnia 2 sierpnia 2007 r.), w związku z 
tym zgodnie z ustawą Prawo wodne aglomeracje te powinny posiadać sieć kanalizacji sanitarnej oraz 
oczyszczalnie ścieków.  
 
Aglomeracja Wręczyca RLM=6797 z oczyszczalnią dla ścieków komunalnych we Wręczycy Wielkiej.  
 
W skład aglomeracji wchodzą następujące miejscowości: Wręczyca Wielka, Wręczyca Mała, 
Grodzisko, Kalej, Szalejka i Pierzchno. 
 
Stan istniejący: 
 
Ścieki zbierane z terenu aglomeracji oczyszczane są w oczyszczalni ścieków zlokalizowanej we 
Wręczycy o przepustowości 563 m3/d. Do oczyszczalni ścieków dopływają ścieki z następujących 
miejscowości: 
•  Wręczyca Wielka � istniejąca sieć kanalizacyjna o długości 17,8 km; obsługuje 2671 osób, 
•  Wręczyca Mała � istniejąca sieć kanalizacyjna o długości 2,7 km; obsługuje 625 osób, 
•  Grodzisko � istniejąca sieć kanalizacyjna o długości 7,6 km; obsługuje 698 osób. 
 
Stan docelowy (2015 rok) 
 
Przewiduje się zgodnie z �Koncepcją gospodarki ściekowej dla Gminy Wręczyca Wielka� budowę 
sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: 
•  Kalej � sieć o dł. 6,3 km obsługująca 1671 osób + kolektor tranzytowy o dł. 1,5 km, 
•  Szalejka - sieć o dł. 3,0 km obsługująca 834 osoby (brak kolektora tranzytowego), 
•  Pierzchno - sieć o dł. 1,0 km obsługująca 300 osób + kolektor tranzytowy o dł. 1,5 km, 
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•  Nowa Szalejka, Wydra � sieć o długości 4 km obsługująca 351 osób + kolektor tranzytowy o dł. 2 
km. 

 
Aglomeracja Truskolasy RLM=5328 (do 2015r.) z oczyszczalnią dla ścieków komunalnych w 
Truskolasach.  
 
W skład aglomeracji wchodzą następujące miejscowości: Truskolasy, Zamłynie, Piła Pierwsza, Bór 
Zapiski, Czarna Wieś, Puszczew, Węglowice, Golce Pierwsze i Hutka. 
 
Budowa oczyszczalni ścieków oraz I etapu kanalizacji sanitarnej zostały zakończone w 2005 roku. 
 
Stan docelowy (2015 rok) 
Przewiduje się zgodnie z �Koncepcją gospodarki ściekowej dla Gminy Wręczyca Wielka� budowę 
sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: 
•  Truskolasy - sieć o dł. 9,93 km obsługująca 1910 osób (brak kolektora tranzytowego), 
•  Zamłynie - sieć o dł. 1,78 km obsługująca 296 osób + kolektor tranzytowy o dł. 0,4 km, 
•  Piła Pierwsza - sieć o dł. 3,85 km obsługująca 311 osób (brak kolektora tranzytowego), 
•  Bór Zapiski - sieć o dł. 2,29 km obsługująca 372 osoby + kolektor tranzytowy o dł. 0,4 km, 
•  Czarna Wieś - sieć o dł. 2,75 km obsługująca 529 osób (brak kolektora tranzytowego), 
•  Puszczew � sieć o dł. 2,5 km obsługująca 692 osoby + kolektor tranzytowy o dł. 0,5 km, 
•  Węglowice � sieć o dł. 2,52 km obsługująca 396 osób + kolektor tranzytowy o dł. 0,7 km, 
•  Golce - sieć o dł. 1,2 km obsługująca 188 osób (brak kolektora tranzytowego), 
•  Hutka - sieć o dł. 3,73 km obsługująca 634 osoby + kolektor tranzytowy o dł. 1,1 km. 
 
Ścieki zebrane z terenu aglomeracji Truskolasy będą oczyszczane w oczyszczalni ścieków 
zlokalizowanej w Truskolasach o przepustowości 600 m3/d. 
 
Pozostałe miejscowości zostały przewidziane do skanalizowania po 2015 roku: 
•  Klepaczka - sieć o dł. 2,95 km obsługująca 450 osób, 
•  Borowe - sieć o dł. 6,36 km obsługująca 930 osób, 
•  Długi Kąt - sieć o dł. 5,52 km obsługująca 454 osoby, 
•  Bieżeń - sieć o dł. 4,54 km obsługująca 779 osób, 
•  Jezioro - sieć o dł. 2,65 km obsługująca 396 osób, 
•  Piła II - sieć o dł. 2,21 km obsługująca 311 osób, 
•  Kuleje - sieć o dł. 5,0 km obsługująca 688 osób, 
•  Nowiny - sieć o dł. 4,36 km obsługująca 366 osób, 
•  Brzezinki - sieć o dł. 1,7 km obsługująca 109 osób. 
 
W Gminie Wręczyca Wielka znajduje się też kanalizacja deszczowa, jej długość przedstawia tabela 
31. 
 
Tabela 31. Długość kanalizacji deszczowej w Gminie Wręczyca Wielka 

Lp. Miejscowość Długość sieci [m] 

1. Wręczyca Wielka - ul. Śląska, Mickiewicza, Strażacka, 3 
Maja, Częstochowska, Sienkiewicza  3760 

2. Truskolasy- ul. Częstochowska 300 
3. Węglowice � Czarna Wieś 600 
 
Z przeprowadzonej wśród mieszkańców gminy ankiety wynika, że na terenie gminy Wręczyca Wielka 
pojemność eksploatowanych zbiorników bezodpływowych wynosi 30 288 m3 (tab. 32).  
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Tabela 32. Objętość zbiorników bezodpływowych tzw. szamb w poszczególnych miejscowościach 
gminy Wręczyca Wielka 

Lp. Sołectwo Zbiorniki bezodpływowe  
[m3] 

1. Pierzchno 1050 
2. Grodzisko 221* 
3. Wręczyca Mała * 
4. Wydra 109 
5. Nowa Szarlejka 182 
6. Borowe 1479 
7. Bieżen 2039 
8. Jezioro 332 
9. Kalej 6318 

10. Szarlejka 2049 
11. Węglowice 583 
12. Puszczew 2247 
13. Hutka 963 
14. Golce 515 
15. Wręczyca Wielka 187* 
16. Bór Zapilski 759 
17. Brzezinki 82 
18. Czarna Wieś 775 
19. Piła I 817 
20. Piła II 430 
21. Kuleje 987 
22. Klepaczka  540 
23. Truskolasy 4057 
24. Zamłynie 1514 
25. Długi Kąt 400 
26. Nowiny 1653 
27. RAZEM 30 288 

* - miejscowość skanalizowana 
 
Oczyszczalnia ścieków we Wręczycy Małej 
  
 W związku ze złą pracą oczyszczalni ścieków we Wręczycy Małej (jakość ścieków 
wprowadzanych do rzeki Trzopka nie odpowiadała normom określonym w decyzji), konieczna była 
modernizacja omawianego obiektu komunalnego.  
Rozbudowa oczyszczalni ścieków obejmowała następujące obiekty i urządzenia: 
•  sześć osadników wtórnych, 
•  bioreaktor, 
•  budynek stacji odwadniania osadu (workownica czterostanowiskowa), 
•  dyski i ruszty napowietrzające, 
•  filtr piaskowy. 
 
Technologia oczyszczania ścieków 
 
 Ścieki dopływają do mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych z 
odwadnianiem ustabilizowanego tlenowo, nadmiernego osadu czynnego. Wstępne oczyszczanie 
realizowane jest w części mechanicznej oczyszczalni, która złożona jest z sita z transporterem 
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ślimakowym skratek oraz piaskownika ze śrubowym separatorem piasku. W tej części oczyszczalni 
usuwane zostają zanieczyszczenia pływające oraz zawiesina mineralna (piasek). 
 Podczyszczone wstępnie ścieki kierowane są do bioreaktora osadu czynnego, gdzie 
realizowana jest technologia niskoobciążonego osadu czynnego z jego częściową tlenową stabilizacją. 
Z bioreaktora mieszanina ścieków i osadu czynnego przepompowywana zostaje do osadnika 
wtórnego, gdzie następuje sedymentacja osadu czynnego i klarowanie oczyszczonych ścieków. Ścieki 
poprzez przelewy piłokształtne i koryta zbiorcze przepływają na filtr piaskowy. Osad, usuwany 
pompowo z lejów osadowych jako recyrkulat zewnętrzny, zawracany jest do strefy anoksycznej 
bioreaktora lub jako osad nadmierny skierowany jest do odwodnienia w stacji odwadniania osadów. 
 Końcowym urządzeniem ciągu technologicznego jest filtr żwirowy, zaprojektowany jako 
urządzenie buforowe, zabezpieczające odbiornik przed ewentualnym zrzutem minimalnej ilości 
zawiesiny wyniesionej z osadników wtórnych. Przepływ przez warstwę filtracyjną w kierunku od dołu 
do góry. Popłuczyny będą kierowane do bioreaktora. 
 Odwodnienie osadu nadmiernego odbywa się w workownicy poprzez filtrację wody przez 
tkaninę worków, natomiast osad pozostaje wewnątrz worka. Proces wspomagany jest nadciśnieniem 
przyspieszającym i intensyfikującym odwodnienie. Workownica współpracuje ze stacją 
przygotowania i dozowania flokulanta oraz mieszaczem statycznym. Odciek z workownicy zawracany 
jest do bioreaktora. 
 Oczyszczone ścieki poprzez komorę spustową odpływają rurociągiem do rzeki Trzopka w km 
0+450. W toku prowadzenia czynności kontrolnych na terenie oczyszczalni nie stwierdzono 
wyczuwalnego zapachu procesów gnilnych przedostających się do otoczenia. 
 Po modernizacji ścieki prowadzone istniejącym systemem kanalizacyjnym trafiają do 
mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków we Wręczycy Małej. Przepustowość oczyszczalni 
wynosi 563 m3/d. Aktualnie dopływa do niej około 400 m3/d ścieków, czyli oczyszczalnia jest 
obciążona hydraulicznie w 71%. Oczyszczalnia odbiera ścieki z następujących miejscowości: 
Wręczyca Wielka, Wręczyca Mała i Grodzisko. 
 Oczyszczalnia eksploatowana jest na podstawie pozwolenia wodnoprawnego z dnia 
16.08.2004r. (decyzja ROŚ.III.6223/11/04). Na podstawie tej decyzji Urząd Gminy we Wręczycy 
Wielkiej uzyskał zgodę na eksploatację oczyszczalni ścieków typu �Lemna� i odprowadzenie 
oczyszczonych ścieków komunalnych do rzeki Trzopka w km 0 + 450 w ilościach Qśrd = 563 m3/d i 
Qroczne = 205 495 m3/a o stanie i składzie nie przekraczającym najwyższych dopuszczalnych 
wartości wskaźników zanieczyszczeń lub minimalnego procentu redukcji zanieczyszczeń przy 
RLM=4330 podanych poniżej: 
•  BZT5   - 25 mgO2/l lub 70-90 min.% redukcji, 
•  ChZTCr   - 125 mgO2/l lub 75 min.% redukcji, 
•  zawiesiny ogólne   - 35 mg/l lub 90 min.% redukcji, 
zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 roku w 
sprawie warunków, jakie należy spełniać przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w 
sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska (Dz.U. Nr 168, poz. 1763). Pozwolenie 
wodnoprawne wydano na czas określony tj. do dnia 16.08.2014 r. 
 
Jakość ścieków oczyszczonych odprowadzanych z oczyszczalni do cieku Trzopka jest kontrolowana 
poprzez wykonywane na zlecenie eksploatatora analizy z częstotliwością 4 razy w roku � w myśl 
posiadanego pozwolenia wodnoprawnego. Tabela 33 przedstawia analizę ścieków oczyszczonych z 
dnia 28.08.2009 r. 
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Tabela 33. Analiza fizyczno-chemiczna ścieków z Oczyszczalni Ścieków we Wręczycy Wielkiej z dn. 
28.08.2009 r. 

Stężenie zanieczyszczeń Lp. Wskaźnik 
zanieczyszczeń 

Jednostka Metodyka 

wlot wylot 

1. BZT5 mgO2/dm3 PN-EN 1899-1:2002 1,3×102 23 
2. ChZTCr mgO2/dm3 PB-F/25  

z dn.01-02-2008 
5,3×102 94 

3. Zawiesiny mg/dm3 PN-EN 872:2007 
+Apl:2007 

96 50 

 
Analiza wskaźników zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach z dnia 28.08.2009 r. przedstawiona 
w tabeli 33 wskazuje, że uzyskane wartości zawiesiny przekraczają wartości określone w pozwoleniu 
wodnoprawnym. W związku z powyższym zalecana jest kontrola pracy oczyszczalni ścieków we 
Wręczycy Małej. 
 
Oczyszczalnia ścieków w Truskolasach 
 
 Oczyszczalnia ścieków zlokalizowana jest w Truskolasach na działkach 1171 i 1172 
należących do gminy. Powierzchnia całkowita działek wynosi 9300 m2. Bezpośrednim odbiornikiem 
ścieków oczyszczonych jest rzeka Pankówka � dopływ rzeki Liswarty � zlewnia rzeki Warty. 
 Oczyszczalnia ścieków w Truskolasach jest biologiczną, sekwencyjną oczyszczalnią o 
działaniu automatycznym SBR o przepustowości nominalnej 600 m3/d. W skład ciągu 
technologicznego wchodzą następujące obiekty: 
•  budynek technologiczny, 
•  stacja mechanicznego oczyszczania ścieków i odwadniania osadu, 
•  zbiorniki technologiczne, 
•  zbiornik retencyjny, 
•  reaktor biologiczny z komorami odpływowymi (2 ciągi), 
•  zbiornik osadu, 
•  stacja dmuchaw, 
•  punkt zlewny z pompownią, 
•  płyta najazdowa punktu zlewnego, 
•  stacja pomiarowa punktu zlewnego, 
•  pompownia, 
•  wiata na osad odwodniony, 
•  plac składowania osadu, 
•  rozdzielnia elektryczna, 
•  pomiar ścieków oczyszczonych,  
•  separator wód deszczowych, 
•  studnia wodomierzowa, 
•  fundament pod agregat prądotwórczy,  
•  stacja TRAFO, 
•  biofiltr.  
Możliwa jest rozbudowa oczyszczalni o obiekty reaktora biologicznego, zbiornika osadu, komór 
odpływu i stacji dmuchaw. Po I etapie rozbudowy nominalna przepustowość oczyszczalni osiągnie 
1200 m3/d, po II etapie rozbudowy oczyszczalnia osiągnie docelową przepustowość 1800 m3/d. 
 
Technologia oczyszczania ścieków 
 
•  Oczyszczanie mechaniczne � oddzielenie części stałych (pływających i wleczonych) oraz piasku. 

Proces przebiega dzięki zastosowaniu zintegrowanego urządzenia do mechanicznego 
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oczyszczania ścieków składającego się z sita bębnowego o prześwicie 3 mm oraz 
napowietrzanego piaskownika podłużnego produkcji Hans Huber GmbH zainstalowanego w stacji 
mechanicznego oczyszczania ścieków i odwadniania osadu. Ścieki surowe doprowadzane są do 
sita bębnowego przewodami tłocznymi z zewnętrznej pompowni w Truskolasach oraz lokalnej 
pompowni ścieków własnych i dowożonych. 

•  Retencjonowanie ścieków oczyszczonych mechanicznie � następuje w zbiorniku uśredniającym � 
stanowiącym wydzielony zbiornik. W zbiorniku buforowym zainstalowane są 2 pompy zatapialne 
służące do przepompowywania ścieków do reaktora biologicznego. W celu uniknięcia odkładania 
się osadów na dnie w najniższej części zbiornika uśredniającego zainstalowano system 
perforowanych rur napowietrzających. Retencjonowanie ścieków jest wymagane w cyklu 
biologicznego oczyszczania ścieków, podczas którego w reaktorze biologicznym przebiega proces 
sedymentacji i dekantacji. W pozostałych cyklach pracy oczyszczalni zbiornik uśredniający jest 
pompownią. 

•  Biologiczne oczyszczanie ścieków � zachodzi w reaktorze biologicznym, przy zastosowaniu 
metody niskoobciążonego osadu czynnego. Proces polega na utlenianiu związków węgla 
organicznego i azotu w wyniku napowietrzania. Do napowietrzania ścieków zastosowano system 
dyfuzorów napowietrzających ze stali KO firmy STALBUDOM. Biologiczne oczyszczanie 
ścieków obejmuje następujące procesy: 

o nitryfikacja, czyli przemiana azotu amonowego w azot nieorganiczny (azotyny i azotany) 
� proces przebiega w reaktorze biologicznym podczas fazy napowietrzania (natleniania), 

o denitryfikacja, czyli usuwanie azotu nieorganicznego (azotanów i azotynów) poprzez 
rozkład na drodze biologicznej do azotu gazowego � proces przebiega w reaktorze 
biologicznym w warunkach niedotlenienia (bez napowietrzania), dzięki intensywnemu 
mieszaniu całej zawartości komory. Do tego celu zastosowano 4 mieszadła zatapialne, po 
2 mieszadła w każdej części reaktora. 

•  Tlenowa stabilizacja osadu nadmiernego przebiega w reaktorze biologicznym podczas 
wydłużonego cyklu napowietrzania. Efektywność procesu zależna jest od koncentracji osadu w 
komorze biologicznej i ogólnego wieku osadu. 

•  Sedymentacja wstępna, czyli oddzielenie osadu czynnego od ścieków oczyszczonych 
biologicznie. Proces przebiega w reaktorze biologicznym w warunkach statycznych. Osad czynny 
gromadzi się na dnie reaktora. Przyrost masy osadu, czyli osad nadmierny jest cyklicznie usuwany 
przy pomocy pomp zatapialnych do zbiornika magazynowego osadu. Zbiornik osadu jest jedną z 
trzech komór stanowiących wspólnie reaktor biologicznego oczyszczania. 

•  Dekantacja � czyli odprowadzanie sklarowanych ścieków oczyszczonych biologicznie. Proces 
przebiega w reaktorze biologicznym za pośrednictwem 4 dekanterów umieszczonych po 2 sztuki 
w każdej komorze reaktora. Dekantery zbierają powierzchniową warstwę ścieków sklarowanych 
kierując ją do 2 komór odpływowych, a następnie do odbiornika. Zrzut ścieków oczyszczonych 
odbywa się w określonym etapie cyklu oczyszczania ścieków w reaktorze. W komorach 
odpływowych ścieków oczyszczonych umieszczone są przepustnice z napędem elektrycznym, 
które umożliwiają kontrolowany zrzut ścieków oczyszczonych. 

•  Pomiar objętości ścieków oczyszczonych następuje za pośrednictwem przepływomierza 
elektromagnetycznego, zliczającego porcje odprowadzanych ścieków oczyszczonych z reaktora 
biologicznego. Zainstalowano jeden przepływomierz na odpływie ścieków oczyszczonych w 
wydzielonej komorze pomiaru ścieków oczyszczonych. 

•  Wstępne zagęszczanie i magazynowanie osadu nadmiernego następuje w zbiorniku osadu. Osad 
nadmierny, po zagęszczeniu grawitacyjnym do około 1% s.m., jest pobierany pompą ślimakową i 
podawany na odwadniającą prasę filtracyjną. Pompa osadowa wraz z układem do mechanicznego 
odwadniania osadu (prasa + system przygotowania i dozowania polielektrolitu) umieszczone są w 
stacji mechanicznego oczyszczania ścieków i odwadniania osadu. Odwodniony na prasie osad o 
zawartości około 20% s.m. mieszany jest z wapnem dostarczanym z dozownika wapna za pomocą 
zintegrowanego mieszalnika i przenośnika osadu, skąd odprowadzany jest na przyczepę 
znajdującą się w pomieszczeniu odbioru osadu. 
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 Ścieki z terenu gminy Wręczyca Wielka dopływają przewodami tłocznymi do stacji 
mechanicznego oczyszczania ścieków. Natomiast ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi, ścieki z 
szamb, są zlewane w punkcie zlewnym i dalej poprzez pompownię ścieków dowożonych przetłaczane 
również do węzła mechanicznego oczyszczania. Węzeł oczyszczania mechanicznego tworzy 
zblokowane urządzenie do mechanicznego oczyszczania ścieków składające się z kraty bębnowej, 
prasy do skratek, piaskownika napowietrzanego oraz separatora piasku. Skratki usuwane z kraty są 
odwadniane i kierowane przenośnikiem śrubowym do pojemnika. Piasek z separatora jest również 
gromadzony w pojemniku. Skratki i piasek są wywożone okresowo na wysypisko odpadów 
komunalnych.  
 Po mechanicznym oczyszczeniu, usunięciu stałych zanieczyszczeń i piasku, mieszanina 
ścieków grawitacyjnie odpływa do zbiornika retencyjnego spełniającego funkcje: zbiornika 
retencyjnego dla ścieków dowożonych, zbiornika uśredniającego dla mieszaniny ścieków dowożonych 
i dopływających kanalizacją oraz zbiornika magazynowego na czas trwania procesów sedymentacji i 
dekantacji w komorach reaktora biologicznego. Biologiczne oczyszczanie opiera się na metodzie 
niskoobciążonego osadu czynnego z symultaniczną stabilizacją tlenową osadu nadmiernego oraz 
redukcji związków biogennych (azotu i fosforu). Realizowane jest w reaktorach sekwencyjnych (o 
działaniu okresowym) SBR. Do napowietrzania ścieków zastosowano ruszt z dyfuzorami 
membranowymi lub rurowymi ułożonymi na dnie komór, do których dostarcza się sprężone 
powietrze. Sprężone powietrze wytwarzają dmuchawy rotacyjne zainstalowane w wydzielonym 
pomieszczeniu � stacji dmuchaw. W celu minimalizacji emisji hałasu zastosowano dmuchawy w 
obudowach dźwiękochłonnych. Po biologicznym oczyszczeniu i sklarowaniu ścieki poprzez komory 
odpływowe i urządzenie do pomiaru ilości ścieków są odprowadzane do odbiornika � rzeki Pankówki. 
W wyniku biologicznego oczyszczania ścieków powstaje osad nadmierny. Jest on tlenowo 
ustabilizowany, nie wydziela żadnych przykrych zapachów, nie zachodzi obawa jego zagniwania. 
Osad nadmierny jest okresowo usuwany do zbiornika osadu i poddawany dalszej przeróbce. Do 
odwadniania osadu zainstalowano prasy taśmowe z zespołem przygotowania i dozowania 
polielektrolitu oraz odzyskiem wody z filtratu. Osad z zagęszczaczy podawany jest na prasę za 
pomocą pompy śrubowej zainstalowanej w budynku technicznym. Odwodniony osad poddawany jest 
higienizacji. Zastosowanie linii do wapnowania osadu daje całkowitą pewność, że otrzymana 
mieszanka osadowo-wapienna będzie mogła być stosowana do rolniczego lub przyrodniczego 
wykorzystania, po załatwieniu przez Użytkownika wymaganych przepisami badań i formalności.  
 
Oczyszczalnia eksploatowana jest na podstawie pozwolenia wodnoprawnego z dnia 10.08.2004r. 
(decyzja ROŚ.III.6223/9/04). Na podstawie tej decyzji Urząd Gminy we Wręczycy Wielkiej uzyskał 
zgodę na: 
•  wprowadzenie oczyszczonych ścieków komunalnych z instalacji oczyszczalni ścieków w 

Truskolasach do rzeki Pankówki w km 16 + 950 w ilościach: 
 

Etapy 
rozbudowy 

Qśrd 
m3/d 

Qmaxd 
m3/d 

Qmaxh 
m3/h 

Qśrdr 
m3/a 

Etap I 
RLM=4933 600 696 59,8 219000 

Etap II  
RLM=9867 1200 1392 112,5 438000 

Etap III 
RLM=12567 1700 1990 166,1 620500 

 
o stanie i składzie nie przekraczającym najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników 
zanieczyszczeń lub minimalnego procentu redukcji zanieczyszczeń określonych zgodnie z 
załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 roku w sprawie 
warunków, jakie należy spełniać przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie 
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska (Dz.U. Nr 168, poz. 1763), podanych w poniższej 
tabeli: 
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Najwyższe dopuszczalne wartości 
wskaźników lub minimalny procent redukcji 

zanieczyszczeń przy RLM: Lp. Nazwa wskaźnika Jednostka 
RLM=4933 
RLM= 9867 RLM=12567 

1. BZT5 mgO2/l 
min. % redukcji 

25 lub 
70-90 

25 lub 
70-90 

2. ChZTCr mgO2/l 
min. % redukcji 

125 lub  
75 

125 lub 
75 

3. Zawiesiny ogólne mg/l 
min. % redukcji 

35 lub 
90 

35 lub 
90 

4. Azot ogólny mgN/l 
min. % redukcji 

- 35 

5. Fosfor ogólny mgP/l 
min. % redukcji 

- 40 

 
•  wprowadzenie oczyszczonych ścieków opadowych z terenu instalacji oczyszczalni ścieków w 

Truskolasach do rzeki Pankówki w km 16+950, w ilości Qmax = 21 l/s o stanie i składzie nie 
przekraczającym dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń określonych na podstawie 
§19.1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 roku w sprawie warunków, jakie 
należy spełniać przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska (Dz.U. Nr 168, poz. 1763) tj.: 

  zawiesina ogólna   - 100 mg/l, 
  substancje    - 15 mg/l. 
 
Pozwolenie wodnoprawne wydano na czas określony: 
•  w zakresie wprowadzania ścieków komunalnych do wód � na 10 lat od dnia oddania obiektu do 

użytkowania tj. od dnia 30.09.2005 r. do dnia 30.09.2015 r. 
•  w zakresie wprowadzania ścieków opadowych do wód � na 4 lata od dnia oddania obiektu do 

użytkowania tj. od dnia 30.09.2005 r. do dnia 30.09.2009 r. 
 
 Jakość ścieków oczyszczonych odprowadzanych z oczyszczalni do rzeki Pankówka jest 
kontrolowana poprzez wykonywane na zlecenie eksploatatora analizy z częstotliwością 4 razy w roku 
� w myśl posiadanego pozwolenia wodnoprawnego. Tabela 34 przedstawia analizę ścieków 
oczyszczonych z dnia 28.08.2009 r. 
 
Tabela 34. Analiza fizyczno-chemiczna ścieków z Oczyszczalni Ścieków w Truskolasach z dn. 
28.08.2009 r. 

Stężenie zanieczyszczeń Lp. Wskaźnik 
zanieczyszczeń 

Jednostka Metodyka 
wlot wylot 

1. BZT5 mgO2/l PN-EN 1899-1:2002 63 12 
2. ChZTCr mgO2/l PB-F/25  

z dn.01-02-2008 
2,9×102 54 

3. Zawiesiny mg/l PN-EN 872:2007 
+Apl:2007 

3,6×102 7,2 

 
 Analiza wskaźników zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach z dnia 28.08.2009r. 
przedstawiona w tabeli 34 wskazuje, że uzyskane wartości nie przekraczają wartości określonych w 
pozwoleniu wodnoprawnym. 
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3.5.2. Cele proekologiczne 

Cel strategiczny: 
 

 
Zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa. Jakościowa i ilościowa ochrona zasobów wód 

podziemnych celem zapewnienia ciągłej dostawy dobrej jakości wody do odbiorców. Przywrócenie 
jakości wód powierzchniowych do stanu wynikającego z planowanego ich użytkowania oraz potrzeb 

związanych z ich funkcjami ekologicznymi. 
 

 
Cel długoterminowy do roku 2017 

1. Dążenie do osiągnięcia właściwych standardów jakości wód powierzchniowych i 
podziemnych poprzez ich ochronę przed zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł, 
komunalnych, przemysłowych oraz rolniczych. 

 
Cel krótkoterminowy do roku 2013 

1. Zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie dostarczania odpowiedniej jakości i ilości 
wody pitnej. 

2. Rozwój i modernizacja infrastruktury techniczno-inżynieryjnej w zakresie gospodarki 
wodno-ściekowej. 

3. Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom wód powierzchniowych i podziemnych ze źródeł 
komunalnych, przemysłowych i rolniczych. 

3.5.3. Kierunki działań 

Zgodnie z Polityką Ekologiczną Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016, główne 
kierunki działań dotyczące stanu gospodarki wodnej powinny obejmować: 
•  wyodrębnienie w ramach gospodarowania wodami dwóch sektorów, tj. sektora zarządzania 

zasobami wodnymi (funkcja organu właściwego w sprawach gospodarowania wodami, 
zarządzającego zasobami wodnymi i wykonującego kontrole) oraz sektora administrowania 
majątkiem Skarbu Państwa (utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz planowanie i realizacja 
inwestycji w gospodarce wodnej), 

•  stopniowe wprowadzanie odpłatności przez użytkowników wód za korzystanie przez nich z 
zasobów wodnych, z uwzględnieniem oddziaływania na środowisko, 

•  pełne dostosowanie polskiego prawa do prawa UE, 
•  opracowanie i wdrożenie systemu informatycznego gospodarowania wodami spójnego z 

systemem informatycznym resortu �Środowisko�, 
•  przygotowanie oceny ryzyka powodziowego, która wskazywała będzie obszary narażone na 

niebezpieczeństwo powodzi, dla których należało będzie do 2013r opracować mapy zagrożenia i 
mapy ryzyka powodziowego, 

•  wyznaczenie obszarów zalewowych tam, gdzie nie zostały jeszcze wyznaczone, 
•  realizację zadań wynikających z ustawy � Prawo wodne przez państwową służbę hydrologiczno-

meteorologiczną i państwową służbę hydrogeologiczną, 
•  rozwój tzw. małej retencji wody przy wsparciu finansowym z programów UE, 
•  realizacja projektów z środków Programu Operacyjnego �Infrastruktura i Środowisko� (priorytet 

III), mających na celu zapewnienie odpowiedniej ilości zasobów wodnych na potrzeby ludności i 
gospodarki kraju oraz ochrony przed powodzią, 

•  modernizacja systemów melioracyjnych przez zaopatrzenie ich w urządzenia piętrzące wodę, 
umożliwiające sterowanie odpływem, 

•  dokończenie systemu monitorowania terenów osuwiskowych, 
•  rozpoczęcie realizacji ochrony głównych zbiorników wód podziemnych, 
•  propagowanie zachowań sprzyjających oszczędzaniu wody przez działania edukacyjno-

promocyjne (akcje, kampanie skierowane do wszystkich grup społecznych).  
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Przedstawiony w rozdziale 3.5.1.1. stan czystości wód powierzchniowych w gminie Wręczyca Wielka 
skłania do przyspieszenia działań w kierunku ograniczenia zrzutu zanieczyszczeń komunalnych.  

 
W zakres działań związanych z wodami powierzchniowymi dla Gminy Wręczyca Wielka wchodzi:  
 
•  Przywrócenie wysokiej jakości wód powierzchniowych. 
•  Ograniczenie zanieczyszczeń rolniczych ze spływów obszarowych do wód powierzchniowych. 
•  Udział w zlewniowym systemie zarządzania gospodarką wodną. 
•  Współpraca międzygminna w zakresie gospodarki wodno-ściekowej (np. w ramach Związku 

Gminnego). 
•  Pełna (100%) likwidacja zrzutu ścieków nieoczyszczonych z miejscowości w gminie Wręczyca 

Wielka. 
•  Zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych do wód powierzchniowych z gospodarki 

komunalnej i ze spływu powierzchniowego (ścieki opadowe). 
•  Edukacja ekologiczna nt. prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej w indywidualnych 

domostwach. 
•  Budowa systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych. 
•  Monitoring wód powierzchniowych. 

 
 Problemy dotyczące gospodarki ściekowej związane są z odprowadzaniem ścieków i ich 
oczyszczaniem. Gmina Wręczyca Wielka w niewielkim stopniu posiada kanalizację sanitarną. Zatem 
jej działania będą ukierunkowane na skanalizowanie pozostałej części gminy i odprowadzenie 
ścieków do oczyszczalni we Wręczycy Wielkiej i Truskolasach. Natomiast tam, gdzie odprowadzenie 
ścieków siecią kanalizacyjną jest nieopłacalne, będą budowane przydomowe oczyszczalnie ścieków 
(obecnie w Gminie Wręczyca Wielka jest około 30 przydomowych oczyszczalni ścieków), bądź ścieki 
ze zbiorników bezodpływowych będą dowożone na oczyszczalnie (obecnie obowiązuje zakaz 
dowożenia ścieków z szamb na oczyszczalnie). Niezmiernie ważnym zagadnieniem jest rzetelna i 
pełna inwentaryzacja stanu technicznego zbiorników bezodpływowych. Często istniejące zbiorniki ze 
względu na ich zły stan techniczny (dot. to zwłaszcza zbiorników eksploatowanych przez kilka lub 
kilkanaście lat) są źródłem zanieczyszczenia środowiska. Ponadto brak technicznych rozwiązań w 
odniesieniu do odprowadzania ścieków opadowych ze względu na charakter sieci kanalizacyjnej 
prowadzi do dalszych zanieczyszczeń wód powierzchniowych. Dlatego w najbliższych planach należy 
uwzględnić budowę sieci kanalizacyjnej oraz opracowanie koncepcji odprowadzania ścieków 
opadowych. 
 Zasoby wód podziemnych z terenów gminy Wręczyca Wielka pozwalają na 100% 
zaopatrzenie w wodę swoich odbiorców. Za przejaw degradacji wód podziemnych możemy uznać 
obniżenie się zwierciadła wód. Degradacja jakości wód podziemnych może być związana z 
nieuregulowaną gospodarką ściekową oraz działalnością rolniczą i przemysłową.  
 Zasoby wód podziemnych w rejonie gminy Wręczyca Wielka, nie generują w chwili obecnej 
potrzeby poszukiwania nowych źródeł poboru, niezbędna jest natomiast ochrona jakości wód i 
racjonalne jej zużycie. 
 Zgodnie z polityką ekologiczną państwa racjonalne zużycie wody w gospodarstwach 
domowych powinno zmierzać przede wszystkim do ograniczenia jej marnotrawstwa przez stosowanie 
wodooszczędnej aparatury czerpalnej i sprzętu gospodarstwa domowego oraz dalszego rozwoju 
pomiaru zużycia wody. Konieczne wydaje się również być ograniczenie strat w systemach 
rozprowadzania wody. Podstawowym instrumentem stymulującym racjonalne zużywanie wody 
powinna być cena usług wodociągowych i kanalizacyjnych odzwierciedlająca realną wartość zużytej 
wody, łącznie z ochroną zasobów wodnych. 
 Ochrona jakości wód podziemnych znajdujących się na terenie gminy realizowana będzie 
poprzez: 

1. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej. 
2. Objęcie uregulowaną zbiórką odpadów wszystkich mieszkańców gminy celem likwidacji 

zagrożeń wynikających z istnienia dzikich wysypisk śmieci. 
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3. Ograniczenie zanieczyszczeń pochodzących z rolniczego użytkowania gruntów. 
4. Monitoring jakości wody. 

 
Ochrona ilościowa wód podziemnych realizowana będzie poprzez: 

1. Kontrolę i sterowanie wielkością poboru wód z poszczególnych studni (wykonywanie 
przynajmniej dwa razy do roku pomiarów zwierciadła wody w studni). 

2. Weryfikację pozwoleń wodno-prawnych. 
3. Monitoring wielkości zasobów. 
 

3.5.4. Harmonogram działań 

Harmonogram czasowo-kosztowy działań związanych z gospodarką wodno-ściekową przedstawiono 
w tabeli 35. 
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Tabela 35. Harmonogram czasowo-kosztowy w zakresie gospodarki wodno-ściekowej 
 

Cel długoterminowy 
do roku 2017 

Cele krótkoterminowe 
do roku 2013 

Kierunki działań dla celów 
krótkoterminowych 

Jednostki 
odpowiedzialne 

za realizację 
działań 

Termin 
realizacji 

Koszty 
 

Źródło 
finansowania 

Wymiana i modernizacja sieci 
wodociągowej i przyłączy 
wykonanych z rur stalowych, 
żeliwnych i azbestowo-
cementowych 

Gmina jako 
właściciel i 

eksploatator sieci 
wodociągowej 

 
2010-2013 
 
2014-2017 

 
400.000,- 

 
500.000,- 

 
 

Budżet gminy 

 
Rozbudowa istniejących sieci 
wodociągowych 
 

Gmina  

 
2010-2013 
 
2014-2017 
 

 
200.000,- 

 
200.000,- 

 
 

Budżet gminy 

Modernizacja stacji uzdatniania 
wody Gmina  

 
2014-2017 
 

 
400.000,- 

 
Budżet gminy 

Wdrożenie programu działań na 
rzecz ograniczenia zanieczyszczeń 
azotowych pochodzących z 
rolnictwa (budowa nowoczesnych 
składowisk obornika) 

Gmina, Rolnicy, 
ODR 

 
 
 
2010-2013 
 
 

 
 
 
brak danych 

 

Osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego i 
chemicznego wód, 
zapewnienie wszystkim 
mieszkańcom 
odpowiedniej jakości 
wody do picia  
 

Ograniczenie strat wody 
związanych z przesyłem 
i poprawa zaopatrzenia 
ludności w wodę 

Organizacja cyklu spotkań z 
mieszkańcami na temat 
racjonalnego gospodarowania 
zasobami wodnymi na poziomie 
gospodarstwa domowego 
(propagowanie zachowań 
motywujących ludność do 
oszczędzania wody) 

Gmina jako 
właściciel i 

eksploatator sieci 
wodociągowej 

 
 
 
2010-2013 
 
2014-2017 

 
 
 

2.500,- 
 

2.500,- 

 
 
 
 

Budżet gminy 
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Cel długoterminowy 
do roku 2017 

Cele krótkoterminowe 
do roku 2013 

Kierunki działań dla celów 
krótkoterminowych 

Jednostki 
odpowiedzialne 

za realizację 
działań 

Termin 
realizacji 

Koszty 
 

Źródło 
finansowania 

Budowa kanalizacji sanitarnej dla 
Gminy Wręczyca Wielka Gmina  

 
2010-2011 
 
 
2012-2017 

 
20.340.400,- 
 
 

500.000,- 

 
Budżet gminy 
WFOŚiGW 
BOŚ S.A. 

RPO  WSL 
PROW 

Rozbudowa oczyszczalni ścieków 
w Truskolasach Gmina   

2014-2017 
 

300.000,- 
 
Budżet gminy 

Organizacja cyklu spotkań z 
mieszkańcami Gminy w zakresie 
egzekwowania �Ustawy o 
utrzymaniu czystości i porządku w 
Gminach� (w tym obowiązku 
opróżniania bezodpływowych 
zbiorników ścieków tzw. szamb) 

Gmina  

 
 
 
2010-2013 

 
 
 

4.000,- 

 
 
 

Budżet gminy 

 
 
Ograniczenie 
zanieczyszczenia 
środowiska 
przyrodniczego 
nieczyszczonymi 
ściekami 

Organizacja cyklu spotkań z 
rolnikami w zakresie propagowania 
tzw. dobrych praktyk rolniczych w 
celu zmniejszenia zanieczyszczeń 
obszarowych przez związki 
biogenne 

Gmina, Rolnicy, 
ODR 

 
 
 
2010-2013 

 
 
 

5.000,- 

 
 

Budżet gminy, 
ODR 

Prowadzenie ewidencji 
oczyszczalni przydomowych oraz 
zbiorników bezodpływowych i 
zintensyfikowanie ich 
częstotliwości opróżniania 

Gmina  

 
 
2010-2017 

 
 

Zadanie 
ciągłe 

 
 

Budżet gminy Ograniczenie ilości 
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33..66..  PPoowwiieerrzzcchhnniiaa  zziieemmii  ii  gglleebb  

3.6.1. Analiza stanu istniejącego 

3.6.1.1. Gleby 

 Gleba jest obok powietrza i wody podstawowym składnikiem środowiska naturalnego 
człowieka. Stanowi biologicznie czynną powłokę Ziemi, jest źródłem pokarmu dla roślin, a za ich 
pośrednictwem ludzi i zwierząt. Bierze udział w obiegu podstawowych związków 
biogeochemicznych, takich jak: woda, tlen, azot, siarka, fosfor. Coraz częściej, różne czynniki 
pochodzenia naturalnego i antropogenicznego poprzez zanieczyszczenie i skażenie gleb, powodują ich 
degradację. Stężenie substancji szkodliwych w powietrzu i wodzie może ulec zmniejszeniu dzięki 
procesom mieszania i rozcieńczania, natomiast w glebie są one kumulowane i mogą stać się nowymi 
źródłami zanieczyszczeń. Obniżenie jakości i ilości próchnicy w glebach, wzrost kwasowości, zmiany 
struktury gleb, wymywanie kationów zasadowych przyczyniają się do gwałtownego obniżenia 
zasobności i żyzności gleby. Do naturalnych czynników degradujących należą m.in. zmiany 
klimatyczne, erozja wodna i wietrzna. Wśród czynników pochodzenia antropogenicznego istotny 
wpływ na zanieczyszczenie gleb ma przemysł i rolnictwo.  
 Do najważniejszych źródeł zanieczyszczenia gleb należą:  
 
•  zanieczyszczenia z atmosfery, których źródłem są pojazdy mechaniczne, mogące osadzać się na 

powierzchni gleby i roślin, 
•  spalanie paliw kopalnych, 
•  emisje pyłów i gazów ze źródeł przemysłowych, 
•  składowanie odpadów komunalnych i przemysłowych, 
•  górnictwo i hutnictwo rud metali nieżelaznych, 
•  nawozy, pestycydy i niewłaściwe rolnicze użytkowanie gruntów.  
 
 Do najbardziej narażonych na zanieczyszczenia należą tereny wzdłuż arterii 
komunikacyjnych. Eksploatacja dróg i pojazdów jest przyczyną przenikania do gleby: tlenków azotu, 
pochodnych węglowodorów, ołowiu, kadmu, niklu, miedzi i cynku. Kolizje drogowe z udziałem 
pojazdów transportujących substancje niebezpieczne powodują lokalne zagrożenia dla środowiska 
glebowego przez skażenia substancjami ropopochodnymi (ropa, benzyna, olej opałowy, smary), 
kwasami (kwas solny, kwas siarkowy) i innymi. 
 
Typy gleb 
 
 Na terenie gminy Wręczyca Wielka występują gleby w większości wykształcone w materiale 
czwartorzędowym, jak: piaski, gliny, muły i torfy oraz powstałe ze skał wieku jurajskiego: iły, 
wapienie. Pod względem typologicznym większość gleb należy do typu pseudobielice. Kompleksy 
tych gleb rozrzucone są na całym terenie gminy. Zajmują one około 70% użytków rolnych. Mniejsze 
powierzchnie zajmują gleby brunatne (3%), lokalnie występują czarne ziemie i rędziny. W dolinach 
rzek gruntów strumieni wykształciły się gleby hydrogeniczne, mady i gleby mułowo-torfowe. Pod 
względem składu mechanicznego większość gleb wytworzonych jest z piasków w różnym stopniu 
zaglinienia tj. od piasków luźnych i słabogliniastych poprzez piaski gliniaste lekkie, mocne, gliny oraz 
iły. 
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Użytkowanie gruntów 
 
 Grunty na terenie gminy użytkowane są głównie na cele rolnicze (56,12% powierzchni 
administracyjnej gminy) oraz na cele leśne (36,34%). Udział procentowy użytkowania gruntów 
przedstawia tabela 36. Dane pozyskano w UG Wręczyca Wielka.  
 
Tabela 36. Powierzchnia według kierunków wykorzystania gruntów (2008 r.) 

Grupy użytkowników 

Powierzchnia 
administracyjna 

gminy 

Gospodarstwa 
indywidualne1 

Pozostała 
powierzchnia 2 

      

 

 

Wyszczególnienie  

w ha 

udział % w 
pow. 

ogółem 

 

w ha

udział % w 
pow. gosp. 
indywid. 
ogółem 

 

w ha 

udział % w 
pozostałej 

pow. ogółem 

użytki rolne razem 8310 56,12 7497 89,92 813 12,56 

grunty rolne 6490 43,83 5910 70,88 560 8,65 

sady 78 0,52 77 0,92 1 0,01 

łąki 1305 8,81 1120 13,43 195 3,02 

pastwiska trwałe 437 2,96 390 4,69 57 0,88 

lasy i grunty leśne 5380 36,34 371 4,46 5009 77,43 

Pozostałe grunty (pod 
zabudowaniami, podwórzami 
drogi, wody i inne grunty 
użytkowe oraz nieużytki) 

1117 7,54 469 5,62 648 10,01 

Ogólna powierzchnia gruntów 14807  8337  6470  

1 powierzchnia indywidualnych gospodarstw rolnych łącznie z indywidualnymi działkami rolnymi, 
ogrodami działkowymi, wspólnotami i gruntami gminnymi 

2 gospodarstwa państwowe (łącznie z gospodarstwami rolnymi Skarbu Państwa), spółdzielnie produkcji 
rolniczej, gospodarstwa spółek sektora publicznego i sektora prywatnego, własności komunalnej oraz 
pozostałe grunty nie stanowiące gospodarstw rolnych 

 
 
Na terenie gminy znajduje się 2503 gospodarstw rolnych o powierzchni użytków rolnych 
wynoszących 7335 ha. Wielkość gospodarstw kształtuje się następująco: 
od 1-2 ha      � 1154 (1660 ha), 
od 2-5 ha      � 1043 (3219 ha), 
od 5-7 ha      � 176 (1029 ha), 
od 7-10 ha    �  82 (677 ha), 
od 10-12       �  28 (336 ha), 
od 12-15       -   20 (414 ha). 
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Ponadto istnieje 2917 (828 ha) nieruchomości do 1 ha. Według danych uzyskanych w Urzędzie na 
przestrzeni ostatnich kilku lat nastąpił spadek powierzchni gospodarstw, a zwiększyła się liczba 
nieruchomości do 1 ha. 
 
Na terenie gminy wyróżnia się następujące kompleksy gleb o zbliżonych właściwościach i wartości 
użytkowej: 
 

•  typ pseudobielicowo-brunatny 
 
Do typu pseudobielicowo- brunatnego zaliczono gleby wytworzone z piasków, glin i iłów 
1. gleby wytworzone z piasków zwałowych 

Gleby tego kompleksu charakteryzują się słabym wykształceniem poziomu próchniczego. 
Przeważają piaski luźne i słabogliniaste podścielone piaskiem luźnym. Gleby ubogie w składniki 
pokarmowe dla roślin, przeważnie zbyt przepuszczalne. Plony roślin uzależnione są od ilości 
opadów atmosferycznych w okresie wegetacji. Uprawia się na nich żyto, łubin i seradelę. Gleby te 
zaliczone zostały do gleb ornych najsłabszych i słabych VI i V-tej klasy bonitacyjnej gruntów 
ornych. Najwłaściwszym ich użytkowaniem jest zalesienie. Wchodzą one w skład kompleksu 7�
żytni (żytnio ziemniaczany) najsłabszy oraz kompleksu 6-żytni (żytnio-ziemniaczany). 
Największe powierzchniowo obszary tych gleb występują w zachodniej części gminy w 
miejscowościach: Jezioro, Czarna Wieś, Piła, Truskolasy, Hutka. 

2. kompleks piasków słabogliniastych, piasków gliniastych lekkich na podłożu gliniastym lub 
iłowym 
Gleby tego kompleksu charakteryzują się nieco lepszym wykształceniem poziomu próchniczego. 
Są to gleby również mało żyzne okresowo lub stale za suche. Nadają się pod uprawę żyta, 
ziemniaków, koniczyny białej i seradeli. Korzystniejsze nieco warunki wilgotnościowe posiadają 
gleby piaskowe o zwięźlejszym podłożu z gliną lub iłem. Zaliczone zostały do gleb średniej 
jakości (gorsze) oraz klasy bonitacyjnej IV-V gruntów ornych i kompleksu 6-żytni (żytnio-
ziemniaczany słaby).  

3. kompleks piasków mokrych  
Gleby wytworzone z piasków gliniastych lekkich i z piasków słabogliniastych częściowo z 
piasków luźnych. Są to gleby okresowo lub stale za mokre na skutek wysokiego poziomu wód 
gruntowych lub trudno rozpuszczalnego podłoża. Są to gleby jałowe o niskiej wartości rolniczej. 
Najczęściej należą do IVb i V klasy bonitacyjnej gruntów ornych i kompleksu zbożowo-
pastewnego słabego. 

4. kompleks gleb wytworzonych z glin  
Występują w towarzystwie gleb piaskowych. Przeważają gliny lekkie całkowite lub zalegające na 
utworach piaszczystych. Wykazują cechy gleb średniej jakości. Zaliczone zostały do IVa-IVb 
klasy bonitacyjnej gruntów ornych i kompleksu żytni (żytnio-ziemniaczany) dobry i zbożowo-
pastewny mocny. 

5. kompleks wytworzony z iłów 
Gleby zaliczone do tego kompleksu, jako gleby zwięzłe są trudne w uprawie i na ogół wszystkie 
wykazują cechy wysokiego nawilgocenia. Zostały zaliczone w przewadze do gleb ornych średniej 
jakości IVa klasy bonitacyjnej, fragmentarycznie do gleb średnio dobrych IVa-IVb klasy 
bonitacyjnej i kompleksu 8-zbożowo-pastewny mocny. Największe obszary tych gleb występują w 
miejscowości Grodzisko i Truskolasy. 

 
•  czarne ziemie 

 
Czarne ziemie występują na terenach warunkujących dobry stan nawilgocenia. Pod względem składu 
mechanicznego czarne ziemie powstały z piasków gliniastych, rzadziej utworów zwięźlejszych. 
Nadają się pod uprawę roślin pastewnych i na użytki zielone. Zaliczone zostały do IVb i V-tej klasy 
bonitacyjnej gruntów ornych i kompleksu 9-zbożowo-pastewny słaby. Na terenie gminy czarne ziemie 
zajmują tereny niżej położone, jako niewielkie plamy w towarzystwie gleb piaskowych lub mułowo-
torfowych. 
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1. rędziny brunatne wytworzone z twardych skał jurajskich  
Gleby te z uwagi na swoje położenie okresowo są za suche, wytworzone z rędzin mieszanych o 
miąższości powyżej 60 cm zostały zaliczone do IIIa-IIIb kl. bonitacyjnej gruntów ornych. 
Wytworzone z rędzin mieszanych o miąższości 30-50 cm zaliczone zostały do IVa-IVb-V klasy 
bonitacyjnej gruntów ornych i kompleksu pszenny-wadliwy i żytni (żytnio-ziemniaczany) bardzo 
dobry. 
Występują jedynie fragmentarycznie w miejscowości Pierzchno. 
 

•  gleby hydrogeniczne �torfowe, mułowo-torfowe 
 
Profil glebowy budują utwory organogeniczne o różnym podłożu. Skład mechaniczny tych gleb to 
torfy, muły i piaski. Gleby te zaliczone zostały do IV klasy bonitacyjnej użytków zielonych. 
Występują w dolinach rzek: Pankówki, Czarnej Okszy i Gorzelanki, gdzie występowanie wody w 
profilu glebowym ma charakter stały. 
 

•  mady 
Mady występują w dolinie rzeki Liswarty. W większości zbudowane są z namułów piaszczystych oraz 
użytkowane głównie jako trwałe użytki zielone łąki. Zaliczone zostały do III-ej, IV-ej i V-ej klasy 
bonitacyjnej użytków zielonych oraz kompleksu 2z-użytki zielone i kompleksu 3z-użytki zielone słabe 
i bardzo słabe. 
 

•  łąki i pastwiska 
Łąki i pastwiska zajmują 11,77% ogółu użytków rolnych. W ocenie IUNG Puławy są one w 70% 
średnio korzystne, w 30% słabe i bardzo słabe. Łąki położone są w dolinach rzeki Pankówki (dopływ 
Liswarty), rzeki Białej i Czarnej Okszy oraz Gorzelanki są częściowo podmokłe, zabagnione, 
wymagają melioracji w rejonie wsi Szarlejka, Kalej, Wydra oraz jej poprawienia w Truskolasach i 
Jeziorze. 
 

•  grunty marginalne 
Na terenie gminy występują nieużytki, które w ocenie botaników mogą być uznane za użytki 
ekologiczne (np. hałdy). Do gruntów marginalnych można zaliczyć zarastające jeziora �oczka� w 
pobliżu miejscowości Jezioro oraz przy lesie państwowym na terenie  Wręczycy Wielkiej.  
 

•  grunty zdewastowane 
Na terenie gminy znajdują się grunty zdewastowane, głównie po eksploatacji rud żelaza (Kalej, 
Grodzisko, Wręczyca Wielka, Golce, Hutka, Truskolasy) oraz na skutek działalności przemysłu 
(cegielnia w Grodzisku). 
 
Bonitacja gleb 
 
w gruntach rolnych: 
Gleby klasy IIIa - 0,05 %, 
Gleby klasy IIIb �  0,4 %,  
Gleby klasy IVa �  3,0 %, 
Gleby klasy IVb �  28,0 %, 
Gleby klasy V  -  56,5 %, 
Gleby klasy VI  -  11,0 %, 
Gleby klasy VIz -  1,1 %. 
 
w użytkach zielonych: 
klasy III   - 4 %, 
klasy IV  -   41 %, 
klasy V   -  44 %, 
klasy VI  -  11%. 
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 Uregulowane stosunki wodne występują na 1033 ha, w tym drenowanych gruntów 751 ha i 
zmeliorowanych za pomocą rowów otwartych 282 ha. Zaobserwowano w ostatnich latach tendencję 
do odchodzenia od produkcji rolnej na obszarze całej gminy. Z danych wynikających ze Spisu 
Rolnego wynika, że powierzchnia gruntów odłogowanych wynosi aż 2300 ha. Sady zajmują niespełna 
0,52 % powierzchni gminy. Rejon sadowniczy występuje w miejscowości Wręczyca Wielka. Uprawia 
się głównie wiśnie i czereśnie. Propagowanie produkcji zdrowej żywności sprzyja rozwojowi 
agroturystyki. Na terenie gminy obecnie funkcjonują 2 gospodarstwa agroturystyczne, które są 
zgłoszone do katalogu gospodarstw agroturystycznych.  
 
Odczyn gleb 

 
 Wzrost roślin jest warunkowany i kontrolowany wzajemnym oddziaływaniem wielu 
czynników. Jednym z nich jest odczyn gleb. Proces zakwaszenia gleb wiąże się ściśle z 
przemieszczeniem soli i kationów zasadowych z wierzchnich warstw w głąb profilu glebowego. 
Negatywne skutki zakwaszenia są tym groźniejsze dla mikroorganizmów glebowych a także dla roślin 
im bardziej została zachwiana równowaga pierwiastków. W związku z dużym udziałem w 
analizowanych próbach gleb bardzo kwaśnych i kwaśnych, stwierdzono, że około 80% gleb na terenie 
gminy Wręczyca Wielka wymaga wapnowania. Wapń poprawia właściwości fizyczne, chemiczne i 
biologiczne gleb. Dzięki lepszej strukturze powstają sprzyjające warunki do tworzenia się próchnicy 
stabilizującej koloidy glebowe, co przeciwdziała przemieszczaniu drobnych cząstek w głąb profilu i 
hamuje proces bielicowania i degradacji gleb. W glebach kwaśnych wprowadzenie węglanu wapnia 
wszechstronnie stymuluje działalność heterotroficznych organizmów glebowych, dzięki czemu 
następuje uaktywnienie substancji organicznych i uruchomienie azotu. Dzięki stymulowaniu procesów 
enzymatycznych, wapń sprzyja tworzeniu się próchnicy oraz eliminuje związki organiczne pośrednie, 
które mogą działać toksycznie na rośliny wyższe. Należy jednak pamiętać, że nadmiar wapnia może 
spowodować szereg niekorzystnych zjawisk: 
•  niedobór żelaza, manganu, miedzi i cynku, 
•  spadek przyswajalności fosforu, 
•  zakłócenie absorpcji fosforanów przez rośliny, a szczególnie ich metabolizmu w roślinie, 
•  ograniczenie pobierania i zużytkowania boru, 
•  zbyt raptowne zmiany pH, które mogą być szkodliwe dla roślin. 

 
 Gleby bardzo kwaśne i kwaśne stanowią 80% gleb użytkowanych rolniczo, co wskazuje na 
wyjątkowo duże potrzeby ich wapnowania, zarówno ze względu na warunki wzrostu i rozwoju 
uprawianych roślin, jak i negatywnych skutków niskiej pojemności sorpcyjnej gleb. Na terenie gminy 
w 2008 r. było analizowanych ok. 200 próbek gleb przez Stację Chemiczno-Rolniczą w Gliwicach, 
zgodnie z założeniami monitoringu odczynu pH i zawartości Mg w glebie w ramach ochrony gruntów 
rolnych przed degradacja wynikającą z nadmiernej kwasowości gleb. Na szczególną uwagę zasługuje 
jednak fakt braku analiz dotyczących zawartości w glebach gminy metali ciężkich i siarki. Dla 
większości metali pH gleb poniżej 5,5 sprzyja ich mobilności poprzez wzrost ich stężenia w roztworze 
glebowym, który przesiąka do głębszych warstw gleby. Mogą być łatwo wprowadzane do 
uprawianych roślin i stać się zagrożeniem dla zdrowia ludzkiego. Wobec tak dużego udziału gleb 
kwaśnych monitoring gleb na zawartość metali ciężkich jest konieczny. 

3.6.1.2. Surowce mineralne 

Surowce mineralne występujące na terenie gminy zaliczono do następujących grup surowcowych: 
 
− surowce okruchowe  
Surowce okruchowe występują w postaci piasków, pospółek i żwirów pochodzenia lodowcowego i 
wolnolodowcowego. Eksploatowane są w kilku punktach na terenie gminy głównie dla potrzeb 
budownictwa lokalnego (Grodzisko, Wręczyca Wielka, Truskolasy, Hutka, Czarna Wieś). Ponadto na 
terenie gminy występują udokumentowane złoża piasków na północ od miejscowości Hutka oraz 
piasków i żwirów na terenie lasów państwowych na granicy z gminą Panki. 
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− surowce ilaste 
Surowce ilaste reprezentowane są przez iły rudonośne doggeru. Wykorzystywane są one do produkcji 
materiałów ceramicznych (cegła, akerman) dla potrzeb budownictwa lokalnego (cegielnia Grodzisko). 
Udokumentowane, a nie eksploatowane złoże iłów batońskich (dogger) występuje na terenie 
miejscowości Grodzisko - Wręczyca Wielka i Mała.  
 
− surowce wapienne 
Surowce wapienne reprezentowane przez złoża wapieni malmu były eksploatowane dla potrzeb 
budownictwa lokalnego, w miejscowości Pierzchno. Obecnie eksploatacji zaniechano.   
 
− rudy żelaza - złoża udokumentowane - obecnie nie eksploatowane. 

3.6.2. Cele proekologiczne 

Cel strategiczny: 
 

 
Racjonalne wykorzystanie powierzchni ziemi, gleby i zasobów mineralnych wraz z ich ochroną przed 
jakościową i ilościową degradacją. Dostosowanie struktur obszarów wiejskich do warunków integracji 

z UE z uwzględnieniem charakteru regionalnego produkcji rolniczej, minimalizacja wpływu 
gospodarki rolnej na środowisko i rozwój infrastruktury ochrony środowiska obszarów wiejskich. 

 
 
Cel długoterminowy do roku 2017 

1. Ochrona gleb przed degradacją oraz rekultywacja terenów zdegradowanych i 
zdewastowanych. 

 
Cel krótkoterminowy do roku 2013 

1. Ochrona gleb użytkowanych rolniczo. 

3.6.3. Kierunki działań 

 W latach 2009-2012 zgodnie z Polityką Ekologiczną Państwa powinny zostać podjęte lub być 
kontynuowane następujące działania: 
•  opracowanie krajowej strategii ochrony gleb, w tym walki z ich zakwaszeniem, 
•  promocja rolnictwa ekologicznego i rolnictwa integrowanego, 
•  waloryzacja terenów pod względem ich przydatności do produkcji zdrowej żywności oraz 

promocja takiej żywności, 
•  rozwój monitoringu gleb, 
•  finansowe wspieranie przez fundusze ekologiczne inicjatyw dotyczących rekultywacji terenów 

zdegradowanych i zdewastowanych, 
•  zakończenie opracowania systemu osłony przeciwosuwiskowej przez Państwowy Instytut 

Geologiczny. 
 

 Zasady ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz rekultywacji i poprawiania wartości 
użytkowej gruntów określa Ustawa z dnia 3 lutego 1995r o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. 
1995 nr 16 poz. 78 z późn. zm.) 
 
Ochrona gruntów rolnych polega na: 
•  ograniczeniu przeznaczania ich na cele nierolnicze lub nieleśne, 
•  zapobieganiu procesom degradacji i dewastacji gruntów rolnych oraz szkodom w produkcji 

rolniczej, powstającym wskutek działalności nierolniczej, 
•  rekultywacji i zagospodarowaniu gruntów na cele rolnicze, 
•  zachowaniu torfowisk i oczek wodnych jako naturalnych zbiorników wodnych. 
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Ochrona gruntów leśnych polega na: 
•  ograniczaniu przeznaczania ich na cele nieleśne lub nierolnicze, 
•  zapobieganiu procesom degradacji i dewastacji gruntów leśnych oraz szkodom w drzewostanach i 

produkcji leśnej, powstającym wskutek działalności nieleśnej, 
•  przywracaniu wartości użytkowej gruntom, które utraciły charakter gruntów leśnych wskutek 

działalności nieleśnej, 
•  poprawianiu ich wartości użytkowej oraz zapobieganiu obniżania ich produkcji. 
 
Racjonalne wykorzystanie zasobów glebowych 
 
Racjonalne wykorzystanie zasobów gleb w Gminie Wręczyca Wielka powinno polegać na: 
•  zagospodarowaniu gleb w sposób, który odpowiada w pełni ich przyrodniczym walorom i klasie 

bonitacji, 
•  lepszym dostosowaniu do naturalnego, biologicznego potencjału gleb, formy ich 

zagospodarowania oraz kierunków i intensywności produkcji, 
•  zmniejszeniu skali ograniczeń, jakie dla optymalnego wykorzystania biologicznego potencjału 

gleb stwarzają procesy degradacji spowodowanej imisją zanieczyszczeń, erozją, nadmierną 
kwasowością oraz niewłaściwą agrotechniką. 

 
Racjonalne zagospodarowanie gleb zgodnie z ich biologicznym potencjałem i klasą bonitacji 

 
 Zarówno zbyt intensywne jak i niedostateczne użytkowanie gleb może prowadzić do ich 
dewastacji spowodowanych zarówno erozją wietrzną jak i nadmierną chemizacją, stąd też zaleca się 
promowanie racjonalnego zagospodarowania gleb. Na glebach użytkowanych rolniczo można 
prowadzić uprawy wieloletnich roślin energetycznych lub przeznaczyć je pod uprawy ekologiczne. 
Gleby wyłączone z działalności rolniczej mogą zostać zalesione. Ponadto powinny zostać podjęte 
działania mające na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza i wody, które z kolei mogą 
zanieczyszczać gleby. 

Kształtowanie ośrodków wiejskich oraz modernizacja sektora rolno-spożywczego - to jeden z 
celów strategicznych rozwoju Gminy Wręczyca Wielka. Przeobrażenia tego sektora stworzą nowe 
możliwości rozwojowe gospodarstw rolnych. Nowa strategia rozwoju obszarów wiejskich powinna 
polegać na ich wielofunkcyjnym rozwoju, którego podstawowym celem powinno być tworzenie 
nowych miejsc pracy, zarówno w sferze związanej z rolnictwem (usługi, agroturystyka) jak i 
pozarolniczej (aktywizacja terenów wiejskich). Istotne znaczenie będzie miało wprowadzanie 
instrumentów finansowych i prawnych ochrony środowiska w rolnictwie (programy rolno-
środowiskowe, inwestycje prowadzone na rzecz ochrony środowiska na obszarach wiejskich, 
zalesienia i zadrzewienia obszarów rolniczych, systemy małej retencji). Procesy dostosowawcze 
związane z restrukturyzacją rolnictwa będą częściowo finansowane z funduszy UE. Rolnictwo w 
Gminie Wręczyca odgrywa bardzo ważną rolę. Na terenie gminy znajduje się 2503 gospodarstw 
rolnych o powierzchni użytków rolnych wynoszących 7335 ha. Istnieje konieczność podjęcia 
stanowczych kroków w kierunku zmiany profilu produkcji rolniczej na uprawy specjalistyczne 
(rośliny energetyczne, uprawy ekologiczne i tradycyjne) oraz na wykorzystanie istniejącej 
infrastruktury i rozwój usług agroturystycznych (wykorzystanie istniejących stadnin koni: "Mustang" - 
Jerzy Kall Węglowice 13 "a", Klub Jeździecki �Cwał� w Truskolasach i Klub Jeździecki �Amazonka� 
we Wręczycy Wielkiej, utworzenie stanic rowerowych).  

 
Restrukturyzacja rolnictwa w kierunku upraw specjalistycznych i rozwoju agroturystyki z 
poszanowaniem zasad ochrony środowiska 
 
W obrębie Gminy Wręczyca Wielka powinny powstawać: 
•  gospodarstwa specjalistyczne, które nie wymagają dużych areałów, 
•  silne grupy producenckie. 
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Zmiana przeznaczenia terenów rolnych 
•  zwiększenie udziału produkcji roślin energetycznych (możliwość zbytu do miejskiej kotłowni). 
•  tereny rolne o najniższej klasie bonitacji (nie nadające się do upraw roślin rolniczych ani 

energetycznych) poddawane stopniowo zalesianiu. 
  
Racjonalne wykorzystanie zasobów surowców mineralnych 
 
 Zasady poszukiwania, dokumentowania oraz korzystania z kopalin regulowane są przepisami 
ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. � prawo geologiczne i górnicze. W ustawie tej rozstrzygnięto również 
sprawę własności złóż kopalin oraz uregulowano problem ochrony zasobów złóż poprzez wymóg 
ujmowania ich w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz obowiązek 
kompleksowego i racjonalnego wykorzystania kopalin. 
 Ponadto, ochronę złóż kopalin jako zasobu przyrody zapewnia ustawa z dnia 27 marca 2003 r. 
o zagospodarowaniu przestrzennym. Dla prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody (tj., 
między innymi, kopalinami) ustala się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
szczególne warunki zagospodarowania terenów, w tym zakaz zabudowy. 
 Także podjęcie działalności gospodarczej w zakresie wydobywania kopalin jest uzależnione, 
przez możliwość odpowiednich zapisów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, od 
Rady Gminy, która podejmuje uchwały o zmianie planu oraz od społeczności lokalnej, która na tym 
etapie może wnosić uwagi i protesty. Działania zmierzające do realizacji postawionego celu 
proekologicznego należy realizować poprzez: 
•  Ochrona zasobów złóż poprzez ich racjonalne wykorzystywanie w koordynacji z planami rozwoju 

gminy. 
•  Monitorowanie rekultywacji terenu po zakończeniu eksploatacji wapieni. 
 Na terenie gminy Wręczyca Wielka udokumentowano istnienie złóż surowców okruchowych 
w postaci piasków, pospółek i żwirów, iłów, wapieni i rud żelaza. Ochrona złóż kopalin 
udokumentowanych powinna być realizowana poprzez prowadzenie racjonalnej gospodarki 
zmierzającej do najpełniejszego wykorzystania eksploatowanych złóż z równoczesnym 
przygotowaniem planów rekultywacji terenów wyrobiskowych w kierunku wodnym lub leśnym. 
Władze województwa będą dążyły do objęcia ochroną terenów, na których występują zasoby 
perspektywiczne. Ochrona taka powinna polegać na uwzględnieniu tych terenów w gminnych studiach 
uwarunkowań i planach zagospodarowania przestrzennego w postaci zapisów uniemożliwiających 
zagospodarowanie tych terenów w sposób trwały, wykluczający potencjalną eksploatację surowców. 
 

3.6.4. Harmonogram działań 

Harmonogram czasowo-kosztowy działań związanych z ochroną powierzchni ziemi i gleb 
przedstawiono w tabeli 37. 
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Tabela 37. Harmonogram czasowo-kosztowy w zakresie ochrony powierzchni ziemi i gleb 
 

Cel długoterminowy 
do roku 2017 

Cele krótkoterminowe 
do roku 2013 

Kierunki działań dla celów 
krótkoterminowych 

Jednostki 
odpowiedzialne 

za realizację 
działań 

Termin 
realizacji 

Koszty 
 

Źródło 
finansowania 

Aktualizacja map glebowych Urząd 
Wojewódzki 

 
2010-2013 
 
2014-2017 
 

 
 
brak danych 

 
Mapy 

prowadzi 
starostwo 

Promocja agroturystyki i rolnictwa 
ekologicznego ODR 

 
2010-2013 
 
2014-2017 
 

 
4.000,- 

 
5.000,- 

 
 

Budżet gmina, 
ODR 

Zagospodarowanie 
terenu w sposób 
racjonalny 

 
Prowadzenie zalesień  
 

Gmina  

 
2010-2013 
 
2014-2017 
 

 
4.000,- 

 
5.000,- 

 
 

Budżet gminy 

Okresowa kontrola zawartości 
metali ciężkich oraz poziomu pH 
gruntów użytkowanych rolniczo  

Właściciele 
gruntów rolnych 

 
2010-2013 
 
2014-2017 
 

 
10.000,- 

 
15.000,- 

 
 

Budżet gminy 

Racjonalne 
wykorzystanie zasobów 
glebowych 

Przywrócenie wartości 
biologicznej gleb 

Zakup wapna nawozowego dla 
potrzeb rolników 

Gmina, 
Właściciele 

gruntów rolnych 

 
2010-2013 
 
2014-2017 
 

 
30.000,- 

 
60.000,- 

 
Budżet gminy 

Osoby 
fizyczne 
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Cel długoterminowy 
do roku 2017 

Cele krótkoterminowe 
do roku 2013 

Kierunki działań dla celów 
krótkoterminowych 

Jednostki 
odpowiedzialne 

za realizację 
działań 

Termin 
realizacji 

Koszty 
 

Źródło 
finansowania 

Promocja wykorzystania 
nieużytków na cele energetyczne Gmina, ODR 

 
2010-2013 
 
2014-2017 
 

 
3.000,- 

 
3.000,- 

 
 

Budżet gminy 

Ochrona zasobów złóż 
poprzez ich racjonalne 
wykorzystanie w 
koordynacji z planami 
rozwoju regionu 

Zagospodarowanie 
terenów 
nieekspolatowanych 
złóż w sposób 
racjonalny 

W razie wykrycia złóż surowców 
mineralnych dokonanie zmian w 
zapisach Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Wręczyca 
Wielka w celu ochrony terenów 
nieekspolatowanych złóż 

Gmina  

 
 
2014-2017 
 

 
 

10.000,- 

 
 
Budżet gminy 
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33..77..  PPrrzzyyrrooddaa  

3.7.1. Analiza stanu istniejącego 

Zgodnie z podziałem fizjograficznym Gmina Wręczyca Wielka położona jest na Wyżynie 
Woźnico-Wieluńskiej w obrębie trzech mezoregionów fizyczno-geograficznych: Wyżyny Wieluńskiej, 
rozciągającej się od przełomu Warty w kierunku Wielunia, Obniżenia Górnej Warty i Progu Środkowo-
Jurajskiego. Wyżyna Wieluńska stanowi część płyty jurajskiej, która w kierunku południowo-wschodnim 
tworzy makroregion Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, pozbawiona jest jednak jego cech 
krajobrazowych, ponieważ zbudowana jest częściowo z innych pięter jury i zdyslokowana tektonicznie. 
Wysokości nad poziomem morza dochodzą do 260-300 m. Skały starszego podłoża odsłaniają się spod 
utworów czwartorzędowych tylko miejscami. Obniżenie Górnej Warty zostało wypreparowane w mało 
odpornych na erozję rudonośnych iłach doggeru, przykrytych na powierzchni piaszczysto-gliniastymi 
utworami czwartorzędu. Falistą powierzchnię �obniżenia�� urozmaicają góry �świadki�, zbudowane z 
wapieni malmu i keloweju oraz izolowane pagóry i stoliwa zbudowane z utworów czwartorzędowych. W 
rozległe wyrównane działy wcięły się doliny rzeczne o płaskim, czysto podmokłym dnie. Wschodnią 
część �obniżenia� odwadnia Warta z dopływami, zachodnią � rzeka Pankówka z dopływami. Garb 
Herbski, którego północny człon nosi nazwę Pagóry Brzezińskie, stanowi pas wzniesień piaskowcowych 
o szerokości 2-3 km, ciągnący się między miejscowościami: Piła Jesionka a Podłężem Szlacheckim nad 
Liswartą. Mają one największą wysokość w części południowo-wschodniej � około 280 m n.p.m. a 
obniżają się stopniowo w kierunku północno-zachodnim do 260 m n.p.m. Partie wierzchowinowe 
wznoszą się średnio 1220 m ponad przylegające od południa i północy obniżenia. Na terenie gminy 
Wręczyca można wydzielić następujące jednostki morfologiczne: 
− wierzchowina jurajska stanowi fragment płaskiego wzniesienia, którego południowo-zachodnie stoki 

tworzą kuestę jurajską. Wyniesienie to budują wapienie płytowe malmu. W partii szczytowej wapienie 
te tworzą wychodnie. Spadki terenu w obrębie spłaszczeń 0-2%, w obrębie zboczy 2-5%. 

− Pagóry Brzezińskie - na terenie gminy nie stanowią wyraźnych form krajobrazowych. Budujące je 
piaskowce kościeliskie nie tworzą wychodni i w całości przykryte są płaszczem utworów 
czwartorzędowych.  

− wysoczyzna polodowcowa - zajmuje prawie całą powierzchnię gminy jedynie fragmentarycznie 
poprzerywana jest utworami starszymi (wapienie i iły jurajskie). Rzeźbę obszaru stanowi w przewadze 
niskofalista miejscami płaska mało urozmaicona wysoczyzna o spadkach 0-2%, lokalnie 2-5%, 
zbudowana z utworów lodowcowych i wodnolodowcowych, spod których miejscami wychodzą 
utwory starsze. W południowej części gminy rzeźbę obszaru stanowi niskofalista i falista wysoczyzna 
polodowcowa � okolice miejscowości: Węglowice, Borowe i Kuleje. Przez środek gminy ciągnie się 
falisto-pagórkowata morena czołowa, która w części południowo-wschodniej ma charakter 
wydłużonego garbu � Szarlejka-Kalej, w części środkowej tworzy pojedyncze płaskie pagórki � 
Wręczyca Wielka, zaś w okolicy Truskolasów tworzy rozległe stoliwo. Spadki terenu w obrębie 
spłaszczeń wysoczyzny 0-2%, w obrębie stoków spadki dochodzą nawet do 10%. Cały teren pocięty 
jest licznymi dolinkami cieków stałych i okresowych.  

− doliny rzeczne - wyraźnie zaznaczają się w krajobrazie gminy. Tworzą je przede wszystkim dopływy 
Pankówki i Czarnej Okszy, wyraźnie zaznaczające się w krajobrazie a zwłaszcza dolina Pankówki. 
Szerokość terasy zalewowej w/w rzek waha się od 100-250 m. Terasa zalewowa łagodnie przechodzi 
w terasę nadzalewową i wysoczyznę polodowcową. Wyraźnie krawędzie między doliną, a 
wysoczyzną spotykamy w dolinie Czarnej Okszy (Grodzisko) i Pankówki (Piła II). 
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Stan zasobów przyrody 
 
Teren gminy Wręczyca Wielka, jest bardzo atrakcyjny przyrodniczo. Wchodzi w skład Parku 

Krajobrazowego �Lasy nad Górną Liswartą�, będący fragmentem Krajowej Sieci Ekologicznej ECONET-
Polska. Przez teren gminy przebiega częściowo �Szlak Rezerwatów Przyrody� Blachownia - Lipie o 
łącznej długości 67,5 km. Szlak bierze początek w Blachowni, gdzie projektuje się utworzenie rezerwatu 
fizjocenotycznego �Moczary Stradomki�. Stąd drogami leśnymi kieruje się na północ (omijając Kalej i 
Wręczycę Wielką) w kierunku Grodziska. Dalej doliną Czarnej Okszy opuszcza teren gminy. Na teren 
Gminy Wręczyca Wielka wchodzi ponownie od strony Nadleśnictwa Kłobuck i prowadzi na zachód linią 
oddziałową przez zwarty kompleks leśny leśnictwa Skrzeszów w kierunku Truskolas, gdzie zmienia się 
charakter wędrówki. Otwarty krajobraz z najwyższym wzniesieniem przy ul. Słowackiego w Truskolasach 
stanowią doskonały punkt widokowy na dolinę Pankówki, którą szlak kieruje się w kierunku Panek, 
dostarczając wielu wrażeń estetycznych. Ponadto na wartości przyrodnicze gminy składa się bogata i 
interesująca flora, obejmująca rzadkie rośliny wpisane do �Czerwonej Księgi� (8 gatunków), torfowiska 
(np. �Jeziorowe Bagno�), stare wiekowe drzewa otaczające obiekty sakralne, czy pojedyncze rozrzucone 
przy drogach - jako pomniki przyrody. Na szczególną uwagę zasługują ok. 200 - letnie dęby porastające 
wały obronne i fosa w rezerwacie przyrody �Zamczysko�. Gmina posiada szczegółowe opracowanie 
dotyczące środowiska przyrodniczego, wykonane przez prof. Janusza Hereźniaka.  

 
Świat roślinny 

 
W tutejszym krajobrazie przyrodniczym główną rolę odgrywa szata roślinna. Panuje powszechne 

przekonanie, że naturalne � mało zmienione przez przemysł środowisko umożliwiło przetrwanie wielu 
rzadkim gatunkom roślin, znanym obecnie z niewielu stanowisk w skali kraju. Na terenie gminy 
Wręczyca Wielka występuje 8 gatunków roślin łąkowo-torfowiskowych, które znalazły się na �Liście 
roślin zagrożonych w Polsce� (Zarzycki i wsp. 1992), zwanej popularnie �Czerwoną Księgą�: 

 
- goździk pyszny Dianthus superbus, 
- rosiczka pośrednia Drosera rotundifolia (rys. 9), 
- rosiczka okrągłolistna Drosera rotundifolia, 
- storczyk Fucha Dactylorhiza fuchsii, 
- storczyk plamisty Dactylorhiza maculata, 
- kruszczyk błotny Epipactis palustris, 
- turzyca pchla Carex pulicaris, 
- turzyca Davalla Carex davalliana. 
 
Listę tę uzupełniają rośliny rzadkie, będące pod częściową kontrolą, jak storczyk krwisty (Orchis 
incarnata), gółka długoostrogowa (Gymnadenia conopea), owadożerny gatunek pływacza zachodniego 
(Urticularia neglecta), lilia złotogłów (Lilium martagon) rys. 10, czy reprezentujące gatunki górskie 
ciemiężyca zielona (Veratrum lobelianum) czy świerząbek orzęsiony (Chaerophyllum hirsutum) i wiele 
innych.  
W skład zbiorowisk roślinnych gminy wchodzą również gatunki synantropijne, związane z rekultywacją 
hałd po nieczynnych obecnie kopalniach rud żelaza. Największy udział mają: robienia akacjowa (Robinia 
pseudoacacia), dąb czerwony (Quercus rubra), czeremcha amerykańska (Padu serotina), karawana 
syberyjska (Caragana arborescens) i śnieguliczka biała (Symphoriocarpus album). 
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Rys. 9. Rosiczka okrągłolistna 

 

 
Rys. 10. Lilia złotogłów 

 
 
Świat zwierzęcy 

 
Fauna omawianego terenu jest również bardzo bogata. W lasach znajdujących się na terenie 

gminy żyją również zwierzęta rzadkie i chronione. Najliczniej reprezentowane są ssaki, ptaki i owady. W 
latach 1980-1984 Bieńkowscy stwierdzili występowanie koło Wręczycy 50 gatunków motyli dziennych. 
W kilku miejscach zabezpieczono kolonie mrówek. Z owadów stwierdzono obecność biegaczy (Carabus), 
tęczników (Calosoma), trzmieli (Bombus), z mięczaków � ślimaka winniczka (Helix pomatia). Do płazów 
występujących na tym terenie należą � kumaki (Bombina), ropuchy (Bufo), żaby (Rana), rzekotka 
drzewna (Hyla arborea), a do gadów � jaszczurka zwinka (Lacerta agilis), padalec zwyczajny (Anquis 
fragilis), zaskroniec zwyczajny (Natrix natrix), żmija zygzakowata (Viperta berus). Bardzo licznie 
reprezentowany jest świat ptaków: bocian biały (Ciconia ciconia), cierniówka (Sylwia communis), czyżyk 
(Carduelis spinus), drozd śpiewak (Turdus philomelos), dzięcioły (Dryocopus), dzwoniec (Carduelis 
chloris), gawron (Corvus frugilegus), gil (Pyrrhula pyrrhula), jastrząb (Accipiter gentilis), jerzyk (Apus 
apus), kos (Turdus merula), kruk (Corvus corax), kukułka (Cuculus canorus), mazurek (Paser montanus), 
muchołówka szara (Ficedula strata), myszołów zwyczajny (Buteo buteo), pokrzewka ogrodowa (Sylwia 
borin), sierpówka (Streptopelia decaocto), sikory (Parus), gołąb siniak (Columba oenas), skowronek polny 
(Alauda arvensis), sójka (Garrulus glandarius), sroka (Pica pica), szczygieł (Carduelis carduelis), szpak 
(Turnus vulgaris), trznadel (Emberiza citrinella), wilga (Oriolus oriolus), wrona (Corvus corone cornix), 
wróbel domowy (Paser domesticus), zięba (Fringilla coelebs). Do najcenniejszych składników awiofauny 
okolic Wręczycy należy zimorodek Albedo attis (rys. 11) oraz rzadki na niżu krzyżodziób świerkowy 
Loxica curvirosta mający na terenie gminy Wręczyca dużą populację lęgową. Kolejna pod względem 
liczebności grupa kręgowców to ssaki (w tym głównie gryzonie), z których ochronie podlegają: kret 
(Talpa eurpaea), jeż wschodni (Erinaceus concolor), łasica łaska (Mustella nivalis), ryjówkowate 
(Sorcidae), wiewiórka (Sciurus vulgaris) i nietoperze Chiroptera. Występują również powszechnie ssaki 
będące pod częściową ochroną: zające (Lepus), sarny (Capreolus), lisy (Vulpes vulpes), kuny (Martes), 
dziki (Sus strofa). 
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Rys. 11. Zimorodek 
 
Obszary prawnie chronione 

 
Przeprowadzone ekspertyzy i badania naukowe wykazały szereg cennych przyrodniczo obszarów 

i obiektów. Są one rozmieszczone w różnych miejscach gminy. Ochrona wszystkich nie jest możliwa, ale 
spośród nich wyłoniono obszary o dużej bioróżnorodności, skupiające dużą ilość cennych z punktu 
widzenia ochrony przyrody gatunków. Istniejący rezerwat przyrody, park krajobrazowy oraz szereg 
pomników przyrody tworzy możliwość długoletniej ochrony prawnej całych ekosystemów i ich 
kompleksów, a także pozwala na zachowanie wysokich walorów krajobrazowych dużych obszarów 
gminy. 

Na terenie gminy stwierdzono 30 gatunków roślin chronionych, w tym 20 podlegających 
całkowitej ochronie i 10 gatunków chronionych częściowo: 

•  Wawrzynek wilczełyko (Daphne mezerum), 
•  Bluszcz pospolity (Hedera helix), 
•  Podrzeń pospolity (Blechum spicant), 
•  Widłak jałowcowaty (Lycopodium annotinum), 
•  Widłak goździsty (Lycopodium clavatum), 
•  Goździk pyszny (Dianthus superbus), rys. 9,  
•  Pełnik europejski (Trollius europaeus), 
•  Rosiczka okrągłolistna (Drosera rotundifolia), 
•  Rosiczka pośrednia (Drosera intermedia), 
•  Gniadosz rozesłany (Pedicularis sylvatica), 
•  Goryczka orzęsiona (Gentiana ciliata), 
•  Barwinek pospolity (Vinca minor), 
•  Storczyk szerokolistny (Dactylorhiza majalis subsp. majalis), 
•  Storczyk plamisty (Dactylorhiza maculata), 
•  Storczyk Fuchsa  (Dactylorhiza fuchsii), 
•  Storczyk krwisty (Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata), 
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•  Podkolan biały (Platantera bifolia), 
•  Gółka długoostrogowa (Gymnadenia conopsea), 
•  Kruszczyk błotny (Epipactis palustris), 
•  Kruszczyk szerokolistny (Epipactis helleborine). 

 
Do obszarów prawnie chronionych znajdujących się na terenie gminy Wręczyca Wielka zalicza się: 
- 15 pomników przyrody, 
- rezerwat �Zamczysko�, 
- Park Krajobrazowy �Lasy nad Górną Liswartą�, 
- tereny stref ochronnych ujęcia wód podziemnych, 
- tereny lasów ochronnych (lasy stanowiące drzewostany uszkodzone na skutek działalności przemysłu, 

oraz lasy wodochronne) zgodnie z zarządzeniem nr 100 MOŚ z dn. 23.07.1996 r. w sprawie uznania 
za lasy ochronne lasów stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w zarządzie PGL Lasy 
Państwowe Nadleśnictwa Kłobuck i Nadleśnictwa Herby, 

- gleby w szczególności: 
- IIIa-IIIb klasy bonitacyjnej gruntów ornych, 
- III klasy bonitacyjnej użytków zielonych, 
- gleby organiczne. 
 

 
Rys. 12. Goździk pyszny 
 
Pomniki przyrody 

 
Na terenie gminy Wręczyca Wielka znajduje się obecnie 15 pomników przyrody (tab. 38). Są to 

zarówno pojedyncze drzewa jak i grupy drzew. 
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Tabela 38. Pomniki przyrody zewidencjowane na terenie gminy Wręczyca Wielka  

Lp. Nr Rok 
powstania Nazwa obiektu Lokalizacja 

1. 57/229 1994 Wiąz górski Wręczyca Wielka (Jezioro między 
leśniczówką a gajówką) 

2. 57/228 1994 Grupa 2 lip Bór Zapiski (Klepaczka, przy drodze z Piły 
do Nowin)  

3. 57/227 1994 Grupa 2 drzew (Wiąz 
górski i 1 okaz olszy 
czarnej) 

Grodzisko, ul. Floriańska 3 

4. 57/223 1956 Lipa drobnolistna Pierzchno 37 

5. 57/224 1956 Buk pospolity Leśnictwo Rybno 

6. 57/225 1963 Grupa 27 lip Truskolasy (obok kościoła) 

7. 57/226 1989 Aleja 14 lip Truskolasy (cmentarz) 

8. 57/230 1994 Orzech czarny Leśnictwo Połamaniec 

9. 57/312 1996 Dąb szypułkowy Leśnictwo Rybno 

10. 57/313 1996 Dąb szypułkowy Leśnictwo Rybno 

11. 57/314 1996 Buk pospolity Leśnictwo Rybno 

12. 57/315 1996 Buk pospolity Leśnictwo Rybno 

13. 57/316 1996 Grupa 12 dębów 
szypułkowych 

Leśnictwo Rybno 

14. 57/317 1993 Dąb szypułkowy Leśnictwo Rybno 

 
Rezerwat Zamczysko 

 
Rezerwat został utworzony 27 kwietnia 1953 (Monitor Polski 1953, nr 42, poz. 512). Jego 

powierzchnia wynosi 1,35 ha. Rezerwat położony jest w Grodzisku, na terenie działania Nadleśnictwa 
Kłobuck (rys. 13). Przedmiotem ochrony jest 200-letni starodrzew dębowy (rys. 14), porastający 
wczesnośredniowieczne grodzisko. Wyjątkowa wartość i znaczenie rezerwatu polega na tym, że 
chronione są dwa elementy: przyrodniczy i historyczny. Faunę rezerwatu stanowi 165 gatunków roślin 
naczyniowych, z tego 3 ściśle chronione: rojnik pospolity, lilia złotogłów i śniedek baldaszkowaty oraz 4 
gatunki częściowo chronione. 

Jak podaje prof. Hereźniak w swoim opracowaniu �Rezerwaty przyrody Ziemi Częstochowskiej� 
do roku 1973 na wałach i w fosie grodziska rósł prawie wyłącznie starodrzew dębowy, dobrze widoczny z 
każdego punktu na wałach. Obecnie rezerwat ma postać lasu o intensywnie rozwijającej się strukturze w 
oparciu o dość przypadkowo wprowadzone gatunki drzew i krzewów rodzimych oraz obcego 
pochodzenia. W związku z wieloma głosami donoszącymi o zaniedbaniu rezerwatu Nadleśnictwo 
Kłobuck zobowiązało się do uporządkowania tego terenu. 
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Rys. 13. Położenie rezerwatu Zamczysko (źródło: J. Hereźniak �Rezerwaty przyrody ziemi 
częstochowskiej� Częstochowa 2002) 
 

 

 
Rys. 14. Dęby szypułkowe w rezerwacie Zamczysko, 1993 rok (źródło J. Hereźniak: �Rezerwaty przyrody 
ziemi częstochowskiej� Częstochowa 2002) 
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Park krajobrazowy Lasy nad Górną Liswartą 
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Nr 28/98 Wojewody Częstochowskiego z dnia 21 grudnia 1998 roku 

na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. nr 114, poz. 
492 z 1992 r. nr 54, poz. 254, z 1994 r. nr 89, poz. 415, z 1995 r. nr 147, poz. 713, z 1996 r. nr 91, poz. 
409 i z 1997 r. nr 14, poz. 72, nr 43, poz. 272, nr 54, poz. 349 i nr 133, poz. 885) utworzono Park 
Krajobrazowy �Lasy nad Górną Liswartą" (rys. 15). 

Powierzchnia Parku wynosi łącznie 50 746 ha, z czego 38 701 ha stanowi sam park, a otulina 
wokół parku ma powierzchnię 12 045 ha. Park w całości położony jest w byłym województwie 
częstochowskim na terenie gmin: Blachownia, Boronów, Ciasna, Herby, Kochanowice, Konopiska, 
Koszęcin, Panki, Przystajń, Starcza, Woźniki, Wręczyca Wielka oraz w granicach nadleśnictw: Herby, 
Kłobuck, Koszęcin, Lubliniec. Wraz z otuliną stanowi w projektowanej Krajowej Sieci Ekologicznej 
ECONET-Polska, fragment obszaru węzłowego o znaczeniu krajowym � obszar Borów Stobrawskich. 
 

 
Rys. 15. Park Krajobrazowy �Lasy nad Górną Liswartą" 
 

Użytek ekologiczny  
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Wojewody Śląskiego z 12 marca 2002 roku utworzono użytek 

ekologiczny �Bagno w Jeziorze� o powierzchni 6,53 ha. Obejmuje on kompleks przejściowych 
zbiorowisk torfowiskowych mszysto-turzycowych, przylegających od wschodu do śródleśnego jeziora, 
otoczonego dobrze wykształconymi fragmentami kontynentalnego boru bagiennego z udziałem kilku 
drzew endemicznych brzozy czarnej. Obszar ten traktowany jest częściowo jako nieużytek, a z 
przyrodniczego punktu widzenia stanowi cenny obiekt i ostoję lęgową dla wielu gatunków ptaków i 
innych grup zwierząt. Według prof. Hereźniaka potrzeba ochrony tego terenu jest zgodna ze Światową 
Strategią Ochrony Przyrody, która zaleca w swych założeniach prowadzenie polityki ochrony żywych 
zasobów przyrody w Polsce, a przede wszystkim najbardziej zagrożonych obszarów wodno-
torfowiskowych. 

 
Tereny przyrodnicze nie objęte ochroną prawną 

 
Na terenie Gminy Wręczyca Wielka znajdują się następujące obszary cenne przyrodniczo, które 

nie są objęte ochroną prawną: 
1. obszary występowania kompleksów glebowych o najwyższej wartości dla produkcji rolnej, 
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2. zadrzewienia śródpolne � w formie pojedynczych kęp; charakterystyczne jest występowanie tzw. 
samosiejek na terenach odłogowych (grunty klasy VI i nieużytki), 

3. zieleń łęgowa - w dolinach rzecznych, 
4. roślinność łąkowo-torfowiskowa, 
5. zadrzewienia przydrożne � w formie alei, przy głównych drogach, 
6. obszar występowania Głównego Zbiornika Wód Podziemnych w utworach środkowojurajskich 

(GZWP Częstochowa W), wskazywanego do wysokiej ochrony wód (OWO). 
 
Lasy 

 
Pierwotnie cały obszar gminy Wręczyca Wielka pokrywały lasy, które są nadal podstawowym 

naturalnym bogactwem gminy. Według stanu na 2006 rok zajmują powierzchnię 5370 ha, z czego 5010 ha 
stanowią lasy państwowe. Dominuje sosna zwyczajna (Pinus sylvetris), której udział sięga nawet 90% 
wszystkich gatunków drzew.  

Powszechnie występującym zbiorowiskiem leśnym na terenie gminy jest kontynentalny bór 
mieszany. W drzewostanie, obok sosny zwyczajnej występuje dąb szypułkowy (Quercus robur) i dobrze 
rozwinięta warstwa krzewów z runem zielonym.  

Grupę lasów liściastych reprezentuje grąd subkontynentalny, o wyraźnej dominacji graba 
(Carpinus betulus) i dębu (Quercus robur). W mniejszym stopniu reprezentowane są: 

•  kontynentalny bór bagienny, 
•  bagienny bór trzcinnikowy, 
•  śródlądowy bór wilgotny, 
•  suboceaniczny bór świeży, 
•  wyżynny jodłowy bór mieszany, 
•  łęg jesionowo-olszowy. 

 
Lasy stanowiące własność Skarbu Państwa są zarządzane przez Państwowe Gospodarstwo Leśne 

Lasy Państwowe: 
 

•  Nadleśnictwo Kłobuck, obręb Kłobuck 
powierzchnia 2557,46 ha, leśnictwa: Pierzchno, Wręczyca i Rybno. 
•  Nadleśnictwo Herby, obręby Herby i Panki 
powierzchnia 2473 ha, leśnictwa: Kuleje, Jezioro i Połamaniec. 

 
Lasy Państwowe prowadzą gospodarkę leśną według uproszczonego planu urządzenia lasu z 1999 roku ze 
szczególnym uwzględnieniem następujących celów: 

•  zachowania lasów i korzystnego ich wpływu na: klimat, powietrze, wodę, glebę, warunki życia i 
zdrowia człowieka oraz równowagę przyrodniczą, 

•  ochrony lasów, zwłaszcza lasów i ekosystemów leśnych stanowiących naturalne fragmenty 
rodzimej przyrody lub lasów szczególnie cennych ze względu na zachowanie różnorodności 
przyrodniczej, zachowanie leśnych zasobów genetycznych, walory krajobrazowe, potrzeby nauki, 

•  ochrony gleb i terenów szczególnie narażonych na zanieczyszczenie lub uszkodzenie oraz o 
specjalnym znaczeniu społecznym, 

•  ochrony wód powierzchniowych i głębinowych, retencji zlewni, w szczególności na obszarach 
wododziałów i na obszarach zasilania zbiorników wód podziemnych, 

•  produkcji, na zasadzie racjonalnej gospodarki, drewna oraz surowców państwowych produktów 
ubocznego użytkowania lasu. 

 
Powierzchnia lasów państwowych w granicach administracyjnych gminy stanowi 36,34% całości 
gruntów. Są one zgrupowane w dwóch zwartych kompleksach oddzielonych od siebie szerokim pasem 
terenów użytkowanych rolniczo. Lasy położone w pd.-zach. części terenu przylegają do gminy Herby i 
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Panki i w całości wchodzą w skład parku krajobrazowego �Lasy nad Górną Liswartą� i jego otuliny. 
Drugi zwarty kompleks leśny obejmuje środkową część gminy. Na terenie gminy zewidencjonowano 363 
ha lasów nadzorowanych. 
 
Gmina Wręczyca Wielka to również teren działania Polskiego Związku Łowieckiego. Zadaniem Związku 
jest planowe gospodarowanie zwierzyną, zgodnie z wymaganiami przyrody i ochrony środowiska, a także 
zachowanie ginących gatunków zwierząt, popularyzacja zasad etyki łowieckiej w społeczeństwie, 
zwłaszcza wśród młodzieży oraz zwalczanie wszelkiego rodzaju kłusownictwa i szkodnictwa 
łowieckiego. Mają tu swoje obwody łowieckie następujące Koła Łowieckie: 
 

1.  �Żbik� z Zabrza, 
2. �Knieja� z Katowic, 
3. �Ryś� z Kłobucka�, 
4. �Prawidłowego Łowiectwa� z Częstochowy, 
5. �Uroczysko� z Herb. 

 
Każde z kół łowieckich przygotowuje coroczne plany łowieckie obejmujące pozyskanie zwierzyny łownej 
wraz ze stanem jej populacji na podstawie corocznej inwentaryzacji oraz zagospodarowanie i szkody 
łowieckie. 
 

Zalesianie gruntów prywatnych, głównie gruntów rolnych, jest wspierane finansowo zgodnie z 
Ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z 
Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz.U. 2003 nr 229 poz. 2273). 
Mocno eksponowanym celem tego wsparcia jest zwiększenie lesistości kraju. Równie ważna jest 
restrukturyzacja rolnictwa. Preferowane są wobec tego zalesienia gruntów rolnych najgorszych klas 
bonitacyjnych (V i VI), gruntów na stokach o nachyleniu powyżej 15%, gruntów zdegradowanych w 
rozumieniu ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, a także przewidzianych 
do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania terenu. Na terenie gminy ok. 80 ha gruntów przewidziano do zalesienia w 
planie zagospodarowania przestrzennego. Natomiast w opracowanym w 2001 projekcie granicy polno-
leśnej prognozowana powierzchnia gruntów do zalesienia wynosi 1425 ha, w tym 93% stanowią grunty 
właścicieli indywidualnych. 
  
Inne obiekty zieleni 

 
Na terenie gminy brak jest wyraźnie wyodrębnionych obiektów zieleni wysokiej. Przyczynia się 

do tego brak zespołów pałacowo-dworskich. Specyficznymi ekosystemami leśnymi są tereny zieleni 
położone głównie przy obiektach sakralnych oraz zadrzewienia cmentarne z gatunkami: dąb, lipa, wiąz, 
sosna, topola, olcha czarna. Nie są one typowymi zbiorowiskami leśnymi, jednak odgrywają istotną rolę w 
zachowaniu równowagi ekologicznej stanowiąc botaniczną enklawę w zubożałej gatunkowo strefie 
zabudowanej. Grupa 30 lip otaczająca uznany za zabytek architektury kościół w Truskolasach jest uznana 
za pomnik przyrody. Na uwagę zasługują również: otoczenie kościoła parafialnego w Czarnej Wsi czy 
zwarty drzewostan przy osadzie leśnej we wsi Jezioro. Oprócz terenów leśnych duże znaczenie w 
kształtowaniu szaty roślinnej mają zbiorowiska łąkowe i synantropijne. Wyróżnia się tutaj 1,5 ha obszar 
położony między wsiami Dębieczna i Hutka. Aktualnie jest to nieużytek położony w strefie ubogich w 
składniki odżywcze wód kwaśnych. Na tym terenie występują rośliny prawnie chronione: storczyk 
plamisty, gółka długoostrogowa, storczyk szerokolistny, rosiczka okrągłolistna. Dzięki masowemu 
udziałowi storczyków proponuje się nazwać ten teren �Storczykową Łąką�. Gmina Wręczyca Wielka, 
położona jest w pięknym dorzeczu rzek Liswarty, Pankówki ekosystemów Czarnej Okszy. Wiele 
ekosystemów zachowuje swój wyjątkowy charakter ze względu na bogactwo zasobów, występują obszary 
chronione prawnie. Pozytywnym zjawiskiem jest stosunkowo duże zróżnicowanie gatunkowe, zarówno w 
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świecie roślinnym jak i zwierzęcym. Skupiska leśne mają znaczny udział w zasobach przyrodniczych 
Gminy Wręczyca Wielka, okolice te charakteryzują się wysoką lesistością. Dla Polski wynosi ona około 
28%, w skali województwa śląskiego jest znacznie wyższa 31,7%, natomiast dla gminy Wręczyca Wielka 
osiąga 36,34%. Jest to zjawisko bardzo pozytywne, bowiem gmina ma bardzo słabo urozmaiconą rzeźbę 
terenu a pagórkowato-falisty charakter ma dolina Pankówki oraz dolina Czarnej Okszy, które wyróżniają 
się pod względem krajoznawczym i turystycznym. Elementem wyróżniającym się również są hałdy 
pokopalniane, nieczynnych obecnie kopalni rud żelaza, które stanowią doskonałe punkty widokowe. 

3.7.2. Cele proekologiczne 

Cel strategiczny: 
 

 
Ochrona oraz kształtowanie zasobów przyrody, w tym walorów krajobrazowych w ujęciu 

zrównoważonego rozwoju gospodarczego gminy. 
 

 
Cel długoterminowy do roku 2017 

1. Ukształtowanie spójnego przestrzennie systemu obszarów, które podlegać będą ochronie 
prawnej 

Cel krótkoterminowy do roku 2013 
1. Ochrona i wzrost różnorodności biologicznej (genetycznej gatunkowej i siedliskowej) i 

krajobrazowej 
2. Ochrona i zwiększanie powierzchni terenów zielonych, w tym obszarów leśnych  
3. Prowadzenie racjonalnej polityki przestrzennej uwzględniającej wartości przyrodnicze. 

3.7.3. Kierunki działań 

Ochrona i wzrost różnorodności biologicznej (genetycznej gatunkowej i siedliskowej) i krajobrazowej. 
Zgodnie z Programem Ochrony Środowiska woj. śląskiego jednym z celów polityki ekologicznej 

państwa jest utrzymanie na odpowiednim poziomie krajowej różnorodności biologicznej i krajobrazowej 
oraz zwiększenie powierzchni terenów chronionych do 1/3 terytorium kraju. Zasady trwałego rozwoju 
lasów i leśnictwa ujęte są w dokumencie �Polityka leśna państwa" przyjętym w 1997 r. przez Radę 
Ministrów. Ogromną wagę przypisano ochronie zasobów przyrodniczych lasów i zwiększeniu ich 
powierzchni. Planuje się objęcie szczególną troską i ograniczenie negatywnych skutków infrastruktury 
przemysłowej i technicznej na biocenozy w dolinach rzek oraz ochronę różnorodności biologicznej na 
obszarach rolniczych. W perspektywie tego Programu przewiduje się m.in.: 
− rozwój systemu obszarów chronionych województwa spójnego z systemem krajowym oraz 

założeniami sieci Natura 2000, 
− ochronę i renaturalizację ciągów i połączeń ekologicznych ze szczególnym uwzględnieniem dolin 

rzecznych, 
− ochronę i renaturalizację ekosystemów w największym stopniu zagrożonych degradacją ze 

szczególnym uwzględnieniem siedlisk leśnych i wodno - błotnych, 
− opracowywanie i wdrażanie programów ochrony populacji gatunków zwierząt, dla których 

odtworzenia lub utrzymania na odpowiednim poziomie liczebności umożliwiającym ich właściwe 
funkcjonowanie - nie jest wystarczająca ochrona siedlisk, a konieczne jest podjęcie działań 
związanych z ochroną aktywną, 

− podjęcie działań na rzecz uwzględniania w programach ochrony przeciwpowodziowej naturalnych 
zdolności retencyjnych środowiska przyrodniczego ze szczególnym uwzględnieniem dolin rzecznych 
oraz siedlisk wodno-błotnych, torfowisk, 
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− działania na rzecz ochrony walorów przyrodniczo - kulturowych województwa, ze szczególnym 
uwzględnieniem świadomie kształtowanych kompozycji krajobrazowych oraz obszarów, których 
walory przyrodnicze i krajobrazowe wynikają z przeszłej gospodarki człowieka. 

 
Gmina Wręczyca Wielka charakteryzuje się wysoką lesistością, wynoszącą 36 %. Lasy polepszają 
warunki klimatyczne i wpływają na zdrowie mieszkańców. Stąd też na szczególną uwagę zasługuje 
uwzględnienie w gminnych planach zagospodarowania przestrzennego i studiach uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy wniosków wynikających z założeń ochronnych dla 
istniejących i projektowanych innych form ochrony przyrody jak: obszary chronionego krajobrazu, użytki 
ekologiczne, stanowiska dokumentacyjne czy pomniki przyrody.  

W związku z tym, że lasy na terenie Gminy Wręczyca Wielka (nadzorowane przez Nadleśnictwo 
Kłobuck i Nadleśnictwo Herby) to głównie lasy ochronne głównym celem gospodarki leśnej jest poprawa 
stanu drzewostanów. W porozumieniu z Nadleśnictwem działania Gminy będą polegać na: 

•  zintensyfikowaniu działań w kierunku realizacji Programu Zwiększania Lesistości Kraju, 
•  uporządkowaniu stanu formalno-prawnego gruntów przewidzianych do zalesień, 
•  ograniczeniu dokonywania zmian przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne, 
•  powiększaniu powierzchni leśnej z uwzględnieniem zasobów krajobrazowych i kulturowych 

regionu, 
•  kształtowaniu struktury gatunkowej i wiekowej drzewostanów zgodnie z naturalnymi 

predyspozycjami lokalnych biotopów, 
•  intensyfikacji ochrony prewencyjnej, 
•  użytkowaniu zasobów leśnych w sposób zgodny z zasadami ochrony przyrody, bioróżnorodności 

i krajobrazu. 

3.7.4. Harmonogram działań 

Harmonogram czasowo-kosztowy działań związanych z ochroną przyrody przedstawiono w tabeli 39. 
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Tabela 39. Harmonogram czasowo-kosztowy w zakresie ochrony przyrody 
 

Cel 
długoterminowy 

do roku 2017 

Cele 
krótkoterminowe 

do roku 2013 

Kierunki działań dla celów 
krótkoterminowych 

Jednostki 
odpowiedzialne za 
realizację działań 

Termin 
realizacji 

Koszty 
 

Źródło 
finansowania 

Prowadzenie prac 
pielęgnacyjno-
konserwacyjnych istniejących 
pomników przyrody 

Wojewoda Śląski 
Obecnie  Gmina 

 
2010-2013 
 
2014-2017 
 

 
40.000,- 

 
40.000,-

 
Budżet gminy 

Wojewoda Śląski 

Ochrona czynna 
cennych 
przyrodniczo 
obiektów i 
obszarów na terenie 
Gminy Wręczyca 
Wielka 

Promocja własnych działań i 
inicjatyw proekologicznych 
promujących walory 
środowiska przyrodniczego o 
charakterze cyklicznym, 
szkolenia warsztaty dla 
rolników (programy 
rolnośrodowiskowe, 
agroturystyka, turystyka 
przyrodnicza) 

Gmina, ODR, 
Agencja 

Restrukturyzacji i 
Modernizacji 

Rolnictwa Oddział 
Wojewódzki w 
Częstochowie 

 
 
 
2010-2013 
 
2014-2017 

 
 

 
10.000,- 

 
15.000,-

 
Budżet gminy, 
ODR, Agencja 

Restrukturyzacji 
i Modernizacji 

Rolnictwa 
Oddział 

Wojewódzki w 
Częstochowie 

Modernizacja parku 
wiejskiego we Wręczycy 
Wielkiej, tworzenie form 
zieleni urządzonej wokół 
obiektów użyteczności 
publicznej, pielęgnacja 
terenów zielonych 

Gmina, 
Nadleśnictwo 

 
2010-2013 
 
2014-2017 

 
4.000,- 

 
5.000,- 

 
 

Budżet gminy 
Nadleśnictwo 

Ochrona 
bioróżnorodności  
na terenie Gminy 

Kształtowanie 
terenów zieleni 
urządzonej i 
nieurządzonej, 
aktywna edukacja 
ekologiczna 

Tworzenie wybranych ścieżek 
przyrodniczo-dydaktycznych 
w obrębie obszarów 
przyrodniczo cennych, 
atrakcyjnych krajobrazowo.  

Gmina, Nadleśnictwo 
Kłobuck, 

Nadleśnictwo Herby 

 
2010-2013 
 
2014-2017 

 
5.000,- 

 
10.000,-

 
Budżet gminy, 
Nadleśnictwo 

Kłobuck, 
Nadleśnictwo 

Herby 
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Cel 
długoterminowy 

do roku 2017 

Cele 
krótkoterminowe 

do roku 2013 

Kierunki działań dla celów 
krótkoterminowych 

Jednostki 
odpowiedzialne za 
realizację działań 

Termin 
realizacji 

Koszty 
 

Źródło 
finansowania 

Tworzenie wybranych ścieżek 
przyrodniczo-dydaktycznych 
w obrębie przyrodniczo 
cennych terenów leśnych 

Nadleśnictwo 
Kłobuck, 

Nadleśnictwo Herby 

 
2010-2013 

 
brak 

danych 

 
Nadleśnictwa 

Wdrażanie 
proekologicznego 
modelu gospodarki 
leśnej 

Opracowanie planów 
urządzenia lasów 
państwowych i prywatnych 

Nadleśnictwo 
Kłobuck, 

Nadleśnictwo Herby 

 
2010-2013 
(prywatni -
opracowano 
w 2009r) 

 
brak 

danych 

 
Starosta 
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33..88..  GGoossppooddaarrkkaa  ooddppaaddaammii  

Zgodnie z art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r., Nr 39, 
poz. 251 z późn. zm.) integralną częścią gminnego programu ochrony środowiska jest gminny plan 
gospodarki odpadami. Plan gospodarki odpadami opracowywany jest dla osiągnięcia celów założonych w 
polityce ekologicznej państwa, a także w celu stworzenia w kraju zintegrowanej i wystarczającej sieci 
instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, spełniających wymagania określone w 
przepisach o ochronie środowiska 

 
Mając powyższe na uwadze, w dalszej części Programu� nie poruszano kwestii dotyczących 

gospodarki odpadami, bowiem aktualny system gospodarki odpadami, cele proekologiczne, kierunki 
działań jak i zadania przewidziane do realizacji są przedstawione w dokumencie aktualizacji projektu 
Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Wręczyca Wielka. 
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44..  EEDDUUKKAACCJJAA  EEKKOOLLOOGGIICCZZNNAA  
Edukacja ekologiczna społeczeństwa ma ogromne znaczenie tym bardziej, że podstawą obecnie 

funkcjonującej gospodarki jest trwały i zrównoważony rozwój. Nie od dzisiaj wiadomo, że człowiek nie 
jest w stanie funkcjonować w taki sposób, który tak naprawdę nie zagrażałby choć w części środowisku 
naturalnemu. Zatem istotą jest wykształcenie u ludzi takich postaw proekologicznych aby minimalizowali 
oni nadmierną eksploatację zasobów środowiska naturalnego oraz przyczyniali się do poprawy jego stanu.  
Na drodze do skutecznej edukacji ekologicznej stoi również rzetelna informacja o stanie środowiska          
i możliwych działaniach na rzecz jego ochrony oraz umiejętność komunikowania się ze społeczeństwem. 
Edukacja ekologiczna musi przy tym obejmować całe społeczeństwo bez wyjątku, aby przynieść 
pozytywny efekt. 

Mieszkańcy gminy Wręczyca Wielka są informowani na bieżąco o stanie środowiska naturalnego 
na ich terenie i o akcjach związanych z ochroną środowiska miedzy innymi za pomocą �Informatora 
samorządowego gminy Wręczyca Wielka�. Dodatkowo na tablicach ogłoszeń są rozwieszane plakaty 
promujące i mobilizujące społeczeństwo do uczestnictwa w akcjach środowiskowych takich jak: 
�Sprzątanie Świata�. Edukacja  ekologiczna jest istotna, aby przygotować mieszkańców gminy Wręczyca 
Wielka do realizacji zrównoważonego rozwoju. W społeczeństwie zaczyna istnieć bowiem coraz większa 
potrzeba posiadania wiedzy na temat środowiska naturalnego i jego ochrony. Władze gminy dostrzegają 
konieczność komunikowania się ze społeczeństwem przy podejmowaniu decyzji o działaniach 
inwestycyjnych. 

Edukacja i informacja są ze sobą ściśle powiązane, bowiem dobra i właściwa informacja potęguje 
proces edukacji, a w przypadku osiągnięcia właściwego poziomu edukacji przekazywane informacje 
przynoszą większe efekty. 

Działające w gminie szkoły pełnią istotną rolę w edukacji młodzieży. Nauczyciele wykorzystują 
dostępne materiały ekologiczne i przekazują je młodzieży, realizują w ramach zajęć szkolnych projekty 
poświęcone ekologii. Celem tych projektów jest uzyskiwanie przez uczniów takiego myślenia                   
o otaczającym ich świecie, takich zachowań ekologicznych w życiu codziennym, które pozwolą na 
kształtowanie człowieka z pełną odpowiedzialnością ekologiczną. Przykładem takich działań są 
organizowane systematycznie w szkołach konkursy o tematyce środowiskowej, zachęcające dzieci do 
dbania o przyrodę, taki jak: �Pokochajmy przyrodę, aby ona pokochała nas�. Poza tym do 
najefektywniejszych form i metod pracy stosowanych przez nauczycieli i wychowawców należą: 

•  opracowywanie tras turystycznych po gminie (popularyzacja ciekawych pod względem 
przyrodniczym zakątków), 

•  dbanie o zieleń wokół szkoły,  
•  zachęcanie do zbiórki surowców wtórnych (makulatura, puszki po napojach), 
•  konkursy ekologiczne. 

4.1. Cele proekologiczne 

Cel strategiczny: 
 

Wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa gminy oraz kształtowanie postaw 
proekologicznych jego mieszkańców  

 
Cel długoterminowy do roku 2017: 

1. Kontynuowanie kształtowania prawidłowych wzorców zachowań proekologicznych                     
w społeczeństwie gminy. 
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Cel krótkoterminowy do roku 2013: 
1. Kontynuacja i rozwój edukacji ekologicznej w przedszkolach, szkołach oraz dla ogółu 

mieszkańców gminy. 
2. Zapewnienie całemu społeczeństwu gminy niezbędnych informacji na temat stanu środowiska           

i działań na rzecz jego ochrony. 
3. Wspieranie finansowe różnorodnych form działań z zakresu edukacji ekologicznej. 

 

4.2. Kierunki działań 

Kierunki działań sformułowane w odniesieniu do celów krótkoterminowych: 
 
•  kontynuacja edukacji ekologicznej w szkolnictwie, 
•  kształtowanie prawidłowych wzorców zachowań ekologicznych wśród społeczeństwa oraz 

przekazywanie informacji o właściwych sposobach postępowania w odniesieniu do poszczególnych 
sektorów środowiska, 

•  zapewnienie każdemu mieszkańcowi dostępu do informacji z zakresu możliwości ochrony 
środowiska i wynikających z tego korzyści na tle trzech płaszczyzn: społecznej, ekologicznej, 
ekonomicznej, 

•  włączanie tematyki ochrony środowiska do informatora samorządowego gminy, 
•  wspomaganie finansowe działań z zakresu ochrony środowiska w różnych instytucjach. 
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55..  ZZAARRZZĄĄDDZZAANNIIEE  OOCCHHRROONNĄĄ  ŚŚRROODDOOWWIISSKKAA  

55..11..  IInnssttrruummeennttaarriiuumm  rreeaalliizzaaccjjii  zzaassaadd  ppoolliittyykkii  eekkoollooggiicczznneejj  

Wprowadzenie większości działań środowiskowych w gminie, w dużej mierze zależy od 
umiejętnego stosowania instrumentów polityki ekologicznej oraz współpracy władz gminy ze starostą 
powiatu kłobuckiego, sąsiednimi gminami, podmiotami gospodarczymi, instytucjami finansowymi czy 
organizacjami pozarządowymi. Skuteczna realizacja programu ochrony środowiska możliwa jest tylko 
przy współpracy wszystkich podmiotów, które w sposób bezpośredni lub pośredni zaangażowane są w 
sprawy ochrony środowiska w gminie i potrafią właściwie stosować dostępne instrumenty w zarządzaniu 
tą ochroną. Działania na rzecz ochrony środowiska mogą być realizowane przy pomocy trzech rodzajów 
instrumentów: 

- instrumentów prawnych, 
- instrumentów ekonomicznych, 
- instrumentów społecznych. 

 Instrumenty prawne można podzielić na ogólnoprawne i prawno-administracyjne. Do 
instrumentów ogólnoprawnych zalicza się regulacje określające ustrój państwa, ustanawiające zasady 
relacji między ludźmi a środowiskiem oraz problemowe określające elementy systemu zarządzania 
środowiskiem. Z kolei celem instrumentów prawno-administracyjnych jest regulacja korzystania                
z walorów i zasobów środowiska. Do tych instrumentów należą: zakazy i nakazy, standardy oraz 
pozwolenia administracyjne. Działania tych instrumentów są poparte sankcjami prawnymi.  

Instrumenty ekonomiczne w ochronie środowiska to instrumenty, które w sposób mniej lub 
bardziej bezpośredni oddziaływują na podmiot gospodarczy powodując pozytywne skutki w rozumieniu 
oddziaływań środowiskowych podmiotu. Do instrumentów tych zalicza się między innymi: opłaty za 
korzystanie ze środowiska, administracyjną karę pieniężną, kredyty i pożyczki, dotacje z funduszy              
i fundacji ekologicznych, opłaty produktowe, zbywalne prawa do emisji zanieczyszczeń. 

Wśród instrumentów społecznych należy wymienić narzędzia dla usprawnienia współpracy           
i budowania partnerstwa. Wśród nich wyróżnić można podział na dwie kategorie wewnętrzne: pierwsza 
dotyczy działań samorządów (np. dokształcanie profesjonalne i systemy szkoleń), druga polega na 
budowaniu powiązań między władzami samorządowymi, a społeczeństwem (np. udział społeczeństwa      
w zarządzaniu poprzez systemy konsultacji i debat publicznych oraz kampanie edukacyjne). 

Program ochrony środowiska dla gminy Wręczyca Wielka powinien być wdrażany przy 
wykorzystaniu wszystkich tych rodzajów instrumentów. 

5.1.1. Instrumenty prawne 

Gmina, według trójstopniowego podziału terytorialnego, znajduje się na najniższym szczeblu 
zarządzania, ale za to spoczywa na niej duża odpowiedzialność za rozwój gospodarczy i stworzenie 
korzystnych warunków życia dla mieszkańców. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 
1990 roku (Dz.U. 1990 nr 16 poz. 95   z późn. zmianami) do zadań własnych gminy należy zaspakajanie 
zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania te obejmują sprawy dotyczące (art. 7): 

− ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz 
gospodarki wodnej, 

− gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, 
− wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, 

utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych,  
− wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną             

i cieplną oraz gaz, 
− lokalnego transportu zbiorowego, 
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− ochrony zdrowia, 
− pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych, 
− gminnego budownictwa mieszkaniowego, 
− edukacji publicznej, 
− kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad 

zabytkami, 
− kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, 
− targowisk i hal targowych, 
− zieleni gminnej i zadrzewień, 
− cmentarzy gminnych, 
− porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej                         

i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu 
przeciwpowodziowego, 

− utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów 
administracyjnych, 

− polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej                
i prawnej, 

− wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania           
i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej, 

− promocji gminy, 
− współpracy z organizacjami pozarządowymi, 
− współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw. 

Można zatem stwierdzić, że ustawowy zakres zadań własnych gminy określa jednocześnie zakres 
rzeczowy inwestycji komunalnych.  

 
Poniżej przedstawiono niektóre kompetencje i zadania Wójta oraz Rady Gminy Wręczyca Wielka, 

które wynikają z następujących aktów prawnych: 
− Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001 nr 62, poz. 627 z późn. 

zmianami),  
− Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. 2001 nr 62, poz. 628 z późn. zmianami),  
− Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229 z późn. zmianami),  
− Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003    

nr 80 poz. 717 z późn. zmianami), 
− Ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach    (Dz.U. 1996 nr 132, 

poz. 622 z późn. zmianami), 
− Ustawy z 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 880 z późn. zmianami), 
− Ustawy z 20 lipca 1991r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz.U. 1997 nr 77, poz. 335 z późn. 

zmianami). 
 

5.1.1.1. Kompetencje i zadania Rady Gminy  

− uchwalenie programu ochrony środowiska (art.18 ust.1 prawa ochrony środowiska), 
− ustanawianie ograniczenia co do czasu funkcjonowania instalacji lub korzystania 

 z urządzeń, z których emitowany hałas może negatywnie oddziaływać na środowisko, uchwała 
(art.157 ust.1  prawa ochrony środowiska), 

− rozpatrywanie informacji wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o stanie środowiska na 
obszarze województwa (art.8a  ust.2 ustawy o IOŚ), 
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− uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (art.12 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym), 

− uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (art.20 ust.1 ustawy                  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym), 

− podejmowanie uchwały w sprawie aktualności studium i planów miejscowych (art.32 ust.2 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym), 

− ustalenie w drodze uchwały szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie 
gminy (art.4 ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach), 

− zakładanie i utrzymywanie w należytym stanie terenów zieleni i zadrzewienia   (art. 78 ustawy      
o ochronie przyrody). 

5.1.1.2. Kompetencje i zadania Wójta  

− sporządzanie gminnego programu ochrony środowiska (art.17 ust.1 ustawy prawo ochrony 
środowiska), 

− nałożenie, w drodze decyzji, na prowadzącego instalacje lub użytkownika urządzenia obowiązek 
prowadzenia w określonym czasie pomiarów wielkości emisji wykraczających poza obowiązki, 
jeżeli z przeprowadzonej kontroli wynika, że nastąpiło przekroczenie standardów emisyjnych 
(art.150 ust.1 ustawy prawo ochrony środowiska), 

− ustalenie, w drodze decyzji, wymagania w zakresie ochrony środowiska dotyczącego eksploatacji 
instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, o ile jest to uzasadnione koniecznością 
ochrony środowiska (art.154 ust.1 ustawy prawo ochrony środowiska), 

− przedkładanie marszałkowi województwa informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania 
substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (art.162 ust.6 ustawy prawo 
ochrony środowiska), 

− nakazanie, w drodze decyzji, osobie fizycznej eksploatującej instalację w ramach zwykłego 
korzystania ze środowiska lub eksploatującej urządzenie wykonanie w określonym czasie 
czynności zmierzających do ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko, a w 
przypadku nie zastosowania się do nakazu wstrzymania użytkowania takiej instalacji (art.363,  
art.368 ust.2  ustawy prawo ochrony środowiska), 

− występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia przeciw 
przepisom o ochronie środowiska (art.379 ust.4 ustawy prawo ochrony środowiska), 

− przedstawienie do dnia 15 stycznia radzie gminy projektu zestawienia przychodów i wydatków na 
dany rok gminnego funduszu (art.420 ustawy prawo ochrony środowiska), 

− informowanie przed wydaniem decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy lub decyzji        
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sąsiedztwie ogrodu botanicznego lub 
zoologicznego o planowanej inwestycji zarządzającego ogrodem (art. 66 ust 2 ustawy o ochronie 
przyrody), 

− wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości na wniosek 
posiadacza nieruchomości (art.83 ustawy o ochronie przyrody), 

− wymierzanie administracyjnej kary pieniężnej za zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub 
krzewów spowodowane niewłaściwym wykonywaniem robót ziemnych lub wykorzystaniem 
sprzętu mechanicznego albo urządzeń technicznych oraz zastosowaniem środków chemicznych w 
sposób szkodliwy dla roślinności, usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia 
oraz zniszczenie drzew, krzewów lub terenów zieleni spowodowane niewłaściwym wykonaniem 
zabiegów pielęgnacyjnych (art. 88 ustawy o ochronie przyrody), 

− przyjmowanie informacji od wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o wynikach kontroli 
obiektów o podstawowym znaczeniu dla danego terenu (art.8a ust.2 ustawy o IOŚ), 
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− uprawnienie do wydania właściwemu organowi Inspekcji Ochrony Środowiska, w przypadkach 
bezpośredniego zagrożenia środowiska, polecenia podjęcia działań zmierzających do usunięcia 
tego zagrożenia (art.8a ust.4 ustawy o IOŚ), 

− powoływanie gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej, jako organ doradczy, oraz 
ustalanie, w drodze regulaminu, jej organizacji i trybu działania (art.8 ust.3 ustawy o planowaniu   
i zagospodarowaniu przestrzennym), 

− sporządzanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
uwzględniające zasady określone w koncepcji przestrzennej kraju, ustalenia strategii rozwoju         
i planu zagospodarowania przestrzennego województwa oraz strategii rozwoju gminy (art.9 ust.2 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym), 

− sporządzanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (art.15 ust.1 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym), 

− prowadzenie rejestru planów miejscowych oraz wniosków o ich sporządzenie lub zmianę, 
gromadzenie materiałów z nimi związanych oraz odpowiadanie za przechowywanie ich 
oryginałów, w tym również uchylonych i nieobowiązujących (art.31 ust.1 ustawy o planowaniu     
i zagospodarowaniu przestrzennym), 

− wydawanie decyzji w sprawach ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (art.51 ustawy   
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym), 

− prowadzenie rejestru wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego           
o znaczeniu powiatowym i gminnym (art.57 ust.2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym), 

− wydawanie decyzji o warunkach zabudowy(art.60 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym), 

− nakazanie właścicielowi nieruchomości przyległej do wód objętych powszechnym korzystaniem 
zapewnienia dostępu do wody w sposób umożliwiający to korzystanie, decyzja (art.28 ust.2 
ustawy prawo wodne) 

− nakazanie właścicielowi gruntu przywrócenia stanu poprzedniego wód na tym gruncie lub 
wykonania urządzeń zabezpieczających wodę przed zanieczyszczeniem, decyzja (art.29 ust.3 
ustawy prawo wodne), 

− zatwierdzenie ugod w sprawach zmian stosunków wodnych na gruntach (art.30 ust.2 ustawy 
prawo wodne), 

− prowadzenie działań w ochronie przed powodzią oraz suszą (art.81 ustawy prawo wodne), 
− opracowywanie gminnego planu gospodarki odpadami (art.14 ust.5 ustawy o odpadach), 
− przygotowanie sprawozdania z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami (art.14 ust.12b 

ustawy o odpadach), 
− nakazanie, w drodze decyzji, posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsc 

nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania, wskazując sposób wykonania tej 
decyzji (art.34 ustawy o odpadach), 

− nadzorowanie nad utrzymaniem czystości i porządku w gminie (art.5 ust.6 ustawy o utrzymaniu 
porządku i czystości w gminach), 

− wydawanie z urzędu decyzji, w której ustala obowiązek uiszczania opłat za odbieranie odpadów 
komunalnych lub opróżnianie zbiorników bezodpływowych (art.6 ust.7 ustawy o utrzymaniu 
porządku i czystości w gminach), 

− wydawanie zezwoleń na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 
ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych 
zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części (art.7 ust.6 ustawy              
o utrzymaniu porządku i czystości w gminach), 
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− odmowa wydania zezwolenia, jego zmiana i cofnięcie zezwolenia, kontrolowanie działalności 
gospodarczej przedsiębiorcy w zakresie zgodności wykonywanej  działalności z udzielonym 
zezwoleniem (art.8a i 8b ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach), 

5.1.2. Instrumenty ekonomiczne 

Do podstawowych instrumentów ekonomicznych ochrony środowiska zgodnie z art. 272 ustawy 
POŚ należą: 
a) opłaty za korzystanie ze środowiska ponoszone za: 

- wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, 
- wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, 
- pobór wód, 
- składowanie odpadów; 

b) administracyjna kara pieniężna ponoszona za przekroczenie lub naruszenie warunków korzystania ze 
środowiska w zakresie ustalonym przy opłatach za korzystanie ze środowiska, a także w kwestii 
magazynowania odpadów i emitowania hałasu do środowiska; 
c) zróżnicowane stawki podatków i innych danin publicznych służące celom ochrony środowiska. 

Opłaty i kary zasilają fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej na każdym szczeblu, 
ściśle według zdefiniowanych zasad podziału.  

Środki z gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej przeznacza się na  
finansowanie działań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w celu realizacji zasad 
zrównoważonego rozwoju. W odniesieniu do gminy Wręczyca Wielka wydatki z gminnego funduszu 
ochrony środowiska  w 2008 roku wyniosły 17.621,20 złotych, a za III kwartały 2009 rok 13.677,72 
złotych. Środki gminnego funduszu są przeznaczane w gminie przede wszystkim na: 

− edukację ekologiczną dzieci i młodzieży, w tym konkursy o tematyce związanej z ochroną 
środowiska, 

− realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i utrzymaniem czystości na terenie 
gminy,  

− zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, 
− inne działania ustalone przez radę gminy. 

Poza tym do instrumentów ekonomicznych ochrony środowiska zaliczamy również kredyty 
udzielane przez jednostki finansowe czy pożyczki i dotacje z funduszy ekologicznych krajowych jak i 
zagranicznych. Środki te są istotne szczególnie przy realizacji inwestycji, które są bardzo kosztowne. W 
takich przypadkach gmina stara się na bieżąco pozyskiwać dodatkowe środki na inwestycje ekologiczne 
między innymi z: WFOŚiGW, BOŚ S.A. oraz Funduszy Unii Europejskiej.    

5.1.3. Instrumenty społeczne 

5.1.3.1. Współpraca i partnerstwo 

Poszczególne jednostki, mając swobodę działania w ramach posiadanych kompetencji i zgodnie    
z obowiązującym prawem, powinny uczestniczyć w realizacji programu ochrony środowiska dla gminy 
Wręczyca Wielka poprzez ścisłą współpracę i wspólne ponoszenie kosztów. Współpraca wielu partnerów 
włączonych w zagadnienia ochrony środowiska jest warunkiem koniecznym, aby ten program mógł 
sprawnie funkcjonować. Partnerskie współdziałanie sąsiadujących ze sobą gmin polegające na wymianie 
informacji, wzajemnych doświadczeń na tematy dotyczące podobnych problemów inwestycyjnych może 
służyć zawsze poprawie jakości działań którejś z danej gminy, a zarazem wpływać na lepsze warunki dla 
całego regionu. Z kolei zawiązywanie porozumień międzygminnych ma na celu realizacje większych 
inwestycji ekologicznych obejmujących szerszy obszar, których realizacja jest zbyt kosztowna dla jednej 
gminy. Współpraca jednostek gminnych z organizacjami naukowymi może dostarczać wiedzy na temat 
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nowych technologii czy też nowych rozwiązań usprawniających zarządzanie środowiskiem. Dobra 
współpraca jest zatem postawą z punktu widzenia skutecznego działania prowadzącego do realizacji 
celów ekologicznych. 

 

W kwestii realizacji �Programu ochrony środowiska dla gminy Wręczyca Wielka� szczególną 
uwagę należy zwrócić na: 

− współpracę gminy z władzami administracyjnymi: władzami Powiatu Kłobuckiego oraz 
sąsiednimi gminami, Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska  w Katowicach,  

− współpracę z grupami zadaniowymi w celu wdrażania polityki ekologicznej określonej                
w programie, w tym współpracę z grupami reprezentującymi mieszkańców gminy (samorządy)     
w celu uzyskania akceptacji podejmowanych działań oraz zaangażowania w nie mieszkańców, 

− współpracę z instytucjami finansowymi w celu uzyskania środków finansowych na realizację 
przedsięwzięć ekologicznych. 

55..22..  ŹŹrróóddłłaa  ffiinnaannssoowwaanniiaa  

5.2.1. Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

 W systemie finansowania ochrony środowiska szczególną rolę odgrywają fundusze celowe, 
których istotą jest powiązanie określonych dochodów publicznych z wydatkami na określone cele. Do 
funduszy tych należy Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej, który charakteryzuje się 
wieloszczeblową strukturą. Na zasadach określonych ustawą z dnia 27 kwietnia  2001 roku � Prawo 
ochrony środowiska (Dz.U. 2001 nr 62, poz. 627 z późn. zmianami, art. 400) w naszym kraju działają: 
narodowy, wojewódzkie, powiatowe i gminne fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 
Fundusze te tworzone są z opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian, w tym 
między innymi za:  
− pobór i korzystanie z wód, 
− wprowadzanie ścieków do wód i ziemi, 
− emisję zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do atmosfery, 
− opłat eksploatacyjnych i koncesyjnych, 
− opłat za wyłączenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, 
− kar za naruszenie wymagań w zakresie ochrony środowiska. 
Ponadto ustawa Prawo ochrony środowiska konkretyzuje również cele, na które mogą być przeznaczone 
środki finansowe tych funduszy. 

5.2.1.1. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) jest największą 
instytucją, która realizuje Politykę Ekologiczną Państwa. Odbywa się to poprzez finansowanie inwestycji 
w ochronie środowiska i gospodarce wodnej, których realizacja wynika z konieczności wypełnienia 
zobowiązań Polski wobec Unii  Europejskiej. Celem działalności Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej jest finansowe wspieranie inwestycji ekologicznych o znaczeniu i 
zasięgu ogólnopolskim i ponadregionalnym oraz zadań lokalnych, istotnych z punktu widzenia potrzeb 
środowiska. NFOŚiGW prowadzi samodzielną gospodarkę finansową. Wydatki na finansowanie 
określonych zadań pokrywa ze środków własnych, a także z uzyskiwanych wpływów. W Narodowym 
Funduszu stosowane są trzy formy dofinansowywania:  
− finansowanie pożyczkowe, są to: pożyczki udzielane przez NF, kredyty udzielane przez banki ze 

środków NF, konsorcja czyli wspólne finansowanie NF z bankami, linie kredytowe ze środków NF 
obsługiwane przez banki; 
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− finansowanie dotacyjne, są to: dotacje inwestycyjne, dotacje nieinwestycyjne, dopłaty do kredytów 
bankowych, umorzenia; 

− finansowanie kapitałowe, dotyczy: obejmowania akcji i udziałów w zakładanych lub już 
istniejących spółkach w celu osiągnięcia efektu ekologicznego. 

Dystrybucja środków finansowych z NFOŚiGW odbywa się w ramach dziesięciu dziedzin. 

 
Dziedziny te stanowią podstawę do określenia listy priorytetowych programów Narodowego 

Funduszu, na podstawie których opracowywane są poszczególne Programy Priorytetowe obejmujące 
między innymi szczegółowe, właściwe dla danego programu zasady udzielania dofinansowania oraz 
kryteria wyboru przedsięwzięć. W zakresie tych programów możliwe jest finansowanie między innymi 
budowy systemów oczyszczania ścieków, rekultywacja terenów górniczych, zagospodarowanie odpadów, 
wykorzystanie alternatywnych źródeł energii, a także edukacji ekologicznej oraz badań naukowych. 
 Wnioskodawcami ubiegającymi się o środki finansowe z Narodowego Funduszu mogą być:  

•  jednostki samorządu terytorialnego,  
•  przedsiębiorstwa,  
•  instytucje i urzędy,  
•  szkoły wyższe i uczelnie,  
•  jednostki organizacyjne ochrony zdrowia,  
•  organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia),  
•  administracja państwowa,  
•  osoby fizyczne. 

Powinni oni jednak posiadać status prawny umożliwiający im zawarcie umowy cywilno � prawnej. 
Ponadto wnioskodawcy ubiegający się o dofinansowanie muszą udokumentować pełne zbilansowanie 
kosztów zadania, wykazać, że nie zalegają  z uiszczaniem opłat i kar ekologicznych oraz, że wywiązują 
się z innych zobowiązań wobec Narodowego Funduszu. Każde przedsięwzięcie oceniane jest pod kątem 
efektu ekologicznego, bez względu na to, jaka jest to inwestycja. Pod uwagę bierze się również 
efektywność ekonomiczną przedsięwzięcia oraz udział finansowy Narodowego Funduszu w jego 
realizacji.  

Dziedziny realizacji PROJEKTÓW 

Ochrona powietrza 

Ochrona wód i gospodarka wodna 

Ochrona przyrody  
i krajobrazu oraz leśnictwo 

Ochrona powierzchni ziemi 

Geologia i Górnictwo 

Edukacja ekologiczna 

Państwowy Monitoring Środowiska 

Programy międzydziedzinowe 

Nadzwyczajne zagrożenia środowiska 

Ekspertyzy i prace badawcze 
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5.2.1.2. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) 

 Wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej zostały utworzone  w 1989 roku 
na podstawie ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska. Przez pierwsze cztery lata swojej 
działalności miały charakter wydzielonego rachunku bankowego, z którego udzielano tylko dotacji.         
W 1993 roku wojewódzkie fundusze uzyskały osobowość prawną i przekształciły się w instytucje 
finansowe prowadzące samodzielną gospodarkę finansową. Dzięki temu mogły już udzielać wsparcia 
finansowego nie tylko  w formie dotacji, ale również pożyczek i dopłat do oprocentowania kredytów 
udzielanych przez banki. Obecnie działa 16 WFOŚiGW zgodnie z podziałem administracyjnym kraju        
i stanowią obok Narodowego Funduszu najważniejsze ogniwo w finansowaniu inwestycji ekologicznych. 
Wspierają one projekty proekologiczne zgodnie z kryteriami i priorytetami przyjętymi w danym 
województwie. WFOŚiGW w Katowicach jest publiczną instytucją finansową, realizującą politykę 
ekologiczną województwa śląskiego. Realizując swoją misję, fundusz koncentruje się na: 

! wspieraniu działań proekologicznych podejmowanych przez administrację publiczną, 
przedsiębiorców, instytucje i organizacje pozarządowe, 

! pozyskiwaniu i zarządzaniu środkami europejskimi ukierunkowanymi na ochronę środowiska       
i gospodarkę wodną, 

! prowadzeniu operacji na rynku finansowym zapewniających pomnażanie środków.  
 Fundusz wspomaga preferencyjnym dofinansowaniem przedsięwzięcia dotyczące ochrony 

powietrza, wody i powierzchni ziemi, gospodarki odpadami i wodnej, edukację ekologiczną i inne, 
zgodnie z celami i priorytetami, zapisanymi w wojewódzkim programie ochrony środowiska. Zgodnie      
z ustawą Prawo ochrony środowiska (art. 409) z  WFOŚiGW przeznaczane są środki na 
dofinansowywane: 

! inwestycji ekologicznych realizowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz 
funduszy krajowych, 

! działań związanych z utrzymaniem i zachowaniem parków oraz ogrodów,  
! badań, upowszechniania ich wyników, a także postępu technicznego w zakresie ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej, 
! opracowywania i wdrażania nowych technik i technologii, w szczególności dotyczących 

ograniczania emisji i zużycia wody, a także efektywnego wykorzystywania paliw, 
! zapobiegania lub usuwania skutków zanieczyszczenia środowiska, w przypadku gdy nie można 

ustalić podmiotu za nie odpowiedzialnego, 
! systemu kontroli wnoszenia przewidzianych ustawą opłat za korzystanie ze środowiska,                

a w szczególności tworzenia baz danych podmiotów korzystających ze środowiska obowiązanych 
do ponoszenia opłat, 

! opracowywania planów służących gospodarowaniu zasobami wodnymi oraz utworzenia katastru 
wodnego, 

! prowadzenia obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których 
występują te ruchy, 

! innych zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikających z zasady 
zrównoważonego rozwoju,  

! zadań związanych ze zwiększeniem lesistości kraju oraz zapobieganiem i likwidacją szkód           
w lasach spowodowanych przez czynniki biotyczne i abiotyczne, 

! opracowań planów ochrony obszarów objętych ochroną na podstawie ustawy o ochronie przyrody 
oraz prowadzenie monitoringu przyrodniczego, 

! przeciwdziałania klęskom żywiołowym i likwidacji ich skutków dla środowiska, 
! działań polegających na zapobieganiu i likwidacji poważnych awarii i ich skutków, 
! kosztów gospodarowania odpadami z wypadków, o których mowa w art.17b ust. 5 ustawy z dnia 

27 kwietnia 2001 r. o odpadach. 
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 W zakresie realizacji Programu Operacyjnego �Infrastruktura i Środowisko� dla dwóch osi 
priorytetowych: Gospodarka wodno-ściekowa oraz Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, 
WFOŚiGW w Katowicach pełni rolę Instytucji Wdrażającej, na mocy porozumienia z Ministrem 
Środowiska zawartego w dniu 25 czerwca 2007 roku. Porozumienie obejmuje realizację projektów           
o wartości nie przekraczającej 25 mln euro. Zadania powierzone WFOŚiGW w Katowicach obejmują 
działania w zakresie: 

! przygotowania i oceny projektów, 
! działań kontrolnych, 
! zakresie kontroli zawierania umów dla zadań objętych projektem, do których stosuje się przepisy 

dotyczące zamówień publicznych, 
! kontroli zawierania umów dla zadań objętych projektem, do których nie stosuje się przepisów 

dotyczących zamówień publicznych, 
! monitorowania i sprawozdawczości z realizacji projektów, 
! zarządzaniem finansowym i rozliczaniem projektu, 
! informacji i promocji. 

 Ponadto WFOŚiGW wspiera także działania edukacyjne, co jest ważną misją skierowaną głównie 
do młodego pokolenia Polaków. Rezultatem tej działalności jest wykształcenie proekologicznych postaw i 
uczenie ludzi życia w zgodzie ze środowiskiem.  

 

5.2.2. Ekofundusz 

 EkoFundusz powołany został w 1992 roku przez Ministra Finansów w formie fundacji do 
zarządzania środkami pochodzącymi z ekokonwersji polskiego długu.  
W wyniku podpisanych umów o ekokonwersji długu z sześcioma państwami (Stany Zjednoczone, 
Francja, Szwajcaria, Szwecja, Włochy, Norwegia), Polska otrzymała łącznie na przedsięwzięcia                
w dziedzinie ochrony środowiska kwotę 571 mln USD, w rocznych ratach w latach 1992-2010.  
 Zadaniem Fundacji jest dofinansowanie przedsięwzięć w dziedzinie ochrony środowiska, które 
mają nie tylko znaczenie w skali regionu czy kraju, ale także wpływają na osiągnięcie celów 
ekologicznych uznanych za priorytetowe przez społeczność międzynarodową w skali europejskiej, czy 
światowej. Wyklucza to możliwość dofinansowania przedsięwzięć, których celem jest rozwiązywanie 
jedynie problemów lokalnych.  
EkoFundusz dofinansowuje projekty w pięciu sektorach priorytetowych. Są nimi:  

! ograniczenie transgranicznego transportu dwutlenku siarki i tlenków azotu oraz eliminacja niskich 
źródeł ich emisji, 

! ograniczenie dopływu zanieczyszczeń do Bałtyku oraz ochrona zasobów wody pitnej,  
! ograniczenie emisji gazów powodujących zmiany klimatu Ziemi, 
! ochrona różnorodności biologicznej,  
! gospodarka odpadami i rekultywacja gleb zanieczyszczonych. 

Ponadto fundacja aktywnie poszukuje dobrych projektów i opracowuje własne, wieloletnie programy 
sektorowe lub regionalne, mające na celu kompleksowe rozwiązanie ważnego problemu ekologicznego. 
Dotychczas realizowane były między innymi następujące programy: 

! eliminacja spalania węgla na obszarze starego miasta w Krakowie, 
! efektywna ochrona orłów i innych ptaków drapieżnych zagrożonych wyginięciem (program do 

2010 roku), 
! ochrona bociana białego w Polsce, 
! ochrona i reintrodukcja żółwia błotnego, 
! przywracanie czystości wód Biebrzy w Biebrzańskim Parku Narodowym, 
! przywracanie czystości wód Zatoki Puckiej i Gdańskiej, 
! przywracanie czystości wód Narwi pod kątem potrzeb Narwiańskiego Parku Narodowego, 
! ochrona i restytucja kuraków leśnych (cietrzew, głuszec), 
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! rewitalizacja lasów Sudetów Zachodnich (Karkonosze, Góry Izerskie), 
! ochrona i restytucja rodzimych gatunków ryb wędrownych, 
! przywracanie czystości wód Wielkich Jezior Mazurskich, 
! poprawa jakości wody dla aglomeracji miejskich Krakowa, Górnego Śląska i Wrocławia, 
! ochrona czystości środowiska w Borach Tucholskich, 
! eliminacja niskich źródeł emisji zanieczyszczeń powietrza w Kotlinie Kłodzkiej, 
! modernizacja schronisk PPTK w parkach narodowych w celu zmniejszenia ich uciążliwości dla 

środowiska, 
! "Zielona energia dla Warmii i Mazur", 
! ochrona ujęć wody pitnej dla Warszawy, Krakowa i Aglomeracji Śląskiej, 
! restytucja i odbudowa jodły w Sudetach, 
! ochrona żubra w Polsce północno-wschodniej, 
!  modernizacja taboru miejskiego z autobusów zasilanych olejem napędowym na zasilanie 

paliwem gazowym, 
! wymiana/modernizacja napędów elektrycznych o mocach powyżej 200 kW, 
! budowa spalarni odpadów medycznych. 

5.2.3. Banki 

Banki tworzą istotne źródło finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych. Coraz więcej banków 
interesuje się finansowaniem inwestycji z zakresu ochrony środowiska. Sukcesywnie rozszerzana jest 
również oferta kredytowa o kredyty preferencyjne na przedsięwzięcia ekologiczne, dzięki nawiązywaniu 
przez banki współpracy z podmiotami angażującymi swoje środki w ochronę środowiska. Można zatem 
powiedzieć, że rola banków komercyjnych w finansowaniu ochrony środowiska w Polsce ogranicza się  
głównie do odgrywania roli pośrednika między inwestorem a organizacją lub bankiem zagranicznym. 
Znaczącą pozycję sektora bankowego w dziedzinie ochrony środowiska zajmuje obecnie Bank Ochrony 
Środowiska SA. 

Bank Ochrony Środowiska S.A. jest bankiem komercyjnym, który specjalizuje się  
w finansowej obsłudze przedsięwzięć proekologicznych. W ofercie swej bank ten posiada produkty 
typowe dla banków uniwersalnych oraz kredyty proekologiczne. Dzięki współpracy z jednostkami 
dysponującymi środkami na ekologię, kredyty te, udzielane w całości ze środków fundatorów lub z ich 
dopłat do oprocentowania kredytów ze środków banku, mają formę preferencyjną dla klientów. 
Charakteryzują się one przede wszystkim niższym, w porównaniu z kredytami komercyjnymi 
oprocentowaniem. Obecnie oferta banku w zakresie preferencyjnych kredytów proekologicznych 
obejmuje kredyty we współpracy z: 

− NFOŚiGW przeznaczone na finansowanie inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii 
(przedmiot kredytowania: przyłączenie do sieci cieplnej wykorzystującej geotermalne źródła 
energii, zakup i instalacja urządzeń małych elektrowni wodnych o mocy do 5 MW, zakup               
i instalacja kotłów opalanych biomasą o mocy do 5 MW - jako źródeł ciepła lub z 
wykorzystaniem ciepła odpadowego, lokalne instalacje produkcji biopaliw, zakup i instalacja 
urządzeń systemów grzewczych z zastosowaniem pomp ciepła lub z wykorzystaniem ciepła 
odpadowego, zakup i instalacja baterii i kolektorów słonecznych); 

− wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej, umożliwiające realizację 
różnorodnych przedsięwzięć służących ochronie wód, gospodarce wodnej, ochronie atmosfery       
i powierzchni ziemi, 

− Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej �Counterpart Fund" na zadania realizowane na 
wsi i w miastach do 10 tys. mieszkańców służące zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę oraz 
rozwojowi agroturystyki, 

− Fundacją na Rzecz Rozwoju Wsi Polskiej im. M. Rataja �Polska Wieś 2000" na budowę                
i modernizację urządzeń grzewczych w wiejskich obiektach użyteczności publicznej, 
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− Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na realizację działań gospodarczych na wsi 
związanych z ochroną środowiska (uprawa roślin energetycznych, uprawa roślin oleistych oraz 
produkcja nieoczyszczonych i oczyszczonych olejów roślinnych, produkcji biogazu w 
gospodarstwach rolnych). 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oferuje dopłaty  
do oprocentowania kredytów bankowych na wskazane przez siebie programy  
i przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Zgodnie z �Zasadami 
udzielania dofinansowania ze środków NFOŚiGW� w 2009 roku dopłaty do oprocentowania 
preferencyjnych kredytów bankowych przeznaczonych na pokrycie kosztów przedsięwzięcia 
udzielane są na zasadach określonych w poszczególnych programach priorytetowych.  Programy 
priorytetowe określają również między innymi budżet programu, wysokość dopłat, terminy składania 
wniosków oraz szczegółowe kryteria wyboru przedsięwzięć. Dopłaty do oprocentowania 
preferencyjnego kredytu udzielane są na okres nie dłuższy niż 10 lat, licząc od daty wypłaty przez 
bank pierwszej transzy kredytu.  

5.2.4. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 

 POIiŚ to program będący podstawowym narzędziem do osiągnięcia założonych w Narodowej 
Strategii Spójności celów przy wykorzystaniu środków Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego. Głównym celem programu jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski    
i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu 
środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej. 
 PO Infrastruktura i Środowisko koncentruje się na działaniach o charakterze strategicznym             
i ponadregionalnym. Łączna wielkość środków finansowych zaangażowanych w realizację Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 wynosi 37,6 mld euro, z czego wkład unijny 
stanowi 27,9 mld euro, z tego na sektor środowisko przypada 4,8 mld, a wkład krajowy 9,7 mld euro.  
 W ramach POIiŚ realizowanych jest 15 osi priorytetowych,  w tym w ramach środowiska: 
Priorytet I: Gospodarka wodno-ściekowa - 3 275,2mln euro (w tym 2 784.0 mln euro z Funduszu 
Spójności): 
Działanie 1.1 Gospodarka wodno � ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, 
Priorytet II: Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi - 1,430.3mln euro (w tym 1,216.0 
mln euro z Funduszu Spójności): 

! Działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze 
szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych, 

! Działanie 2.2 Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów 
morskich, 

Priorytet III: Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska - 655.0 mln euro      
(w tym 557,0 mln euro z Funduszu Spójności): 

! Działanie 3.1 Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, 
! Działanie 3.2 Zapobieganie i ograniczanie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie 

poważnym awariom, 
! Działanie 3.3 Monitoring środowiska, 

Priorytet IV: Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska - 
667.0mln euro (w tym 200.0mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego): 

! Działanie 4.1 Wsparcie systemów zarządzania środowiskowego 
! Działanie 4.2 Racjonalizacja gospodarki zasobami i odpadami w przedsiębiorstwach, 
! Działanie 4.3 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie wdrażania najlepszych dostępnych technik 

(BAT), 
! Działanie 4.4 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie gospodarki wodno � ściekowej, 
! Działanie 4.5 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza, 
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! Działanie 4.6 Wsparcie dla przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie odzysku            
i unieszkodliwiania odpadów innych niż komunalne, 

Priorytet V: Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych - 105.6mln euro (w tym 90.0 
mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego): 

! Działanie 5.1 Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych 
(ekosystemów) na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej, 

! Działanie 5.2 Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych, 
! Działanie 5.3 Opracowanie planów ochrony, 
! Działanie 5.4 Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym 

różnorodności biologicznej. 
 Instytucją odpowiedzialną za wdrażanie tych pięciu priorytetów Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko jest Ministerstwo Środowiska. 
 W ramach programu mogą być dofinansowane projekty: 
a) indywidualne - o strategicznym znaczeniu dla realizacji programu, wskazywane przez instytucję 
zarządzającą zgodnie z kryteriami zatwierdzonymi przez Komitet Monitorujący, 
b) systemowe - polegające na dofinansowaniu realizacji zadań publicznych określonych  w odrębnych 
przepisach, 
c) wyłonione w trybie konkursu. 

5.2.5. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego (RPO WŚ) 

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (RPO) stanowi 
najistotniejszy instrument polityki regionalnej województwa w okresie 2007-2013, spajający większość 
zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz inne jednostki publiczne i prywatne w 
ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Celem głównym �Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 � 2013� jest stymulowanie dynamicznego rozwoju, 
przy wzmocnieniu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu. 
 W ramach RPO WŚ realizowanych jest 10 osi priorytetowych,  w tym priorytet V dotyczy 
środowiska. Celem głównym priorytetu jest ochrona oraz poprawa jakości środowiska. Cele szczegółowe 
priorytetu obejmują działania zmierzające do: 

! poprawy jakości wód powierzchniowych i podziemnych, 
! ograniczenia ilości odpadów deponowanych i zdeponowanych w środowisku, 
! poprawy jakości powietrza, 
! doskonalenia systemu zarządzania środowiskiem, 
! ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa. 

 Funkcję Instytucji Koordynującej RPO (IK RPO) pełni Minister właściwy do spraw rozwoju 
regionalnego obsługiwany w przedmiotowym zakresie przez Departament Koordynacji Programów 
Regionalnych (DPR) w ramach Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. 
 Instytucją Zarządzającą, która odpowiada za zarządzanie Regionalnym Programem Operacyjnym 
i jego realizację zgodnie z zasadą należytego zarządzania finansami jest Zarząd Województwa Śląskiego. 
Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego przyjętym przez Zarząd 
Województwa Śląskiego obowiązki Instytucji Zarządzającej pełni Wydział Rozwoju Regionalnego 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.  
 Beneficjenci programu są:  

! jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, 
! jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną, 
! spółki wodne, 
! parki narodowe i krajobrazowe, 
! organizacje pozarządowe, 
! partnerzy społeczni i gospodarczy, 
! PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne, 
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! jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość  prawną (niewymienione wyżej). 
  
Zgodnie z zasadą jednofunduszowości �Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 
2007�2013� jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
 

Plan finansowy dla RPO dla Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 według 
rocznych zobowiązań EFRR (w euro) 

Lata Fundusze strukturalne (EFRR) 

2007 240 137 237

2008 245 760 506

2009 251 346 748

2010 248 067 857

2011 243 435 662

2012 238 951 215

2013 245 281 078

2007-2013 1 712 980 303
 
W ramach RPO WŚ alokacja finansowa EFRR na priorytet środowisko w latach 2007-2013 wynosi 
180.678.600 euro. 

5.2.6. Fundusze Unii Europejskiej  

5.2.6.1. Fundusz Spójności (FS) 

 Fundusz Spójności powstał na mocy Traktatu z Maastricht o utworzeniu Unii Europejskiej z 1991 
roku. Fundusz ten został powołany w celu zmniejszania różnic w poziomie gospodarczo-społecznym 
krajów i regionów Unii Europejskiej. Różnice w poziomie ekonomicznym pojawiły się wraz                     
z przyjmowaniem do Unii kolejnych państw członkowskich, których wyniki gospodarcze odbiegały od 
państw najbardziej rozwiniętych. Przed rozszerzeniem Unii Europejskiej w maju 2004 roku z pomocy            
w ramach Funduszu Spójności korzystały cztery kraje: Grecja, Hiszpania, Irlandia i Portugalia. Obecnie       
z pomocy funduszu korzysta również 10 nowych państw członkowskich, w tym Polska.  
 Fundusz Spójności jest instrumentem polityki strukturalnej Unii Europejskiej, ale nie zalicza się 
do funduszy strukturalnych. Przedsięwzięcia dofinansowane z tego funduszu mają bowiem zasięg 
krajowy, a nie regionalny. Fundusz Spójności współfinansuje projekty dotyczące dwóch dziedzin: 
ochrony środowiska i infrastruktury transportowej. Założeniem realizacji projektów funduszu w sektorze 
środowiska jest dostosowanie istniejących obiektów do norm europejskich, jak również budowa nowych 
elementów sprzyjających poprawie stanu środowiska naturalnego.  
 Beneficjentami Funduszu Spójności w sektorze środowiska mogą być: jednostki samorządu 
terytorialnego, związki jednostek samorządu terytorialnego, komunalne spółki prawa handlowego oraz 
NFOŚiGW. Dofinansowanie z funduszu przeznaczane jest na duże projekty lub grupy projektów, których 
budżet jest nie mniejszy niż 10 mln euro. Zarówno dla sektora środowiska jak i transportu wsparcie 
funduszu zostało ustanowione na poziomie 50% kosztów kwalifikowanych. 
 
 Priorytety dla Funduszu Spójności w ochronie środowiska obejmują : 
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! poprawę jakości wód powierzchniowych, polepszenie jakości  i dystrybucji wody przeznaczonej 
do spożycia, 

! poprawę jakości powietrza, 
! racjonalizacje gospodarki odpadami, 
! ochronę powierzchni ziemi, 
! zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. 

Projekty muszą mieć znaczenie ogólnokrajowe lub ponadregionalne i przyczyniać się do redukcji 
zanieczyszczeń oddziałujących na znaczną liczbę ludności przy najniższych kosztach tej redukcji.            
W okresie programowania 2007-2013 dla Polski z Funduszu Spójności współfinansowane są 
przedsięwzięcia realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 

5.2.6.2. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) 

 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego jest funduszem strukturalnym, który powstał jako 
reakcja na coraz głębsze rozbieżności w rozwoju regionów spowodowane kryzysem gospodarczym            
i przystąpieniem do UE Wielkiej Brytanii i Irlandii. Celem działalności funduszu jest przyczynianie się do 
korygowania podstawowych dysproporcji dzielących regiony w Unii. 
 Działalność Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego koncentruje się na następujących 
dziedzinach:  

! inicjatyw na rzecz rozwoju lokalnego oraz zatrudnienia, jak też działalności średnich i małych 
przedsiębiorstw, 

! rentownych inwestycji produkcyjnych umożliwiających tworzenie lub utrzymywanie trwałego 
zatrudnienia,  

! infrastruktury,  
! rozwoju turystyki oraz inwestycji w dziedzinie kultury,  
! ochrony i poprawy stanu środowiska,  
! rozwoju społeczeństwa informacyjnego. 

  
W ramach tych dziedzin współfinansowane są między innymi: 

! inwestycje produkcyjne mające na celu tworzenie i ochronę stałych miejsc pracy, 
! inwestycje w infrastrukturę, 
! rozwój endogeniczny potencjału poprzez środki, które zachęcają i wspierają lokalny rozwój     

i inicjatywy zatrudnienia oraz działalność małych i średnich przedsiębiorstw. 
 
W okresie programowania 2007-2013 z EFRR współfinansowane są przedsięwzięcia realizowane            
w ramach: 

! Programu Infrastruktura i Środowisko, 
! Programu Innowacyjna Gospodarka, 
! 16 Programów Regionalnych, 
! Programu Rozwój Polski Wschodniej,  
! Programu Pomoc Techniczna , 
! Programu  Europejskiej Współpracy Terytorialnej. 

5.2.6.3. Instrument Finansowy LIFE+ 

 Program LIFE jest jedynym mechanizmem finansowym Unii Europejskiej, od początku w całości 
dedykowanym ochronie środowiska naturalnego. Podczas trzech kolejnych edycji programu, jego 
struktura zmieniała się, by jak najlepiej realizować cele stawiane państwom Unii Europejskiej w zakresie 
ochrony środowiska. Obecnie funkcjonujący Instrument Finansowy LIFE+ składa się z trzech 
komponentów: 

a) Komponent I � Przyroda i różnorodność biologiczna, 
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b) Komponent II � Polityka i zarządzanie w zakresie środowiska, 
c) Komponent III - Informacja i komunikacja. 

W ramach tych komponentów do otrzymania dofinansowania w ramach tego funduszu kwalifikują się 
następujące działania: 

•  działania operacyjne organizacji pozarządowych zaangażowanych w ochronę i poprawę jakości 
środowiska na poziomie europejskim oraz w tworzenie i wdrażanie ustawodawstwa i polityki 
ochrony środowiska unii europejskiej,  

•  tworzenie i utrzymywanie sieci, baz danych i systemów komputerowych związanych 
bezpośrednio z wdrażaniem ustawodawstwa i polityki ochrony środowiska UE, w szczególności 
gdy działania te poprawiają publiczny dostęp do informacji o środowisku,  

•  analizy, badania, modelowanie i tworzenie scenariuszy,  
•  monitorowanie stanu siedlisk i gatunków, w tym monitorowanie lasów,  
•  pomoc w budowaniu potencjału instytucjonalnego,  
•  szkolenia, warsztaty i spotkania, w tym szkolenia podmiotów uczestniczących w inicjatywach 

dotyczących zapobiegania pożarom lasów,  
•  platformy nawiązywania kontaktów zawodowych i wymiany najlepszych praktyk,  
•  działania informacyjne i komunikacyjne, w tym kampanie na rzecz zwiększania świadomości 

społecznej, a w szczególności kampanie zwiększające świadomość społeczną na temat pożarów 
lasów,  

•  demonstracja innowacyjnych podejść, technologii, metod i instrumentów dotyczących kierunków 
polityki, 

•  specjalnie w odniesieniu do komponentu I LIFE+ �Przyroda i różnorodność biologiczna�:  
a. zarządzanie gatunkami i obszarami oraz planowanie ochrony obszarów, w tym 

zwiększenie ekologicznej spójności sieci Natura 2000, 
b. monitorowanie stanu ochrony, w szczególności ustalenie procedur i struktur 

monitorowania stanu ochrony, 
c. rozwój i realizacja planów działania na rzecz ochrony gatunków i siedlisk 

przyrodniczych, 
d. zwiększenie zasięgu sieci Natura 2000 na obszarach morskich,  
e. nabywanie gruntów pod następującymi warunkami:  

o nabycie to przyczyniłoby się do utrzymania lub przywrócenia integralności 
obszarów objętych siecią Natura 2000,  

o nabycie gruntu jest jedynym lub najbardziej efektywnym sposobem osiągnięcia 
pożądanego skutku w zakresie ochrony przyrody,  

o nabywany grunt jest długookresowo przeznaczony na wykorzystanie w sposób 
zgodny z celami szczegółowymi komponentu I LIFE+ �Przyroda i różnorodność 
biologiczna�,  

o dane państwo członkowskie zapewnia długookresowe wyłączne przeznaczenie 
takich gruntów na cele związane z ochroną przyrody. 

 Przewidziane do realizacji projekty mogą otrzymać dofinansowanie w postaci bezzwrotnej 
dotacji. Poziom dofinansowania uzależniony jest jednak od charakteru projektu i wynosi: 

! 50% kosztów kwalifikowanych- podstawowy maksymalny poziom dofinansowania,  
! 75% kosztów kwalifikowanych - poziom dofinansowania w uzasadnionych przypadkach dla 

projektów z komponentu I �Przyroda i różnorodność biologiczna� dotyczących siedlisk lub 
gatunków priorytetowych. 

Nabór wniosków ogłaszany jest raz do roku przez Komisję Europejską, natomiast przyjmowanie 
wniosków odbywa się za pośrednictwem właściwych organów krajowych.  
W związku z tym w dniu 5 września 2008 roku zostało podpisane "Porozumienie ws. wdrażania 
Instrumentu Finansowego LIFE+ na lata 2007-2013", przez  Ministra Środowiska oraz Prezesa 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na mocy którego NFOŚiGW przejął 
obowiązki Krajowego Punktu Kontaktowego LIFE+ w Polsce.  
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66..  KKOOSSZZTTYY  RREEAALLIIZZAACCJJII  PPRROOGGRRAAMMUU  
Na działania dotyczące realizacji programu ochrony środowiska dla gminy konieczny jest 

zarezerwowany budżet. Tabela 40 przedstawia zbiorcze zestawienie kosztów najistotniejszych działań 
jakie powinny być zrealizowane w latach 2010-2013 zebrane dla poszczególnych obszarów środowiska 
przedstawionych w rozdziale trzecim. Działania te wynikają z zagrożeń ekologicznych jakie występują w 
gminie i stosowania priorytetów przedsięwzięć. Dokładne szacowanie niektórych zagadnień 
inwestycyjnych jest dość trudne, gdyż wymagają one szczegółowych opracowań, których gmina obecnie 
nie posiada.  
 
 
Tabela 40. Szacunkowe koszty (zł) działań związanych z realizacją �Programu ochrony środowiska dla 
gminy Wręczyca Wielka� w latach 2010-2013  

Lp. Zagadnienie Rodzaj działania / inwestycji 2010-2013 

1.  Ochrona powietrza 
atmosferycznego  

 

Minimalizacja zużycia energii oraz zmniejszenia 
strat ciepła, m.in. poprzez termomodernizacje 
budynków mieszkalnych i publicznych, wymianę 
stolarki drzwiowej i okiennej oraz modernizacja 
systemów grzewczych  
 

Edukacja społeczeństwa na temat szkodliwości 
spalania odpadów, paliw niskojakościowych w 
paleniskach domowych  
 

Opracowanie programu ograniczenia niskiej emisji 
 

Zmniejszenie uciążliwości transportu drogowego 
poprzez poprawę warunków ruchu drogowego   
 

Tworzenie oraz utrzymywanie układu tras 
rowerowych. Prowadzenie akcji edukacyjnych   
np. �dzień bez samochodu� 

 
4.293.445,-

10.000,-

55.000,-

4.800.000,-

200.000,-
 

Razem ochrona powietrza atmosferycznego   9.358.445,-

2.  Ochrona przed hałasem 

 

Realizacja zadań przewidzianych dla poprawy 
infrastruktury drogowej oraz organizacji ruchu     
w celu obniżenia emisji hałasu komunikacyjnego 

jak w części 
dotyczącej powietrza 
atmosferycznego 

Razem hałas  
jak w części 
dotyczącej powietrza 
atmosferycznego 

3.  Ochrona przed 
promieniowaniem 
elektromagnetycznym  

Edukacja ekologiczna społeczeństwa w zakresie 
oddziaływania promieniowania 
elektromagnetycznego 

2.000,-

Razem promieniowanie elektromagnetyczne  2.000,-
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4.  Poważne awarie  Edukacja społeczeństwa w zakresie kreowania 
zachowań w sytuacjach NZŚ 

4.000,-

Razem � poważne awarie  4.000,-

5.  Gospodarka odpadami Szczegółowy zakres w PGO 1.142.000,-

Razem gospodarka odpadami  1.142.000,-

6.  Ochrona zasobów 
wodnych  

Wymiana i modernizacja sieci wodociągowej i 
przyłączy wykonanych z rur stalowych, żeliwnych 
i azbestowo-cementowych 
 
Rozbudowa istniejących sieci wodociągowych 
 
Organizacja cyklu spotkań z mieszkańcami na 
temat racjonalnego gospodarowania zasobami 
wodnymi na poziomie gospodarstwa domowego 
 
Budowa kanalizacji sanitarnej dla Gminy 
Wręczyca Wielka 
 
Organizacja cyklu spotkań z mieszkańcami Gminy 
w zakresie egzekwowania �Ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w Gminach� 
 
Organizacja cyklu spotkań z rolnikami w zakresie 
propagowania tzw. dobrych praktyk rolniczych 

400.000,-

200.000,-

2.500,-

20.340.400,-

4.000,-

5.000,-

Razem ochrona zasobów wodnych  20.951.900,-

5.  Ochrona powierzchni 
ziemi i gleb 

Promocja agroturystyki i rolnictwa ekologicznego 
 
Prowadzenie zalesień 
 
Okresowa kontrola zawartości metali ciężkich 
oraz poziomu pH gruntów użytkowanych rolniczo 
 
Zakup wapna nawozowego dla potrzeb rolników 
 
Promocja wykorzystania nieużytków na cele 
energetyczne 

4.000,-

4.000,-

10.000,-

 

30.000,-
 

3.000,-

Razem ochrona powierzchni ziemi i gleb  51.000,-
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8.  Ochrona przyrody i 
terenów zielonych  

Prowadzenie prac pielęgnacyjno-konserwacyjnych 
istniejących pomników przyrody 
 
Promocja własnych działań i inicjatyw 
proekologicznych promujących walory 
środowiska przyrodniczego o charakterze 
cyklicznym, szkolenia warsztaty dla rolników 
 
Modernizacja parku wiejskiego we Wręczycy 
Wielkiej, tworzenie form zieleni urządzonej wokół 
obiektów użyteczności publicznej, pielęgnacja 
terenów zielonych 
 
Tworzenie wybranych ścieżek przyrodniczo-
dydaktycznych w obrębie obszarów przyrodniczo 
cennych, atrakcyjnych krajobrazowo. 

40.000,-

 
10.000,-

 
 

4.000,-

 
5.000,-

Razem ochrona przyrody i terenów zielonych  59.000,-

RAZEM  31 568 345,-

 

 Program ochrony środowiska w gminie może sprawnie funkcjonować tylko w oparciu o dobrze 
działający system finansowania. W dotychczasowej działalności inwestycyjnej w zakresie ochrony 
środowiska gmina Wręczyca Wielka korzystała oprócz środków własnych głównie z pomocy finansowej 
krajowych funduszy celowych, a także instytucji finansowych. Realizowane przedsięwzięcia w ostatnich 
latach związane były przede wszystkim z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej na 
terenie gminy. Były one finansowane w dużej mierze z budżetu gminy oraz Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w formie dotacji i pożyczek.  

Obecnie gmina jest na drodze do ukończenia inwestycji polegającej na �Termomodernizacji 
budynku Zespołu Szkół im. St.Ligonia w Truskolasach�, której koszt wynosi 1.435.473,00 złotych. 
Projekt ten został dofinansowany z WFOŚiGW w Katowicach w formie pożyczki w 70% oraz dotacji          
w wysokości 13,5% kwoty inwestycji. Ponadto gmina jest w trakcie realizacji przedsięwzięć dotyczących 
budowy kanalizacji sanitarnej w gminie. Łączny koszt tych inwestycji na lata 2008-2011 wynosi 
20.621.938,71 złotych. Działania te są zrealizowane ze środków budżetowych gminy, pożyczki z 
WFOŚiGW, kredytu     z BOŚ SA, Regionalnego Programu Operacyjnego WSL oraz Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich. W następnych latach gmina przewiduje przeprowadzenie kolejnych inwestycji 
związanych z budową sieci kanalizacyjnej w gminie Wręczyca Wielka. Harmonogram prowadzonych 
inwestycji w gminie w dziedzinie ochrony środowiska do 2011 roku przedstawia załącznik A.  

W oparciu o analizę źródeł finansowania działań w zakresie ochrony środowiska prowadzonych   
w ostatnich latach przez gminę oraz biorąc pod uwagę obecnie prowadzone inwestycje, przewiduje się 
strukturę finansowania realizacji programu ochrony środowiska dla gminy według następujących 
udziałów procentowych (tab. 41). 
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Tabela 41. Struktura finansowania realizacji �Programu ochrony środowiska w gminie Wręczyca Wielka� 
w latach 2010 - 2013 

Źródło Udział % 

Budżet własny gminy  30% 

Fundusze celowe (WFOŚiGW)  25% 

Fundusze Unii Europejskiej  35% 

Inne  10% 

RAZEM  100% 
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77..  MMOONNIITTOORRIINNGG  RREEAALLIIZZAACCJJII  PPRROOGGRRAAMMUU  
Proponowane  działania zmierzające do osiągania założonych celów zawarte w Programie � 

wymagają systematycznego wdrażania w życie jak również weryfikacji w zależności od potrzeb. Istotnym 
zatem elementem wdrażania Programu� jest kontrola przebiegu jego realizacji, która musi podlegać 
monitorowaniu. System takiej kontroli musi obejmować obligatoryjne terminy zawarte w aktach 
prawnych1, system sprawozdawczości  oraz wskaźniki realizacyjne zamierzonych działań. Za wdrożenie 
takiego systemu odpowiada Wójt Gminy Wręczyca Wielka, który jest jednocześnie zobowiązany do 
opracowania oraz wdrożenia systemu monitoringu. Monitoring ten ma istotne znaczenie, bowiem kontrola 
realizacji działań określonych w Programie... umożliwi ocenę ich prawidłowości i efektywności oraz 
ewentualne szybkie i elastyczne reagowanie na występujące zmiany.  

 
Proponowany system monitoringu realizacji Programu .... składa się z trzech elementów: 
•  monitoring jakości środowiska - prowadzony przez wyspecjalizowane jednostki w ramach np.  

państwowego monitoringu prowadzonego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, 
Wojewódzką i Powiatowe Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne, a także inne instytucje i placówki 
badawcze zajmujące się zagadnieniami z zakresu ochrony środowiska; 

•  monitoring polityki środowiskowej - wdrażania zapisów Programu... w zakresie określenia stopnia 
realizacji założonych celów, określenia stopnia wykonania przyjętych zadań oraz ewentualnie analizy 
przyczyn występujących rozbieżności; 

•  monitoring społeczny - realizowany poprzez umożliwienie społeczeństwu pełnego dostępu do danych 
o środowisku i jego ochronie oraz poprzez przyjmowanie opinii i wniosków odnośnie stanu 
środowiska i działań korygujących stan środowiska. 

 
Wyniki takiego monitoringu umożliwią ocenę czy i w jakim stopniu założone w Programie... 

działania są realizowane i skutkują osiąganiem przewidzianych efektów, które będą odzwierciedlały 
poprawę stanu środowiska. Monitoring umożliwi także dokonywanie ewentualnej korekty celów oraz 
określonych działań aby uzyskać lepszą efektywność ich wdrażania, bowiem wnioski z tego co zostało 
zrobione a co nie powinny stanowić podstawę do dalszych poczynań w taki sposób by w rezultacie 
osiągnąć zakładany cel. Jednocześnie monitoring realizacji założeń Programu � pozwoli  na racjonalne 
gospodarowanie środkami finansowymi.  

 
Podstawą kontroli realizacji zapisów Programu... będzie sprawozdawczość prowadzona w oparciu 

o określone wskaźniki umożliwiające śledzenie zmian, ich postęp i wielkości w ujęciu liczbowym bądź 
opisowym. W celu nadzoru nad realizacją opracowanego Programu..., w tabeli 22 przyjęto wskaźniki, 
które mogą być pomocne do oceny założonych zadań. Analiza tych wskaźników będzie podstawą do 
zweryfikowania oraz korekty przedsięwzięć planowanych w Programie.... Lista ta nie jest wyczerpująca i 
może podlegać modyfikacji. 
 

                                                 
1 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (art. 17 i 18) określa terminy realizacji poszczególnych 
dokumentów, tj.: 

•  programy ochrony środowiska podlegają aktualizacji nie rzadziej niż co 4 lata, 
•  co 2 lata organy wykonawcze opracowujące projekty programów składają raport z realizacji programu organom 

uchwalającym programy. 
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Tabela 42. Wskaźniki monitoringu realizacji Programu.... 

Kategoria  Wskaźnik Jednostka 

wielkość zasobów eksploatacyjnych wód podziemnych m3 
udział poszczególnych klas czystości wód podziemnych % 
udział poszczególnych klas czystości wód powierzchniowych % 
długość sieci wodociągowej km 
woda dostarczona gospodarstwom m3 
ludność korzystająca z sieci wodociągowej osoba 
długość sieci kanalizacyjnej km 
stosunek długości sieci kanalizacyjnej do długości sieci 
wodociągowej % 

ścieki odprowadzone do oczyszczalni m3 
ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej osoba 
ludność obsługiwana przez oczyszczalnie osoba 

Zasoby wodne i 
gospodarka wodno-

ściekowa 

wartość wskaźników zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych 
(BZT5, ChZT, zawiesina ogólna, azot ogólny, fosfor ogólny) mg/dm3 

wielkość emisji zanieczyszczeń do powietrza (gazy) Mg 
wielkość emisji zanieczyszczeń do powietrza (pyły) Mg 
kubatura budynków ogrzewanych centralnie m3 
długość sieci gazowej  km 
ludność korzystająca z sieci gazowej osoba 
ilość wybudowanych elektrowni biogazowych i wiatrowych 
oraz ich moc 

szt. 
MW/h 

produkcja energii ze źródeł wodnych MW/h 

Powietrze 

ilość obiektów wykorzystujących odnawialne źródła energii szt. 
ilość opracowanych map akustycznych szt. 
liczba punktów monitoringu hałasu, w których stwierdzono 
przekroczenia poziomów dopuszczalnych 

szt. Hałas 

długość wybudowanych ekranów akustycznych km 
ilość poważnych awarii szt. 
ilość awarii związanych z przewozem materiałów 
niebezpiecznych szt. 

Poważne awarie 
długość linii kolejowych poddanych szczególnym procedurom 
dla określenia stopnia bezpieczeństwa przewozu materiałów 
niebezpiecznych 

km 

Promieniowanie 
elektromagnetyczne 

liczba punktów pomiarowych, w których stwierdzono 
przekroczenie dopuszczalnych poziomów wartości 
promieniowania elektromagnetycznego 

szt. 

powierzchnia gruntów rolnych zagrożonych erozją ha 
powierzchnia gruntów wymagających rekultywacji ha 
powierzchnia gruntów zrekultywowanych ha 
wskaźnik lesistości % 
powierzchnia gruntów wyłączonych z produkcji rolnej ha 
udział gleb kwaśnych w ogólnej powierzchni gleb % 
powierzchnia gruntów zalesionych ha 

Powierzchnia ziemi i 
gleb 

powierzchnia gruntów zadrzewionych i zakrzewionych ha 
powierzchnia obszarów prawnie chronionych ha Przyroda i krajobraz 

udział powierzchni obszarów chronionych w ogólnej % 
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Kategoria  Wskaźnik Jednostka 

powierzchni gminy 
powierzchnia obszarów chronionego krajobrazu ha 
powierzchnia zespołów przyrodniczo � krajobrazowych ha 
stanowiska dokumentacyjne szt. 
pomniki przyrody szt. 
liczba chronionych i zagrożonych gatunków fauny i flory szt. 
liczba utworzonych stref ochrony gatunków zagrożonych szt. 
liczba opracowanych i wdrożonych projektów ochrony 
wybranych gatunków 

szt. 
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88..  OODDDDZZIIAAŁŁYYWWAANNIIEE  NNAA  ŚŚRROODDOOWWIISSKKOO  
Obowiązek sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko projektu Programu Ochrony 

Środowiska wynika z art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (Dz.U. z 2008 nr 199 poz 1227), zgodnie z którym przeprowadzenie postępowania w 
sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wymagają (...) projekty polityk, strategii, 
planów lub programów w dziadzinie przemysłu, energetyki, transportu, telekomunikacji, gospodarki 
wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, turystyki i wykorzystywania terenu, 
opracowywane lub przyjmowane przez organy administracji, wyznaczające ramy dla późniejszej realizacji 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (...)� a także w przypadku wprowadzania 
zmian do przyjętych dokumentów. 

Odpowiedzialnym za wykonanie Prognozy jest organ administracji publicznej � Wójt Gminy 
Wręczyca Wielka.  

Podstawowym celem prognozy jest ustalenie, czy zapisy projektu aktualizacji Programu Ochrony 
Środowiska nie naruszają zasad prawidłowego  funkcjonowania środowiska przyrodniczego. Szczegółowe 
wymagania dotyczące zakresu prognozy określa art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 nr 199 poz 1227). 
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99..  SSTTRREESSZZCCZZEENNIIEE  WW  JJĘĘZZYYKKUU  NNIIEESSPPEECCJJAALLIISSTTYYCCZZNNYYMM  
 Przedmiotem opracowania jest projekt aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 
Wręczyca Wielka. Założeniem Programu �. jest przedstawienie szeroko rozumianej problematyki z 
zakresu ochrony środowiska na terenie gminy. Program szczegółowo charakteryzuje wybrane elementy 
oraz towarzyszące im zagrożenia. Wydzielonym fragmentem jest gospodarka odpadami, dla której 
realizuje się projekt Planu Gospodarki Odpadami. 
 Ustawa Prawo Ochrony Środowiska (POŚ) stawia wymagania w odniesieniu do programów 
ochrony środowiska przygotowywanych dla potrzeb jednostek terytorialnych. Aktualizacja "Programu 
Ochrony Środowiska dla gminy Wręczyca Wielka" przewiduje sformułowanie: celów ekologicznych, 
priorytetów ekologicznych, rodzaju i harmonogramu działań proekologicznych, środków niezbędnych do 
osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno-ekonomiczne i środki finansowe. 
Celem aktualizacji Programu � jest ochrona środowiska lokalnego gminy poprzez wskazanie kierunków 
działań, wytyczenie celów i konkretnych zadań. W programie opisano zagadnienia związane z takimi 
komponentami środowiska jak:  

1. powietrze 
2. hałas 
3. pola elektromagnetyczne 
4. nadzwyczajne zagrożenia środowiska 
5. gospodarka wodno-ściekowa 
6. powierzchnia ziemi i gleb 
7. przyroda i krajobraz 

W poszczególnych działach przedstawiono aktualny stan poszczególnych komponentów środowiska. 
Zostały przedstawione kierunki zmian w danej kategorii, wytyczone cele krótko i długoterminowe wraz z 
celem priorytetowym. Na podstawie określonych celów zostały wyodrębnione zadania, których realizację 
podejmie gmina lub inne jednostki. Koszty związane z realizacją zadań przedstawione zostały w 
harmonogramach czasowo-kosztowych dla poszczególnych elementów środowiska. 
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