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11..  WWPPRROOWWAADDZZEENNIIEE  

11..11..  PPrrzzeeddmmiioott  oopprraaccoowwaanniiaa  

Przedmiotem opracowania jest prognoza oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji 
�Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wręczyca Wielka na lata 2010 - 2013 z perspektywą na 
2014 - 2017�.  

11..22..  PPooddssttaawwaa  pprraawwnnaa  oopprraaccoowwaanniiaa  

Zasadność opracowania prognozy wynika z zapisów 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.2008.199.1227).  

Przedmiotowy akt prawny - transponując do polskiego prawodawstwa przepisy dyrektywy 
Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre 
przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne oraz 92/43/EWG z dnia 21 maj 1992 r. 
w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych i dzikiej fauny i flory, a także Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny skutków niektórych planów 
i programów, dyrektywy 2003/4/WE z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie publicznego dostępu do 
informacji dotyczących środowiska, dyrektywy 2003/35/WE z dnia 26 maja 2003 r. przewidującej 
udział społeczeństwa w odniesieniu do sporządzania niektórych planów i programów w zakresie 
środowiska oraz zmieniającej w odniesieniu do udziału społeczeństwa i dostępu do wymiaru 
sprawiedliwości dyrektywy Rady 85/337/EWG i 96/61/WE i dyrektywy 2008/1/WE z dnia 15 stycznia 
2008 r. dotyczącej zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli - w art. 46 ust. 2, 
nakłada obowiązek przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów 
planów i programów. Zgodnie z tym artykułem (art. 46) �przeprowadzenie strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko wymagają projekty (�) polityk, strategii, planów lub programów w 
dziedzinie przemysłu, energetyki, transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki 
odpadami, leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, turystyki i wykorzystywania terenu, opracowywanych 
lub przyjmowanych przez organy administracji, wyznaczających ramy dla późniejszej realizacji 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko� a także w przypadku wprowadzania 
zmian do już przyjętego dokumentu, o którym mowa w art. 46 lub 47. (art. 50). Na podstawie zapisu 
art. 51 ust 1 w/w ustawy organ administracji publicznej � Wójt Gminy Wręczyca Wielka został 
zobowiązany do sporządzenia Prognozy oddziaływania na środowisko projektu programu ochrony 
środowiska, który realizuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu ochrony środowiska na terenie 
gminy.  

11..33..  CCeell  oopprraaccoowwaanniiaa  

Głównym celem prognozy oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji Programu 
Ochrony Środowiska dla gminy Wręczyca Wielka jest ustalenie, czy zapisy zawarte w w/w 
opracowaniu nie naruszają zasad prawidłowego funkcjonowania środowiska przyrodniczego z 
zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. Prognoza ma za zadanie ocenić i analizować istniejący 
stan środowiska, ułatwić identyfikację możliwych do określenia skutków środowiskowych 
wywołanych poprzez działania ocenianego dokumentu oraz określić, pojawiające się zagrożenia 
wynikające z wystąpienia w przyszłości zagrożeń i konfliktów środowiskowych.    

11..44..  ZZaakkrreess  pprrooggnnoozzyy  

Wymagania dotyczące zakresu prognozy oddziaływania na środowisko zostały zawarte w 
ustawie 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). Zgodnie z zapisami w w/w ustawie prognoza powinna zawierać (art. 51 ust. 2): 
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a) informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego powiązaniach z 
innymi dokumentami,  

b) informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy, 
c) propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień 

projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania,  
d) informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na  środowisko,  
e) streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym;  
Prognoza ma za zadanie określać, analizować i oceniać:  
a) istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji 

projektowanego dokumentu,  
b) stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem,  
c) istniejące problemy ochrony  środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego 

dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z 
dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,  

d) cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i 
krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, oraz sposoby, w jakich te cele i 
inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu,  

e) przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, 
skumulowane, krótkoterminowe,  średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz 
pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego 
obszaru, a także na środowisko, a w szczególności na:  różnorodność biologiczną, ludzi, zwierzęta, 
rośliny, wodę, powietrze, powierzchnię ziemi, krajobraz, klimat, zasoby naturalne, zabytki, dobra 
materialne z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i między 
oddziaływaniami na te elementy;  

Prognoza ponadto przedstawia:  
a) rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą 

negatywnych oddziaływań na  środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektowanego 
dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność 
tego obszaru,  

b) biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele i przedmiot ochrony obszaru 
Natura 2000 oraz integralność tego obszaru rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w 
projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem  ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny 
prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych, w tym wskazania 
napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy. 

 

11..55..  MMeettooddoollooggiiaa  

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska 
dla Gminy Wręczyca Wielka została sporządzona zgodnie z wymaganym zakresem w myśl  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). 

 
W prognozie oceniono stan aktualny środowiska przyrodniczego na obszarze gminy. Dokonano oceny 
oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń planu na poszczególne komponenty 
środowiska, takie jak:  
  
-  powietrze i klimat,  
-  woda,  
-  bioróżnorodność, fauna i flora,  
-  powierzchnia ziemi i gleba,  
-  krajobraz,  
-  dziedzictwo kulturowe, w tym zabytki,  
-  populacja oraz zdrowie ludzi.  
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Wskazano najważniejsze problemy środowiskowe oraz ustalono występowanie oddziaływań 
bezpośrednich, pośrednich, wtórnych, krótkoterminowych, długoterminowych, stałych i chwilowych 
pomiędzy danym komponentem środowiska a określonym działaniem. Przedstawiono również wpływ 
realizacji projektowanych działań na poszczególne komponenty środowiska, a także określono skutki 
zaniechania realizacji celów i zadań określonych w projekcie Programu Ochrony Środowiska dla 
gminy Wręczyca Wielka. Ponadto przedstawiono działania, jakie należy podjąć, aby ograniczyć 
potencjalne negatywne oddziaływania na środowisko wynikające z realizacji poszczególnych zadań 
określonych w projekcie Programu�. Ze względu na brak szczegółów co do sposobu realizacji 
poszczególnych działań prognoza identyfikuje jedynie kierunki tych oddziaływań, bowiem projekt 
Programu� jest dokumentem o charakterze ogólnym.   
 
Wskazano również na zależności pomiędzy projektem Programu� a dokumentami nadrzędnymi lub 
równorzędnymi opracowanymi na szczeblu międzynarodowym, krajowym i wojewódzkim. 
 
Do przeprowadzenia wymienionych powyżej prac wykorzystano między innymi: 
•  Program Ochrony Środowiska dla powiatu kłobuckiego przyjęty uchwałą Nr 126/XIII/2004 Rady 

Powiatu w Kłobucku z dnia 23 lutego 2004 oraz uchwała Nr 179/XVII/2004 Rady Powiatu w 
Kłobucku z dnia 26 lipca 2004. 

•  Program Ochrony Środowiska Województwa Śląskiego do 2004 roku 
oraz cele długoterminowe do roku 2015  

•  Program Ekorozwoju Powiatu Kłobuckiego 2005 - 2010 
•  Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000 � 2020 
•  Polityka Ekologiczna Państwa w Latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016, Warszawa, 2008 
•  Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) � projekt aktualizacji 2009 
•  Publikacje Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach 
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22..  PPRROOGGRRAAMM  OOCCHHRROONNYY  ŚŚRROODDOOWWIISSKKAA  ��  ZZAAWWAARRTTOOŚŚĆĆ,,  
CCEELLEE,,  PPOOWWIIĄĄZZAANNIIAA  

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wręczyca Wielka została wykonana 
w celu określenia aktualnego stanu, celów, wymagań oraz działań niezbędnych do realizacji w 
dziedzinie ochrony środowiska.  

Zgodnie z zapisem ustawy - Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2008.111.708) organ 
wykonawczy gminy w celu realizacji polityki ekologicznej państwa, sporządza gminny program 
ochrony środowiska, który następnie jest uchwalany przez radę gminy (art.   17,   art.   18). Program 
ten, podobnie jak politykę ekologiczną państwa przyjmuje się na 4 lata i ma 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). 

Celem realizacji Programu Ochrony Środowiska jest konieczność ochrony środowiska 
lokalnego gminy poprzez określenie kierunków działań, wytyczenie celów i zadań do realizacji.  

Gminny Program Ochrony Środowiska składa się z 9 rozdziałów obejmujących swoją 
tematyką następujące zagadnienia: 
•  wprowadzenie, 
•  ogólną charakterystyka obszaru gminy, 
•  stan środowiska, cele, kierunki działań, harmonogram poszczególnych komponentów środowiska 

przyrodniczego, 
•  edukacje ekologiczną, 
•  zarządzanie ochroną środowiska wraz z kosztami, 
•  sposób kontroli � monitoring. 

 
Program� zawiera również streszczenie w języku niespecjalistycznym, spis tabel, wykresów, 
rysunków w opracowaniu oraz spis literatury i wykorzystanych materiałów. 

 
 Główną zasadą przyjętą w projekcie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 
Wręczyca Wielka jest zasada zrównoważonego rozwoju, umożliwiająca harmonizację rozwoju 
gospodarczego i społecznego z ochroną walorów środowiskowych. W kontekście powyższego, 
nadrzędny cel Programu� sformułowano następująco: 

 
 

Zrównoważony i trwały rozwój gminy poprzez poprawę stanu środowiska przyrodniczego, 
zachowanie jego istotnych walorów oraz rozwój infrastruktury ochrony środowiska. 

 
 

Cele ustanowione w programie realizują misję określoną w strategii rozwoju województwa 
śląskiego, a 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�.  

Wyznaczone cele w odniesieniu do poszczególnych komponentów środowiska zostały 
określone następująco: 

 

Powietrze atmosferyczne Trwała poprawa stanu jakości powietrza odpowiadającego 
najwyższym normom. 

Hałas Zmniejszenie uciążliwości hałasu dla mieszkańców. 



Prognoza oddziaływania na środowisko aktualizacji �Programu Ochrony Środowiska - Gmina Wręczyca Wielka� 
na lata 2010-2013 z perspektywą na 2014 -2017 

 6

Promieniowanie elektromagnetyczne 
Zapobieganie zagrożeniom związanym z promieniowaniem 
elektromagnetycznym i ograniczenie emisji niejonizującego 
promieniowania elektromagnetycznego do środowiska. 

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

Gospodarka wodno-ściekowa 

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. 

Powierzchnia ziemi i gleb 

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 

Przyroda 
Ochrona oraz kształtowanie zasobów przyrody, w tym 
walorów krajobrazowych w ujęciu zrównoważonego rozwoju 
gospodarczego gminy 

 
Z kolei zadania do realizacji w ramach Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla gminy 

Wręczyca Wielka przypisane do poszczególnych komponentów środowiska zostały zadeklarowane 
następująco: 
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Powietrze atmosferyczne 

1). 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) 
 
2). Termomodernizacja budynków oraz stosowanie 
materiałów energooszczędnych w budownictwie (wzrost 
energooszczędności). 

3). Opracowanie programu ograniczenia niskiej emisji  

4). Budowa sieci gazowej � likwidacja małych kotłowni. 

5). 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) 

6). Promowanie oraz tworzenie warunków dla zwiększania 
się udziału transportu zbiorowego 

7). Promowanie �czystych technologii� w tym technologii 
BAT. Modernizacja procesów technologicznych celem 
zmniejszenia energo- i materiałochłonności. Stymulowanie 
zakładów do samokontroli poprzez wprowadzanie systemów 
zarządzania środowiskiem (ISO 14001) 

8). Budowanie wśród mieszkańców świadomości 
ekologicznej z zakresu ochrony powietrza oraz informowanie 
i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz poprawienia 
jakości powietrza atmosferycznego  

 

Hałas 

1). Prowadzenie monitoringu oraz oceny akustycznej 
wybranych miejsc na terenie gminy (szlaki komunikacyjne, 
obiekty działalności gospodarczej). 

2). Usprawnienie systemu komunikacyjnego (poprawa 
nawierzchni i warunków bezpieczeństwa ruchu, modernizacja 
i rozbudowa dróg, tworzenie tras rowerowych) � analogicznie 
jak dla zadań z komponentu powietrze atmosferyczne. 

3) Propagowanie stosowania materiałów budowlanych o 
odpowiedniej izolacyjności akustycznej. 

4). Wprowadzanie do planu zagospodarowania 
przestrzennego zapisów odnośnie standardów akustycznych. 
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Promieniowanie elektromagnetyczne 

1). Prowadzenie monitoringu poziomów pól 
elektromagnetycznych (utrzymywanie poziomów pól 
elektromagnetycznych poniżej dopuszczalnych poziomów, 
zobowiązanie operatorów telefonii komórkowej do zgłaszania 
zmian w układach mocy nadajników). 

2). Rozpoznanie zagrożeń i kształtowania stref oddziaływania 
elektromagnetycznego wzdłuż linii wysokiego napięcia 110 
kV i 400 kV wraz z uwzględnianiem odpowiednich zapisów 
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.  

3). Edukacja społeczeństwa w zakresie oddziaływania 
promieniowania elektromagnetycznego. 

Poważne awarie 

1). Weryfikacja listy potencjalnych sprawców poważnych 
awarii oraz sytuacji kryzysowych. 

2). Aktualizacja planów reagowania kryzysowego,  

3). Wyznaczenie optymalnych tras dla przewozu ładunków 
niebezpiecznych. 

4). Edukacja społeczeństwa w zakresie kreowania zachowań 
w sytuacjach poważnych awarii. 

Gospodarka wodno-ściekowa 

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

2). Rozbudowa istniejących sieci wodociągowych. 

3). Modernizacja stacji uzdatniania wody. 

4). Wdrożenie programu działań na rzecz ograniczenia 
zanieczyszczeń azotowych pochodzących z rolnictwa. 

5). Budowa kanalizacji sanitarnej dla Gminy Wręczyca 
Wielka wraz z rozbudową oczyszczalni w Truskolasach. 

6). Budowa i prowadzenie ewidencji oczyszczalni 
przydomowych oraz zbiorników bezodpływowych i 
zintensyfikowanie ich częstotliwości opróżniania. 

7). Budowanie wśród mieszkańców świadomości 
ekologicznej z zakresu gospodarki wodno-ściekowej oraz 
informowanie i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz 
oszczędnego zużycia wody. 
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Powierzchnia ziemi i gleb 

1). Aktualizacja map glebowych. Prowadzenie zalesień.  

2). Kształtowanie struktury upraw przeciwdziałającej erozji i 
pogarszaniu się jakości gleb - lepsze dostosowanie do 
naturalnego, biologicznego potencjału gleb. 

3). Zapobieganie procesom degradacji i dewastacji gruntów 
rolnych - ograniczenie zanieczyszczeń emitowanych do 
powietrza, wody i gleb 

4). Ochrona zasobów złóż poprzez ich racjonalne 
wykorzystywanie w koordynacji z planami rozwoju gminy. 

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

Przyroda 

1). Prowadzenie prac pielęgnacyjno-konserwacyjnych 
istniejących pomników przyrody. 

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

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

4). Tworzenie wybranych ścieżek przyrodniczo-
dydaktycznych w obrębie przyrodniczo cennych terenów 
leśnych 

5). Zintensyfikowanie działań w kierunku realizacji Programu 
Zwiększania Lesistości Kraju. 

 
 
Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla gminy Wręczyca Wielka realizowana była z 

uwzględnieniem dokumentów nadrzędnych, w tym dokumentów programowych Unii Europejskiej  
oraz tworzonych w oparciu o nie rozwiązań strategiczno-prawnych Państwa Polskiego. Wśród 
dokumentów programowych UE wyróżnić należy przede wszystkim: 

- Strategię Lizbońską uzupełnioną Strategią Zrównoważonego Rozwoju Unii Europejskiej � 
cele strategiczne to m.in.: ograniczenie zmian klimatycznych, wzrost �zielonej� energii, wzrost 
bezpieczeństwa zdrowotnego, usprawnienie systemu transportowego i gospodarowania przestrzenią, 
odpowiedzialne gospodarowanie zasobami naturalnymi. 

- Szósty Program Działań Wspólnoty Europejskiej (Środowisko 2010) -  w ramach programu 
realizowanych jest siedem strategii tematycznych: zapobiegania wytwarzania odpadów, czyste 
powietrze dla Europy, środowiska miejskiego, ochrony gleb, zrównoważonego użytkowania 
pestycydów,  zachowania środowiska morskiego i użytkowania zasobów naturalnych. 

- Konwencję  Ramiarską � cele strategiczne: ochrona obszarów wodno-błotnych oraz 
migrującego ptactwa wodnego. 

- Konwencję z Brna � cele strategiczne: ochrona gatunków dzikiej flory i fauny.  
- Konwencję o różnorodności biologicznej z Rio de Janeiro � cele strategiczne:  ochrona 

różnorodności biologicznej, zrównoważone użytkowanie jej elementów oraz uczciwy i sprawiedliwy 
podział korzyści wynikających z wykorzystywania zasobów genetycznych. 

- Ramową Konwencję Narodów Zjednoczonych wraz z protokołem z Kioto� cele strategiczne: 
ochrona klimatu. 
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 Cele przedstawione w tych dokumentach są podstawą rozwiązań prawnych obowiązujących 
w Polsce, a wskazane tam zobowiązania zostały ujęte do realizacji w krajowych dokumentach 
programowych w zakresie ochrony  środowiska. Są to przede wszystkim: Polityka Ekologiczna 
Państwa, Krajowy Program Oczyszczania  Ścieków Komunalnych, Polityka Leśna Państwa, Strategia 
Rozwoju Energetyki Odnawialnej, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Krajowa 
Strategia Ochrony i Umiarkowanego Użytkowania Różnorodności Biologicznej wraz z programem 
działań. Program Ochrony Środowiska dla gminy Wręczyca Wielka zawiera również odnośniki do 
dokumentów powiatowego i wojewódzkiego programu ochrony środowiska. Powiązania pomiędzy 
projektem a wymienionymi dokumentami zestawiono w tabeli nr 1. 
 

Tabela 1. Analiza zgodności priorytetów projektu POŚ Gmina Wręczyca Wielka z krajowymi 
dokumentami strategicznymi w zakresie ochrony środowiska 

 

Dokument 
strategiczny 

Cele/zadania dokumentu 
strategicznego 

Kierunki działań ujęte  
w POŚ Gmina Wręczyca Wielka 

POLITYKA 
EKOLOGICZNA 
PAŃSTWA W 
LATACH 2009-2012 
Z PERSPEKTYWĄ 
DO ROKU 2016 

- zachowanie bogatej różnorodności 
biologicznej polskiej przyrody na 
różnych poziomach organizacji 

- racjonalne użytkowanie zasobów 
leśnych przez kształtowanie ich 
właściwej struktury gatunkowej i 
wiekowej, z zachowaniem bogactwa 
biologicznego 

- racjonalizacja gospodarowania 
zasobami wód powierzchniowych i 
podziemnych w taki sposób, aby 
uchronić gospodarkę narodową od 
deficytów wody i zabezpieczyć przed 
skutkami powodzi oraz zwiększenie 
samofinansowania gospodarki wodnej 

- rozpowszechnianie dobrych praktyk 
rolnych i leśnych, zgodnych z 
zasadami rozwoju zrównoważonego,   
przeciwdziałanie degradacji terenów 
rolnych,  łąkowych  i wodno-błotnych 
przez czynniki antropogenie,  
zwiększenie skali rekultywacji  gleb 
zdegradowanych  i zdewastowanych, 
przywracając im funkcję 
przyrodniczą, rekreacyjną lub rolniczą 

- racjonalizacja zaopatrzenia ludności 
oraz sektorów gospodarczych w 
kopaliny i wodę z zasobów 
podziemnych oraz otoczenia ich 
ochroną przed ilościową i jakościową 
degradacją 

- poprawa stanu zdrowotnego 
mieszkańców w wyniku wspólnych 
działań sektora ochrony środowiska z 
sektorem zdrowia oraz  skuteczny 

Wszystkie działania 
 

Komponenty: wszystkie 
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nadzór nad wszystkimi w kraju 
instalacjami będącymi potencjalnymi  
źródłami awarii przemysłowych 
powodujących zanieczyszczenie 
środowiska. 

- dążenie do spełnienia  przez RP 
zobowiązań wynikających z Traktatu 
Akcesyjnego oraz z dwóch dyrektyw 
unijnych: LCP oraz CAFE 

- dokonanie wiarygodnej oceny 
narażania społeczeństwa na 
ponadnormatywny hałas i podjęcie 
kroków do zmniejszenia tego 
zagrożenia tam, gdzie jest ono 
największe. 

STRATEGIA 
GOSPODARKI 
WODNEJ 

- zaspokojenie uzasadnionych potrzeb 
wodnych ludności i gospodarki przy 
poszanowaniu zasad zrównoważonego 
użytkowania wód,   

- osiągnięcie i utrzymanie dobrego 
stanu wód, a w szczególności 
ekosystemów wodnych i od wody 
zależnych,  

- podniesienie skuteczności ochrony 
przed powodzią i skutkami suszy. 

Edukacja ekologiczna 
społeczeństwa nt. racjonalnego 
gospodarowania zasobami 
wodnymi, ochronie przed 
zanieczyszczeniami ze źródeł 
punktowych oraz obszarowych, 
ochronie przed powodzią 

Komponent: gospodarka-wodno 
ściekowa 

KRAJOWY 
PROGRAM 
OCZYSZCZANIA 
ŚCIEKÓW 
KOMUNALNYCH 

- konieczność osiągnięcia standardów 
jakości ścieków odprowadzanych do 
środowiska z oczyszczalni ścieków,  

- zapewnienie 75% redukcji 
całkowitego ładunku azotu i fosforu w 
ściekach komunalnych,  

-wyposażenie aglomeracji w systemy 
kanalizacji zbiorczej lub stosowanie 
systemów indywidualnych,  

- zagospodarowanie osadów 
ściekowych powstających w 
oczyszczalniach ścieków. 

Budowa systemów odprowadzania i 
oczyszczania ścieków 
komunalnych;  

Ewidencja zbiorników 
bezodpływowych; 

Kontrola pozwoleń wodno-
prawnych; 

Edukacja ekologiczna 
społeczeństwa nt. prawidłowej 
gospodarki wodno-ściekowej; 

Komponent: gospodarka wodno-
ściekowa 

KRAJOWA 
STRATEGIA 
OCHRONY I 
UMIARKOWANEGO 
UŻYTKOWANIA 
RÓŻNORODNOŚCI 
BIOLOGICZNEJ 
WRAZ Z 
PROGRAMEM 
DZIAŁAŃ 

- rozpoznawanie i monitorowanie 
stanu różnorodności biologicznej oraz 
istniejących i potencjalnych zagrożeń,  

- usuwanie lub ograniczanie 
aktualnych i potencjalnych zagrożeń 
różnorodności biologicznej,  

- zachowanie i/lub wzbogacanie 
istniejących oraz odtwarzanie 
zanikłych elementów różnorodności 
biologicznej,  

Powiększanie powierzchni leśnej z 
uwzględnieniem zasobów 
krajobrazowych i kulturowych 
regionu, 

Kształtowanie struktury gatunkowej 
i wiekowej drzewostanów zgodnie z 
naturalnymi predyspozycjami 
lokalnych biotopów, 

Ochrona różnorodności 
biologicznej 
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- integracja działań na rzecz ochrony 
różnorodności biologicznej z 
działaniami ważnych dla tej ochrony 
sektorów gospodarki oraz 
administracji publicznej i 
społeczeństwa (w tym organizacji 
pozarządowych). 

Komponent: przyroda  

 

POLITYKA LEŚNA 
PAŃSTWA 

- powiększanie zasobów leśnych 
kraju, do 30% w 2020 roku i 33% w 
połowie XXI wieku,  

- sukcesywne w miarę przekazywania 
do zalesienia gruntów nieprzydatnych 
dla rolnictwa i osiągania przestrzennie 
optymalnej struktury lasów w 
krajobrazie przez ochronę i pełne 
wykorzystanie produkcyjnych 
możliwości siedlisk,  

- polepszenie stanu zasobów leśnych i 
ich kompleksową ochronę,  

- reorientacja zarządzania lasami z 
poprzedniej dominacji modelu 
surowcowego na model 
proekologicznej i zrównoważonej 
ekonomicznie, wielofunkcyjnej 
gospodarki leśnej. 

Powiększanie powierzchni leśnej z 
uwzględnieniem zasobów 
krajobrazowych i kulturowych 
regionu, 

Komponent: przyroda  

 

WOJEWÓDZKI 
PROGRAM 
OCHRONY 
ŚRODOWISKA 

- przywrócenie wysokiej jakości wód 
powierzchniowych oraz ochrona 
jakości wód podziemnych i 
racjonalizacja ich wykorzystania. 

- polepszenie jakości powietrza 
atmosferycznego 

- zmniejszenie uciążliwości hałasu dla 
mieszkańców i środowiska poprzez 
obniżenie jego natężenia do poziomu 
obowiązujących standardów 

- kontrola i ograniczenie emisji 
promieniowania niejonizującego do 
środowiska 

- eliminowanie i zmniejszanie 
skutków dla środowiska z tytułu 
awarii przemysłowych 

- przekształcenie terenów 
poprzemysłowych i zdegradowanych 
województwa śląskiego. 

- racjonalne wykorzystanie zasobów 
glebowych 

- ochrona zasobów złóż poprzez ich 
racjonalne wykorzystywanie w 

Wszystkie działania 
 

Komponenty: wszystkie 
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koordynacji z planami rozwoju 
regionu. 

- ochrona i wzrost różnorodności 
biologicznej (genetycznej gatunkowej 
i siedliskowej) i krajobrazowej oraz 
wzrost lesistości województwa i 
ochrona lasów. 

POWIATOWY 
PROGRAM 
OCHRONY 
ŚRODOWISKA 

- wspieranie wykorzystania  nośników 
energii przyjaznych środowisku 

- termomodernizacja obiektów 

- rozwój infrastruktury drogowej 

- rozwój sieci tras rowerowych 

- rozbudowa systemu małej retencji 

- melioracje nawadniające na 
obszarach o deficycie wodnym 

- działania sprzyjające zwiększeniu 
retencyjności lokalnych zlewni 

- działania na rzecz racjonalizacji 
zużycia wody 

- uporządkowanie gospodarki 
ściekowej w ramach gmin 

- ograniczenie dopływu 
zanieczyszczeń do wód 
powierzchniowych (zwłaszcza z 
terenów rolniczych) ze źródeł  
obszarowych 

- ograniczenie zagrożeń związanych z 
liniowymi źródłami zanieczyszczeń 
(główne drogi) 

- uzupełnienie stref ochronnych ujęć 
wody 

- monitoring zagrożeń dla wód 
podziemnych 

- rekultywacja pozostałych terenów 

- działania przeciwerozyjne 

- wapnowanie gleb na terenach 
rolniczych 

- wspieranie rolnictwa ekologicznego 
oraz rolnictwa integrowanego 

 - dostosowanie drzewostanów 
leśnych do warunków siedliskowych 

- zagospodarowanie obiektów 
chronionych i cennych przyrodniczo 

- wspieranie działań łączących 

Wszystkie działania 
 

Komponenty: wszystkie 
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zadania ochrony i rekonstrukcji 
zieleni urządzonej z ochroną i 
rekonstrukcją obiektów zabytkowych 

- ewidencja źródeł promieniowania 
niejonizującego i określenie 
poziomów zagrożeń 

- rozpoznanie stref zagrożenia 
hałasem komunikacyjnym 

- wspieranie działań na rzecz 
ograniczenia istniejących uciążliwości 
akustycznych 

- edukacja społeczeństwa na rzecz 
kreowania zachowań w sytuacji 
wystąpienia nadzwyczajnych 
zagrożeń środowiska 

- rozwój form edukacji ekologicznej 
dla wszystkich grup wiekowych i 
różnych grup zawodowych 

 

Przedstawione w powyższej tabeli powiązania z dokumentami strategicznymi w zakresie ochrony  
środowiska wskazują na wysoką korelację priorytetów określonych w projekcie aktualizacji POŚ dla 
gminy Wręczyca Wielka z zagadnieniami uwzględnionymi w tych dokumentach. Zaproponowane 
rozwiązania są zgodne z celami określonymi na szczeblu powiatowym oraz wojewódzkim. Priorytety i 
działania wyznaczone w projekcie POŚ realizują cele środowiskowe ujęte w dokumentach 
strategicznych i wyższego rzędu, w żadnym przypadku nie będąc sprzecznymi z celami w zakresie 
ochrony środowiska. 
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33..  AANNAALLIIZZAA  SSTTAANNUU  ŚŚRROODDOOWWIISSKKAA  NNAA  TTEERREENNIIEE  GGMMIINNYY  
WWRRĘĘCCZZYYCCAA  WWIIEELLKKAA  

33..11..  OOggóóllnnaa  cchhaarraakktteerryyssttyykkaa  ggmmiinnyy  

Gmina Wręczyca Wielka jest jedną ze 166 gmin w województwie śląskim i jedną z 9 gmin 
powiatu kłobuckiego. Gmina posiada powierzchnię 149 km2. Stanowi to 1,21% powierzchni 
województwa śląskiego (12 309 km2) i 16,76% powierzchni powiatu kłobuckiego (889 km2). W skład 
gminy wchodzi 28 sołectw.  

Gmina Wręczyca Wielka położona jest w północnej części województwa śląskiego, w 
odległości 12 km od Częstochowy. Graniczy z następującymi gminami: na północy - Kłobuck, 
Opatów i Panki, na wschodzie - Częstochowa, na południu - Blachownia oraz na zachodzie - Przystajń 
i Herby.  

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.  
Obszar gminy Wręczyca Wielka posiada klimat wyżyn środkowopolskich. Według regionalizacji 
klimatycznej Gumińskiego wchodzi w skład Dzielnicy Częstochowsko-Kieleckiej. 
 Gminę Wręczyca Wielka zamieszkuje obecnie 17398 mieszkańców (stan na 31.12.2008r).  
Stanowi to 0,37% ludności województwa śląskiego i 20,5% powiatu kłobuckiego. 
 Na terenie gminy Wręczyca Wielka w 2008 roku działalność gospodarcza prowadzona była 
przez 1175 podmiotów gospodarczych, w tym: 24 (sektor publiczny), 1151 (sektor prywatny).  

33..22..  OOcceennaa  jjaakkoośśccii  ppoowwiieettrrzzaa  

Na terenie gminy Wręczyca Wielka głównymi źródłami zanieczyszczeń powietrza 
atmosferycznego są przede wszystkim: 
 

•  zanieczyszczenia komunikacyjne � liniowe (emisja komunikacyjna), 
•  zanieczyszczenia pochodzące ze źródeł niskiej emisji (emisja niska). 

 
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). 

 
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 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).  
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Wyniki klasyfikacji strefy kłobuckiej, a więc gminy Wręczyca Wielka dla poszczególnych 
zanieczyszczeń powietrza pod kątem ochrony zdrowia i ochrony roślin przedstawiono w tabeli 2.  
 

Tabela 2. 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 

 

33..33..  ZZaaggrroożżeenniiee  hhaałłaasseemm 

 Do źródeł najbardziej uciążliwego hałasu zalicza się hałas komunikacyjny i przemysłowy. 
Brak dużych obiektów przemysłowych na terenie gminy powoduje, że podstawowym źródłem hałasu 
jest hałas komunikacyjny, związany przede wszystkim z transportem kołowym. 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. Przez teren gminy przebiegają dwie magistrale kolejowe: magistrala nr 181 
Herby Nowe - Oleśnica oraz nr 131 Chorzów Batory - Tczew. Zabudowa mieszkaniowa na terenie 
gminy znajduje się w dalszej odległości od torów 

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 wyniki 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.  

Istnieje prawdopodobieństwo, że największa skala uciążliwości hałasu komunikacyjnego 
wiąże się z trasami przelotowymi. W przypadku gminy Wręczyca Wielka taki punkt stanowi  przede 
wszystkim skrzyżowanie ulic Częstochowskiej, Śląskiej oraz Mickiewicza (skrzyżowanie dróg 
wojewódzkich nr 492 i 494).  

 

33..44..  ZZaaggrroożżeenniiee  pprroommiieenniioowwaanniieemm  eelleekkttrroommaaggnneettyycczznnyymm  

Głównym źródłem promieniowania elektromagnetycznego jest infrastruktura elektro-
energetyczna, czyli linie i stacje elektroenergetyczne oraz instalacje elektryczne odbiorcze (radiowe, 
telewizyjne oraz telefonii komórkowej). 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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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. Uciążliwość masztów telefonii komórkowej oraz linii 
wysokiego napięcia mieści się w ich strefach ochronnych. W strefach  oddziaływania,  zabronione  jest  
sytuowanie  budownictwa mieszkaniowego  lub  obiektów  przeznaczonych  do  stałego  przebywania  
ludzi.  Jedynym  dokumentem  gminy,  skutecznie  egzekwującym  te  zakazy,  może  stanowić 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. 

 

33..55..  PPoowwaażżnnee  aawwaarriiee  

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.  

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. Nie ma 
bezpośredniego zagrożenia promieniotwórczym skażeniem terenu, ponieważ najbliższa elektrownia 
jądrowa oddalona jest o około 330 km. Potencjalne zagrożenie mogą stanowić stacje benzynowe czy 
stacje dystrybucji gazu.  

Potencjalne niebezpieczeństwo 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. 

Na pożary narażony jest teren całej gminy, w szczególności sołectwa: Hutka, Grodzisko, 
Pierzchno, Wręczyca Wielka, Borowe, Bieżeń, Długi Kąt, Nowiny, Jezioro, Węglowice. Lasy 
występujące na tych obszarach są zakwalifikowane do I kategorii zagrożenia pożarowego. 

33..66..  GGoossppooddaarrkkaa  wwooddnnoo--śścciieekkoowwaa  

3.6.1. 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. 

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. 

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.  

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, 
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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.  

3.6.2. Wody podziemne 

Na terenie gminy Wręczyca Wielka wody podziemne występują w dwóch piętrach 
wodonośnych: czwartorzędowym i jurajskim. 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. Z analizy 
badań jakości wody wynika, że w wodzie pochodzącej z ujęć we Wręczycy Wielkiej i Szarlejce 
znajdują się ponadnormatywne stężenia azotanów.  

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. Okresowo woda poddawana jest dezynfekcji podchlorynem 
sodu.  

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. 

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. 

3.6.3. Zaopatrzenie w wodę 

 Obszar gminy Wręczyca Wielka jest zwodociągowany w 100%. Źródłem zaopatrzenia w 
wodę są ujęcia wody znajdujące się w miejscowościach: Truskolasy, Borowe, Szarlejka, Wręczyca 
Wielka, Długi Kąt. 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.  
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3.6.4. 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. 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: 

a. Wręczyca Wielka � istniejąca sieć kanalizacyjna o długości 17,8 km; obsługuje 2671 osób, 
b. Wręczyca Mała � istniejąca sieć kanalizacyjna o długości 2,7 km; obsługuje 625 osób, 
c. Grodzisko � istniejąca sieć kanalizacyjna o długości 7,6 km; obsługuje 698 osób. 

Do roku 2015 przewiduje się zgodnie z �Koncepcją gospodarki ściekowej dla Gminy Wręczyca 
Wielka� budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: 

d. Kalej � sieć o dł. 6,3 km obsługująca 1671 osób + kolektor tranzytowy o dł. 1,5 km, 
e. Szalejka - sieć o dł. 3,0 km obsługująca 834 osoby (brak kolektora tranzytowego), 
f. Pierzchno - sieć o dł. 1,0 km obsługująca 300 osób + kolektor tranzytowy o dł. 1,5 km, 
g. 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. 
Do roku 2015 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. 
 
Aktualnie na terenie gminy Wręczyca Wielka pojemność eksploatowanych zbiorników 
bezodpływowych wynosi 30 288 m3. 

33..77..  PPoowwiieerrzzcchhnniiaa  zziieemmii  ii  gglleebb  

 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 
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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. Bonitacja gleb przedstawia się następująco: 
 
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%. 
 
Grunty na terenie gminy użytkowane są głównie na cele rolnicze (56,12% powierzchni 
administracyjnej gminy) oraz na cele leśne (36,34%).  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. 
W ostatnich latach obserwuje się tendencję do odchodzenia od produkcji rolnej na obszarze całej 
gminy. Z uzyskanych danych 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.  
 
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. 
 
− 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.   
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− rudy żelaza - złoża udokumentowane - obecnie nie eksploatowane. 

33..88..  PPrrzzyyrrooddaa  

 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�.  

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, 
- 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), czy reprezentujące gatunki górskie 
ciemiężyca zielona (Veratrum lobelianum) czy świerząbek orzęsiony (Chaerophyllum hirsutum) i 
wiele innych.  
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 
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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 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). 
 
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),  
•  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), 
•  Podkolan biały (Platantera bifolia), 
•  Gółka długoostrogowa (Gymnadenia conopsea), 
•  Kruszczyk błotny (Epipactis palustris), 
•  Kruszczyk szerokolistny (Epipactis helleborine). 
 
Na terenie gminy Wręczyca Wielka znajduje się obecnie 15 pomników przyrody. Są to zarówno 
pojedyncze drzewa jak i grupy drzew. 
 
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. 
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44..  PPRROOBBLLEEMMYY  OOCCHHRROONNYY  ŚŚRROODDOOWWIISSKKAA  IISSTTOOTTNNEE  ZZ  
PPUUNNKKTTUU  WWIIDDZZEENNIIAA  PPOOŚŚ  
Do głównych problemów ochrony środowiska na terenie gminy Wręczyca Wielka zaliczyć należy: 

44..11..  ww  zzaakkrreessiiee  ppoowwiieettrrzzaa  

potencjalne zanieczyszczenie tzw. niską emisją, wynikającą przede wszystkim z wykorzystywania 
paliw kopalnych jako podstawowego źródła ciepła w gminie oraz spalania odpadów komunalnych w 
piecach. Poza tym istotnym punktem zanieczyszczenia powietrza jest komunikacja samochodowa, 
przy czym największa emisja tych zanieczyszczeń jest w rejonie dróg wojewódzkich.     

44..22..  ww  zzaakkrreessiiee  hhaałłaassuu  ii  nnaattęężżeeńń  ppóóll  eelleekkttrroommaaggnneettyycczznnyycchh  

największą uciążliwością charakteryzuje się odcinek dróg wojewódzkich nr 492 i 494, czyli hałas 
komunikacyjny. Hałas przemysłowy nie stwarza problemów mieszkańcom gminy. Problemem jest 
brak prowadzonych badań klimatu akustycznego i natężeń pól elektromagnetycznych w odniesieniu 
do zdrowia ludzi i ochrony środowiska. 

44..33..  ww  zzaakkrreessiiee  ppoowwaażżnnyycchh  aawwaarriiii  

transport materiałów niebezpiecznych przewożonych przez teren gminy z wykorzystaniem transportu 
drogowego i kolejowego oraz zagrożenie pożarowe.  

44..44..  ww  zzaakkrreessiiee  wwóódd  ppoowwiieerrzzcchhnniioowwyycchh  ii  ppooddzziieemmnnyycchh  

- dla wód powierzchniowych gminy Wręczyca Wielka główne zagrożenie 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 również, 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.  

Analiza wyników badań jakości wód powierzchniowych rzeki Biała Oksza w prowadzonym 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.  

- wody podziemne gminy Wręczyca Wielka narażone są na zanieczyszczenia poprzez: 

•  infiltrację zanieczyszczeń z terenów nieskanalizowanych, 
•  infiltrację wód zanieczyszczonych nawozami i środkami ochrony roślin, 
•  infiltrację wód z terenów zanieczyszczonych przez obiekty i instalacje przemysłowe np. stacje 

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

Na terenie gminy Wręczyca Wielka wody podziemne występują w dwóch piętrach wodonośnych: 
czwartorzędowym i jurajskim. Szczególnie narażone na zanieczyszczenia są wody związane z 
utworami piaszczystymi zalegającymi nad glinami o niewielkiej i zmiennej miąższości utworów 
czwartorzędowych. Z utworów czwartorzędowych pobierana jest woda w ujęciach znajdujących się w 
miejscowościach: Szarlejka i Wręczyca Wielka. Na podstawie badań jakości wody stwierdza się w 
wodzie surowej z tych ujęć ponadnormatywne stężenia azotanów. Woda ta nie jest uzdatniana, 
sporadycznie poddawana jest dezynfekcji podchlorynem sodu. Woda z warstw jurajskich 
charakteryzują się podwyższoną zawartością żelaza i manganu. Woda ta wymaga uzdatniania. Z 
poziomu jurajskiego wody podziemne na terenie gminy Wręczyca Wielka ujmowane są w 
miejscowościach: Truskolasy, Długi Kąt, Borowe. 

44..55..  ww  zzaakkrreessiiee  ppoowwiieerrzzcchhnnii  zziieemmii  ii  gglleebb  

problem stanowi degradacja gleb. Gleby bardzo kwaśne i kwaśne na terenie gminy 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. Nadmierne  zakwaszenie  gleb  jest  powodem  zwiększonego  
wypłukiwania pierwiastków  i  związków  chemicznych,  które  dostają  się  do  wód  podziemnych  i 
powierzchniowych.  
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55..  CCEELLEE  OOCCHHRROONNYY  ŚŚRROODDOOWWIISSKKAA  UUZZNNAANNEE  ZZAA  
PPRRIIOORRYYTTEETTOOWWEE  NNAA  SSZZCCZZEEBBLLUU  MMIIĘĘDDZZYYNNAARROODDOOWWYYMM,,  
KKRRAAJJOOWWYYMM  II  RREEGGIIOONNAALLNNYYMM  OORRAAZZ  ZZAAKKRREESS  II  SSPPOOSSOOBBYY  
IICCHH  UUWWZZGGLLĘĘDDNNIIEENNIIAA  WW  ��PPRROOGGRRAAMMIIEE......��  --  
IIDDEENNTTYYFFIIKKAACCJJAA,,  AANNAALLIIZZAA  II  OOCCEENNAA  

Projekt �Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wręczyca Wielka� nie definiuje własnego celu 
głównego  ochrony  środowiska przyrodniczego � przyjmuje jako wiążące cele ustalone w Polityce 
Ekologicznej Państwa (w zakresie odnoszącym się do obszaru gminy). Ustala też, że zasadą 
stanowiącą nadrzędne kryterium rozwiązań strategicznych powinna być zasada zrównoważonego 
rozwoju. Stąd w projekcie �POŚ dla gminy Wręczyca Wielka� jako podstawowy cel ustala się:  

 
Zrównoważony i trwały rozwój gminy poprzez poprawę stanu środowiska przyrodniczego, 

zachowanie jego istotnych walorów oraz rozwój infrastruktury ochrony środowiska. 
 

Jest to w najwyższym stopniu zbieżne z celami i zasadami polityki ekologicznej ustanowionymi na 
poziomie międzynarodowym i krajowym. Ponadto cel ten jest zgodny z wizją rozwoju województwa 
śląskiego, bowiem 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".  

Cel ten uwzględnia więc kryterium zrównoważonego rozwoju, którego obowiązek realizacji  
spoczywa na wszystkich obywatelach Polski i wynika z Konstytucji RP (art. 5).  Można  stwierdzić,  
że przyjęte w projekcie aktualizacji �POŚ dla gminy Wręczyca Wielka� cele ochrony środowiska oraz 
towarzyszące mu zasady realizacji są w wystarczającym stopniu zgodne z odpowiadającymi im celami 
i priorytetami polityki ekologicznej ustanowionymi w �Strategii rozwoju województwa śląskiego�.   

W projekcie �POŚ dla gminy Wręczyca Wielka� określono również cele, priorytety ekologiczne 
odnoszące się do zagadnień ochrony środowiska posiadające znaczenie dla powiatu kłobuckiego.  
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66..  IIDDEENNTTYYFFIIKKAACCJJAA  II  OOCCEENNAA  PPOOTTEENNCCJJAALLNNYYCCHH  
OODDDDZZIIAAŁŁYYWWAAŃŃ  ZZAADDAAŃŃ  UUJJĘĘTTYYCCHH  WW  PPOOŚŚ  

Analiza założonych celów w projekcie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla gminy 
Wręczyca Wielka pozwoliła wskazać określoną grupę przedsięwzięć o potencjalnym znaczącym 
oddziaływaniu na środowisko. Wszystkie przedsięwzięcia charakteryzują się ingerencją w środowisko 
przyrodnicze, a ich realizacja wiąże się z wystąpieniem znaczących oddziaływań na środowisko 
(pozytywnych jak i negatywnych). Należy tu jednak zaznaczyć, że stopień i zakres występowania 
oddziaływania zależny będzie od wielu czynników, w tym: wielkości przedsięwzięcia, jej lokalizacji, 
zastosowanych technologii i materiałów czy też wykonanych działań kompensacyjnych.  

Do przedsięwzięć o potencjalnym oddziaływaniu na środowisko należy zaliczyć następujące zadania: 

1. Modernizacja kotłowni węglowych na źródła alternatywne, w tym popularyzacja źródeł 
alternatywnych i  technologii przyjaznych środowisku (teren gminy),  

2. Termomodernizacja obiektów oświatowych (teren gminy), 
3. Budowa sieci gazowej (teren gminy), 
4. Usprawnienie systemu komunikacyjnego (poprawa nawierzchni i warunków bezpieczeństwa 

ruchu, modernizacja i rozbudowa dróg � teren gminy), 
5. Uwzględnienie w planach zagospodarowania przestrzennego zagadnień dotyczących 

znaczącego oddziaływania na środowisko i człowieka hałasu oraz pól elektromagnetycznych 
(teren gminy), 

6. Poprawa klimatu akustycznego (teren gminy), 
7. Wytyczenie tras dla pojazdów przewożących materiały niebezpieczne, 
8. Budowa systemów kanalizacji sanitarnej (teren gminy), 
9. Rozbudowa oczyszczalni ścieków (Truskolasy), 
10. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (teren gminy), 
11. Wymiana i modernizacja sieci wodociągowej i przyłączy wykonanych z rur stalowych, 

żeliwnych i azbestowo-cementowych wraz z rozbudową sieci wodociągowej (teren gminy) 
12. Modernizacja stacji uzdatniania wody (ujęcia Wręczyca Wielka, Szarlejka), 
13. Ochrona gleb przed degradacją (teren gminy), 
14. Konserwacja i ochrona prawnie objętych ochroną form przyrody (teren gminy), 
15. Prowadzenie właściwej gospodarki leśnej (teren gminy). 

*Przypisane numery do działań zostały wykorzystane w tabeli oddziaływań. 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań 
związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na 
środowisko (Dz.U.2004.257.2573 z późn. zmianami) nakładają obowiązek sporządzenia raportu o 
oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięć wymienionych w §2 oraz mogą wymagać 
sporządzenia takiego raportu dla przedsięwzięć wymienionych w §3. Raporty  oddziaływania na 
środowisko dotyczące poszczególnych zadań inwestycyjnych mogą wskazywać działania 
alternatywne. W wyniku zapisów 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, rozporządzenie z 9 listopada 2004r zostanie zastąpione nowym 
określającym przedsięwzięcia mogące zawsze jak i mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na 
środowisko. 

Poniżej przedstawiono tabelarycznie ocenę wpływu przedsięwzięć na poszczególne komponenty 
środowiska. 
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Przewidywane znaczące oddziaływanie na środowisko Elementy 
środowiska bezpośrednie pośrednie wtórne pozytywne negatywne skumulowane krótkoterminowe długoterminowe stałe  chwilowe 

Różnorodność 
biologiczna, 
fauna, flora 

działania:  
3-5, 8-11 

bezpośredni 
wpływ: zmiana 
liczebności i 
rodzaju 
populacji 
organizmów 
żywych na 
etapie budowy. 

1 

bezpośredni 
wpływ 
instalacji 
wiatrowych na 
liczebność i 
rodzaj 
populacji 
organizmów 
żywych 

15 

bezpośredni 
wpływ na 
liczebność i 
rodzaj 
populacji 
organizmów 
żywych 

działania:  
1, 3-5, 8-11, 15 

zmiana 
liczebności i 
rodzaju populacji 
organizmów 
żywych na etapie 
budowy,  

działania:  
1, 3-5, 8-11, 15 

ukształtowanie się 
nowych warunków 
siedliskowych dla 
organizmów żywych,  

działania: 
8-10 

wyeliminowanie 
zanieczyszczeń 
pochodzących z 
niekontrolowanego 
odprowadzenia 
ścieków do wód i 
ziemi, 

działania: 
1-3 

ograniczenie  
zanieczyszczeń  
gazowych 
szkodliwych dla 
bioróżnorodności, 
 

działanie: 
15 

racjonalna polityka 
przestrzenna 
uwzględniająca 
wartości 
przyrodnicze 

działania:  
3-4, 8-11 

zmiana 
liczebności i 
rodzaju 
populacji na 
etapie budowy, 

brak 
oddziaływania 

działania:  
3-4, 8-11 

zmiana liczebności i 
rodzaju populacji 
podczas cyklu 
budowy inwestycji,  

brak oddziaływania działania 
1, 3, 8 – 11 

poprawa jakości 
środowiska implikująca 
korzystne zmiany w 
liczebności i rodzaju 
populacji organizmów, 
 

działania: 
3-4, 8-11 

zmiana 
liczebności i 
rodzaju 
populacji 
podczas 
budowy,  
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Zdrowie ludzi 

działania: 
3-4, 8-11 

utrudnienia na 
etapie budowy  

działanie: 
5 

określenie 
warunków 
korzystania z 
danego terenu 

 

działania:  
1-15 

poprawa jakości 
życia 
mieszkańców 

działania: 
1-3 
 
zmniejszenie 
nakładów 
finansowych na ciepło 

działanie: 
5 

uwzględnienie 
niekorzystnych 
wpływów hałasu i pól 
elektromagnetycznych  

 

działania:  
1-15 

poprawa jakości 
życia mieszkańców 

1-3 
 
zmniejszenie 
nakładów 
finansowych na 
ciepło 

4 - 6 

poprawa warunków 
komunikacji 
drogowej oraz 
uciążliwości 
akustycznej 

działania: 
3-4, 8-11 

utrudnienia na 
etapie budowy  

9 – 10 

uciążliwości 
zapachowe i 
odorowe na 
etapie 
eksploatacji 

brak 
oddziaływania 

działania: 
3-4, 8-11 

utrudnienia na etapie 
budowy  

 

działania:  
1-15 

poprawa jakości 
życia mieszkańców 

9 – 10 

uciążliwości 
zapachowe i 
odorowe na etapie 
eksploatacji 

działanie: 
5 

określenie warunków 
korzystania z danego 
terenu 

 

działania: 
3-4, 8-11 

utrudnienia na 
etapie budowy  

 

Woda 

działania: 
4, 9 – 11 

bezpośredni 
wpływ na 
etapie budowy 
(zaburzenie 
stosunków 
wodnych) 

działanie: 
12 

poprawa 
jakości wody 

działania: 
8 – 10 

ograniczenie 
spływów 
powierzchniowych 
z punktowych 
źródeł 
zanieczyszczeń 

 

działania: 
8 – 10 

ograniczenie spływów 
powierzchniowych z 
punktowych źródeł 
zanieczyszczeń 

działania: 
8,11 

rozbudowa 
infrastruktury 
towarzyszącej 

działania: 
8 – 10 

ograniczenie 
spływów 
powierzchniowych z 
punktowych źródeł 
zanieczyszczeń, 
eliminacja 
antropopresji 

działania: 
8 – 11 

racjonalizacja 
gospodarki wodno-
ściekowej 

działanie: 
12 

poprawa jakości 
wody 

działania: 
4, 9 – 11 

bezpośredni 
wpływ na 
etapie budowy 
 

brak 
oddziaływania 

działania: 
4, 9 – 11 

bezpośredni wpływ 
na etapie budowy 

 

działania: 
8 – 10 

ograniczenie 
spływów 
powierzchniowych 
z punktowych 
źródeł 
zanieczyszczeń, 
eliminacja 
antropopresji 

działanie: 
12 

poprawa jakości 
wody 

działania: 
8 – 10 

ograniczenie spływów 
powierzchniowych z 
punktowych źródeł 
zanieczyszczeń, 
eliminacja antropopresji 

działanie: 
12 

poprawa jakości wody 

działania: 
4, 9 – 11 

bezpośredni 
wpływ na 
etapie budowy 
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Powietrze i 
klimat 

działania: 
1 – 4 

ograniczenie 
emisji 
zanieczyszczeń 

działanie: 
1 

alternatywne 
źródła energii 

brak oddziaływania działania: 
1 – 3 

ograniczenie emisji 
zanieczyszczeń ze 
źródeł tzw �niskiej 
emisji� 

działanie: 
4 

ograniczenie emisji 
zanieczyszczeń ze 
źródeł 
komunikacyjnych 

działania 
3 – 4, 8 – 11 

zwiększona 
emisja na 
etapie budowy  

 

brak 
oddziaływania 

brak oddziaływania działania: 
1 – 4 

ograniczenie emisji 
zanieczyszczeń 

brak oddziaływania działania 
3 – 4, 8 – 11 

zwiększona 
emisja na 
etapie budowy 

Powierzchnia 
ziemi 

działania: 
3 – 4, 8 - 11 

przekształcenie 
powierzchni 
ziemi 
i krajobrazu, 
niszczenie 
pokrywy 
glebowej  

działania: 
8 – 10 

ograniczenie 
spływów 
powierzchniowych 
z punktowych 
źródeł 
zanieczyszczeń 

 

brak oddziaływania działania: 
8 – 10 

ograniczenie 
spływów 
powierzchniowych z 
punktowych źródeł 
zanieczyszczeń 

działanie  
7 

unikanie zagrożeń  

działanie 
13 

ochrona gleb 
użytkowanych 
rolniczo, 
podnoszenie lub 
przywrócenie 
jakości glebom 

działanie: 
3 – 4, 8 - 11 

przekształcenie 
powierzchni 
ziemi 
i krajobrazu, 
niszczenie 
pokrywy 
glebowej 

brak 
oddziaływania 

działanie: 
3 – 4, 8 - 11 

przekształcenie 
powierzchni ziemi 
i krajobrazu, 
niszczenie pokrywy 
glebowej 

brak oddziaływania brak oddziaływania działanie: 
3 – 4, 8 - 11 

przekształcenie 
powierzchni 
ziemi 
i krajobrazu, 
niszczenie 
pokrywy 
glebowej 
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Krajobraz 

działania: 
3 – 4, 8 - 11 

przekształcenie 
powierzchni 
ziemi 
i krajobrazu, 
niszczenie 
pokrywy 
glebowej 

działania: 
14 – 15 

wprowadzanie 
elementów 
przyrody 
(nasadzenia) 

brak 
oddziaływania 

brak  
oddziaływania 

działania: 
14 – 15 

racjonalna polityka 
przestrzenna 
uwzględniająca 
wartości 
przyrodnicze 

działania: 
3 – 4, 8 - 11 

przekształcenie 
powierzchni 
ziemi 
i krajobrazu, 
niszczenie 
pokrywy 
glebowej 

 

brak 
oddziaływania 

działania: 
3 – 4, 8 - 11 

przekształcenie 
powierzchni ziemi 
i krajobrazu, 
niszczenie pokrywy 
glebowej 

 

działania: 
14 – 15 

racjonalna 
polityka 
przestrzenna 
uwzględniająca 
wartości 
przyrodnicze 

brak  
oddziaływania 

działania: 
3 – 4, 8 - 11 

przekształcenie 
powierzchni 
ziemi 
i krajobrazu, 
niszczenie 
pokrywy 
glebowej 

 

Zasoby naturalne 

działania: 
8 – 12 

Racjonalizacja 
gospodarki 
wodno-
ściekowej � 
ochrona wód i 
poprawa 
jakości 

brak 
oddziaływania 

brak  
oddziaływania 

działania: 
8 – 12 

Racjonalizacja 
gospodarki wodno-
ściekowej � ochrona 
wód i poprawa 
jakości 

brak 
oddziaływania 

brak 
oddziaływania 

brak  
oddziaływania 

działania: 
8 – 12 

racjonalizacja 
gospodarki wodno-
ściekowej � 
ochrona wód i 
poprawa jakości 

brak  
oddziaływania 

brak 
oddziaływania 

Zabytki, 
dziedzictwo 
kultury 

brak 
oddziaływania 

brak 
oddziaływania 

brak  
oddziaływania 

brak  
oddziaływania 

brak 
oddziaływania 

brak 
oddziaływania 

brak  
oddziaływania 

brak  
oddziaływania 

brak  
oddziaływania 

brak 
oddziaływania 
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77..  ZZAAPPOOBBIIEEGGAANNIIEE,,  OOGGRRAANNIICCZZAANNIIEE  LLUUBB  KKOOMMPPEENNSSAACCJJAA  
PPRRZZYYRROODDNNIICCZZAA  NNEEGGAATTYYWWNNYYCCHH  OODDDDZZIIAAŁŁYYWWAAŃŃ  NNAA  
ŚŚRROODDOOWWIISSKKOO  

Wymiernym efektem działań, które przewidziano do realizacji w ramach rozwiązań proponowanych 
w projekcie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska gminy Wręczyca Wielka na lata 2010-2013 
z perspektywą 2014-2017 ma być poprawa stanu środowiska przyrodniczego.  

Zatem określone w projekcie Programu� działania są tak dobrane, aby ich potencjalne negatywne 
oddziaływanie na środowisko zostało ograniczone do minimum. Co więcej, stosowana tu zasada 
zrównoważonego rozwoju wymaga aby prowadzona polityka w poszczególnych sektorach gospodarki 
i życia społecznego umożliwiała zachowanie walorów i zasobów środowiska dla przyszłych pokoleń. 
Jednocześnie istotą zrównoważonego rozwoju jest także dążenie do zachowania trwałości procesów 
przyrodniczych oraz naturalnej różnorodności biologicznej. 

Nie mniej jednak realizacja jakichkolwiek przedsięwzięć związanych z poszczególnymi sektorami 
środowiska, nigdy nie odbywa się w taki sposób, który nie powodowałby nawet najmniejszej  
ingerencji w środowisko.  

Z analizy tabeli przewidywanych znaczących oddziaływań na środowisko (pkt. 6) działań 
zaproponowanych w ramach projektu aktualizacji Programu�. widać, że do przedsięwzięć, które 
mogą negatywnie oddziaływać na środowisko należą przede wszystkim inwestycje infrastrukturalne, 
w szczególności ich etap budowy i etap eksploatacji. W wyniku tych działań mieć będzie miejsce 
chwilowe negatywne oddziaływanie. Oddziaływanie to należy ograniczać poprzez odpowiednio 
przemyślany, racjonalny i zgodny z prawem dobór lokalizacji lub tras lokalizacyjnych w przypadku 
inwestycji liniowych (właściwa inwentaryzacja komponentów środowiska na danym obszarze 
zapewniająca wymierny efekt ekologiczny jak i społeczno-ekonomiczny) oraz takie prowadzenie prac 
budowlanych by ograniczyć do minimum ujemne oddziaływanie na środowisko (ograniczenie obszaru 
prac, zabezpieczenie techniczne sprzętu i placu budowy, identyfikacja możliwych zagrożeń podczas 
prac, zabezpieczenie obszarów sąsiednich, stosowanie odpowiednich technologii, materiałów oraz 
rozwiązań konstrukcyjnych przyjaznych  dla  środowiska - kryteria BAT). 

W przypadku realizacji przedsięwzięć z zakresu infrastruktury drogowej należy unikać barier dla 
funkcjonowania przyrody. Istotne jest zachowanie drożności korytarzy ekologicznych oraz szlaków 
migracji zwierząt. Celem ograniczenia hałasu należy uwzględnić możliwość wykorzystania ekranów 
akustycznych oraz takich rozwiązań technicznych, które poprawią płynność ruchu. Eliminacji 
zanieczyszczeń powietrza sprzyjać mogą nasadzenia wzdłuż drogi. 

Jeżeli negatywnego oddziaływania na środowisko nie da się uniknąć wówczas konieczna jest 
kompensacja przyrodnicza, poprzez podjęcie odpowiednio wcześniej działań kompensacyjnych. 
Należy przez to rozumieć m.in.: zapewnienie odtworzenia w miejscach do tego wyznaczonych 
zniszczonych siedlisk, sztuczne zasilanie osłabionych populacji, tworzenie alternatywnych połączeń 
przyrodniczych oraz tras migracji zwierząt, rekultywację gleby.   
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88..  AANNAALLIIZZAA  RROOZZWWIIĄĄZZAAŃŃ  AALLTTEERRNNAATTYYWWNNYYCCHH  DDOO  
RROOZZWWIIĄĄZZAAŃŃ  ZZAAPPRROOPPOONNOOWWAANNYYCCHH  WW  PPOOŚŚ  

Proponowane do realizacji przedsięwzięcia w ramach projektu aktualizacji Programu� mają w 
końcowym efekcie pozytywny wpływ na środowisko, zapewniając prawidłowe funkcjonowanie sfery 
przyrodniczej w powiązaniu ze sferą społeczno-ekonomiczną. W związku z tym, że już z założenia 
realizacja Programu� ma osiągnąć pozytywny efekt ekologiczny proponowanie alternatywnych 
działań nie jest uzasadnione. Ponadto z uwagi na znaczący poziom uogólnienia dokumentu projektu 
Programu� trudno również o wskazanie alternatywnych działań do obecnie zamieszczonych. 
Alternatywne warianty należy rozważyć na etapie projektowania przedsięwzięcia, tak by wybrać ten 
wariant, który w najmniejszym stopniu będzie negatywnie oddziaływał na środowisko. Jako warianty 
alternatywne przedsięwzięcia należy rozważyć: wariant lokalizacyjny (skutki środowiskowe zależą od 
lokalnej chłonności środowiska lub występowania w obszarze lokalizacji tzw. obszarów wrażliwych), 
warianty technologiczne i konstrukcyjne, warianty organizacyjne czy wreszcie tzw. wariant �0� � brak 
realizacji przedsięwzięcia, który nie oznacza, że nic się nie zmieni, wręcz przeciwnie może prowadzić 
do poważnych konsekwencji środowiskowych. Co więcej, każde rozwiązanie wariantowe powinno 
być poparte odpowiednią akcją edukacyjno-informacyjną dla społeczeństwa. 
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99..  PPOOTTEENNCCJJAALLNNEE  ZZMMIIAANNYY  SSTTAANNUU  ŚŚRROODDOOWWIISSKKAA  WW  
PPRRZZYYPPAADDKKUU  BBRRAAKKUU  RREEAALLIIZZAACCJJII  PPOOŚŚ    

Działania zaproponowane w ramach projektu aktualizacji Programu �. mają z założenia prowadzić 
do poprawy jakości środowiska przyrodniczego, a w rezultacie pozytywnie wpływać na zdrowie 
człowieka. Zaniechanie działań może wywołać niewyobrażalne szkody w środowisku poprzez: 

•  pogorszenie  jakości wód powierzchniowych i podziemnych w związku z m.in. zrzutami 
nieoczyszczonych ścieków komunalnych, niekontrolowanym wylewaniem gnojowicy na pola, 
nieszczelnym systemem szamb indywidualnych, 

•  zmniejszenie się zasobów wodnych, 
•  degradację walorów krajobrazu, 
•  utratę różnorodności ekologicznej i cennych przyrodniczo obszarów, 
•  degradację gleb poprzez postępujące zakwaszanie i utratę ich dla rolniczego użytkowania, 
•  pogorszenie się jakości powietrza z uwagi na emisję ze źródeł komunalno-bytowych, 

transportowych, 
•  narażenie ludzi na ponadnormatywne natężenie hałasu oraz oddziaływanie promieniowania 

elektromagnetycznego, 
•  zwiększenie ryzyka wystąpienia poważnej awarii np. w wyniku magazynowania i transportu 

materiałów i substancji niebezpiecznych (toksycznych, łatwopalnych, wybuchowych) oraz 
zagrożeń naturalnych w tym zwiększenie zagrożenia powodziowego,  

•  wzrost zużycia surowców, 
•  niską świadomość ekologiczną mieszkańców gminy, co może skutkować zachowaniami nie 

ekologicznymi, 
•  pogorszenie komfortu i jakości życia mieszkańców gminy. 

Podsumowując nie podjęcie działań w poszczególnych sektorach środowiska na terenie gminy 
oznaczałoby pogorszenie stanu jej środowiska, co wymiernie wpłynęłoby na warunki życia i na 
zdrowie mieszkańców.  

 



Prognoza oddziaływania na środowisko aktualizacji �Programu Ochrony Środowiska - Gmina Wręczyca Wielka� 
na lata 2010-2013 z perspektywą na 2014 -2017 

 34

1100..  IINNFFOORRMMAACCJJEE  OO  PPRRZZEEWWIIDDYYWWAANNYYCCHH  MMEETTOODDAACCHH  
AANNAALLIIZZYY  RREEAALLIIZZAACCJJII  PPOOŚŚ  

Realizacja zapisanych w Programie� celów i kierunków działań wymaga prowadzenia ciągłego 
monitoringu w celu oceny prawidłowości i efektywności działań oraz ewentualnego szybkiego 
i elastycznego reagowania na zmiany gdy wystąpią rozbieżności pomiędzy zapisami Programu... a 
stanem rzeczywistym.  

Podstawą monitoringu realizacji Programu... jest sprawozdawczość oparta na wskaźnikach 
odzwierciedlających stan środowiska i presję na środowisko. Propozycję wskaźników 
umożliwiających prowadzenie monitoringu przedstawiono w poniższej tabeli. Analiza wskaźników 
wskaże w sposób bezpośredni problemy w realizacji poszczególnych celów i zadań dla każdego 
komponentu środowiska oraz będzie pomocna przy opracowywaniu sprawozdania z realizacji 
Programu�, a wnioski zawarte w sprawozdaniu będą mogły być wykorzystane przy kolejnej 
aktualizacji Programu �.  
 
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. 

Tabela. Wskaźniki monitoringu realizacji Programu� 
Komponent Wskaźnik monitoringu Jednostka 

Powietrze poziom zanieczyszczenia powietrza wyniki z monitoringu 

Powietrze/Hałas 
ilość podjętych i zrealizowanych inwestycji, długość 
wybudowanych i zmodernizowanych dróg i ścieżek 
rowerowych 

szt., km, % 

ilość kontroli  szt. 
Hałas stwierdzone przekroczenia poziomów dopuszczalnych  wyniki z 

monitoringu, dB, % 

Pola 
elektromagnetyczne 

ilość urządzeń będących źródłem promieniowania 
elektromagnetycznego 

szt. 

Poważne awarie liczba wystąpień poważnych awarii szt. 

jakość wód powierzchniowych i podziemnych wyniki z 
monitoringu,  

klasa czystości 

zużycie wody  m3/os 

udział mieszkańców korzystających z sieci wodociągowej i 
kanalizacyjnej 

% 

Gospodarka wodno-
ściekowa 

zrealizowana sieć kanalizacyjna, obciążenie oczyszczalni km, % 

Powierzchnia ziemi i 
gleb 

powierzchnia zalesiona, powierzchnia zrekultywowana  ha, szt, % 

Przyroda i krajobraz ilość i udział powierzchni obszarów prawnie chronionych szt., % 

Świadomość 
ekologiczna  

ilość szkoleń, konkursów, akcji o charakterze ekologicznym, 
liczba osób biorących udział 

szt. 
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1111..  TTRRAANNSSGGRRAANNIICCZZNNEE  OODDDDZZIIAAŁŁYYWWAANNIIEE  RREEAALLIIZZAACCJJII  
PPOOŚŚ  

Obowiązek rozważania możliwości transgranicznego oddziaływania na środowisko planowanych 
przedsięwzięć wynika z Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście 
transgranicznym, sporządzonej w Espoo dnia 25 lutego 1991 roku. Zgodnie z konwencją specjalnej  
analizie powinny podlegać inwestycje zlokalizowane blisko granic, a także te realizowane dalej, ale ze 
względu na rozmiar przedsięwzięcia mogące powodować znaczące emisje lub zmiany w środowisku. 
Projekt aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla gminy Wręczyca Wielka nie przewiduje 
działań mogących stwarzać transgranicznie oddziaływanie na środowisko.  
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1122..  SSTTRREESSZZCCZZEENNIIEE  WW  JJĘĘZZYYKKUU  NNIIEESSPPEECCJJAALLIISSTTYYCCZZNNYYMM  

Obowiązek sporządzania programów ochrony środowiska na poziomie gminnym wynika z ustawy z 
dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U.2008.25.150, ze zm.). 
Program podlega aktualizacji z określonym w ustawie odstępem czasowym. Aktualizacja Programu 
Ochrony Środowiska dla Gminy Wręczyca Wielka realizuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu 
ochrony środowiska i została sporządzona w celu określenia aktualnych warunków oraz niezbędnych 
zadań do celów ochrony środowiska. Prognoza oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji 
Programu Ochrony Środowiska została sporządzona zgodnie z ustawą 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.2008.199.1227). Zakres merytoryczny prognozy 
wynika z art. 51 ust 2 w/w ustawy. Celem prognozy jest identyfikacja potencjalnych oddziaływań 
skutków wykonania �Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wręczyca Wielka� na środowisko i 
stwierdzenie czy realizacja proponowanych zadań sprzyjać będzie ochronie środowiska i 
zrównoważonemu rozwojowi.  

W kontekście powyższego punktem wyjścia do opracowania prognozy była analiza stanu aktualnego 
środowiska przyrodniczego na obszarze gminy i wskazanie najważniejszych problemów. 
Przeprowadzona analiza pozwoliła wskazać następujące problemy w poszczególnych komponentach 
środowiska: 

Powietrze atmosferyczne: 
•  niska emisja z kotłowni opalanych głównie nieodnawialnym paliwem kopalnym, 
•  niski udział energii odnawialnej, 
•  emisja komunikacyjna. 
 

Hałas: 
•  ciągły wzrost natężenia ruchu samochodowego i bardzo wolny rozwój infrastruktury drogowej 

w stosunku do przybywającej liczby samochodów,  
•  nie uwzględnianie w planach zagospodarowania przestrzennego uwarunkowań związanych z 

ochroną przed hałasem. 
 
Poważne awarie: 

•  brak wyznaczonych tras przejazdu dla pojazdów samochodowych transportujących substancje 
niebezpieczne,  

 
Wody powierzchniowe i podziemne 

•  nieuporządkowana gospodarka wodno-ściekowa, 
•  niski stopień oczyszczania ścieków, braki w infrastrukturze kanalizacyjnej, brak oczyszczalni 

ścieków, 
•  zanieczyszczenie wód pochodzące ze źródeł rolniczych oraz miejsc bytowania ludzi, 
•  brak racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi. 

 
Gleby: 

•  duże zakwaszenie gleb użytkowanych rolniczo,  

Dla wszystkich określonych problemów środowiskowych zaproponowane zostały cele i zadania 
mające na celu minimalizację lub wyeliminowanie zaobserwowanych nieprawidłowości. W 
kontekście powyższego przeanalizowano wpływ działań na poszczególne komponenty środowiska. W 
wyniku przeprowadzonych prac stwierdzono, że określone działania będą wiązać się z ingerencją w 
stan środowiska przyrodniczego, wystąpią oddziaływania pozytywne i negatywne. Negatywne skutki 
dla środowiska wynikają głównie w fazie budowy oraz eksploatacji inwestycji infrastrukturalnych (np. 
budowa wodociągów i kanalizacji, budowa oczyszczalni ścieków, inwestycje drogowe). O ile w fazie 
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budowy negatywne oddziaływanie nie będzie mieć trwałego charakteru, to faza eksploatacji 
powodować będzie trwałe zmiany dotyczące: 

•  przekształcenia krajobrazu (drogi, oczyszczalnie), 
•  zmiany warunków hydrologicznych (sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna, oczyszczalnie 

ścieków, drogi), 
•  przerwania ciągłości struktur przyrodniczych oraz zmiany migracji zwierząt (drogi), 
•  wpływu na jakość powietrza oraz klimat akustyczny (drogi). 

Oddziaływanie to można minimalizować poprzez wybór odpowiedniej lokalizacji oraz właściwe 
prowadzenie realizacji inwestycji począwszy od projektu, wyboru technologii i realizacji prac 
budowlanych. Jeżeli negatywnego oddziaływania na środowisko nie da się uniknąć wówczas 
konieczna jest kompensacja przyrodnicza, poprzez podjęcie odpowiednio wcześniej działań 
kompensacyjnych.   

Należy jednak podkreślić, że w ujęciu całościowym realizacja Programu� przyniesie wymierne 
efekty ekologiczne głównie poprzez: 

•  racjonalną gospodarkę wodną, 
•  poprawę jakości wód powierzchniowych i podziemnych, 
•  poprawę jakości powietrza atmosferycznego wskutek ograniczania emisji gazowych 

i pyłowych, 
•  ograniczanie liczby mieszkańców narażonych na ponadnormatywne natężenie hałasu i 

promieniowanie elektromagnetyczne, 
•  ograniczanie degradacji gleb, 
•  zahamowanie antropopresji związanej z utratą różnorodności ekologicznej, 
•  ochronę i zwiększanie powierzchni obszarów cennych przyrodniczo, 
•  wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców gminy. 

 

 


