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2. WYKAZ SKRÓTÓW 

Nazwa skrótu Wyja nienie 

Analiza SWOT 

Analiza SWOT jest jedn  z najcz ciej stosowanych metod analizy 
strategicznej. Polega na analizie silnych i s abych stron organizacji oraz 
szans i zagro  które si  przed ni  pojawiaj . SWOT, to skrót od: 
strengths (mocne strony),  weaknesses (s abe strony), opportunities 
(szanse), threats (zagro enia). 

GDDKiA Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 

GIO  ówny Inspektorat Ochrony rodowiska 

GUS ówny Urz d Statystyczny 

JCWP Jednolite Cz ci Wód Powierzchniowych 

JCWPd Jednolite Cz ci Wód Podziemnych 

JST Jednostka Samorz du Terytorialnego 

KPGO Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 

KPO K Krajowy Program Oczyszczania cieków Komunlanych 

WPGO Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami 

KZGW Krajowy Zarz d Gospodarki Wodnej 

NFO iGW Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej 

OZE Odnawialne ród a Energii 

PEM Pola elektromagnetyczne 

PM2,5 Py  zawieszony o granulacji do 2,5 m 

PM10 Py  zawieszony o granulacji do 10 m 

PM  Pa stwowy Monitoring rodowiska 

POKzA Program Oczyszczania Kraju z Azbestu 

POP Program Ochrony Powietrza 

PO  Program Ochrony rodowiska 

PROW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 

RDLP Regionalna Dyrekcja Lasów Pa stwowych 

RDO  Regionalna Dyrekcja Ochrony rodowiska 

RZGW Regionalny Zarz d Gospodarki Wodnej 

SOO  Strategiczna ocena oddzia ywania na rodowisko 

UE Unia Europejska 

WFO iGW Wojewódzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej 

WIO  Wojewódzki Inspektorat Ochrony rodowiska 

ZDR Zak ady Du ego Ryzyka 

ODR rodek Doradztwa Rolniczego 

ZDW wi tokrzyski Zarz d Dróg Wojewódzkich 

WZMiUW Wojewódzki Zarz d Melioracji i Urz dze  Wodnych 

ZZR Zak ady Zwi kszonego Ryzyka 
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3. STRESZCZENIE 

 W Programie Ochrony rodowiska dla Gminy W chock na lata 2017 – 2020 z perspektyw  do 

roku 2022 przedstawiono podstawowe informacje dotycz ce stanu i jako ci rodowiska 

przyrodniczego na obszarze okre lonym w dokumencie.  

 Opracowanie powsta o zgodnie z Wytycznymi do opracowania wojewódzkich, powiatowych 

i gminnych programów ochrony rodowiska sporz dzonych przez Ministerstwo rodowiska. 

Przygotowany dokument zgodny jest z celami operacyjnymi wyznaczonych w europejskich, krajowych, 

wojewódzkich i powiatowych dokumentach strategicznych.  

 Celem g ównym dokumentu jest realizowanie zada  zwi zane z ochron rodowiska przez 

jednostki samorz du terytorialnego. PO  powinien stanowi  podstawowy funkcjonowania systemu 

zarz dzania rodowiskiem. Wyznaczone dzia ania maja by  zgodne z ide  zrównowa onego rozwoju. 

Cele szczegó owe pomagaj  zrealizowa  wyznaczony cel g ówny.  

  Miasto i Gmina W chock po ona jest w pó nocno – wschodniej cz ci województwa 

wi tokrzyskiego, w powiecie starachowickim. Na terenie gminy znajduje si  granica P askowy u 

Suchedniowskiego oraz Przedgórza I eckiego. Obszar rozdziela dolina rzeki Kamiennej. Gmina 

sk ada si  z nast puj cych so ectw: Marcinków, Rataje, Wielka Wie , W glów, Parszów oraz miasta 

chock. W 2016 roku gmin  zamieszkiwa o 6908 osób. 

ównym problemem w zakresie ochrony klimatu oraz powietrza jest emisja zanieczyszcze , 

pochodz cych z indywidualnych systemów grzewczych oraz transportu drogowego. Zadania 

przedstawione w niniejszym dokumencie skupiaj  si  przede wszystkim na ograniczeniu ilo ci 

zanieczyszcze  i poprawie jako ci powietrza atmosferycznego, poprzez zaoferowanie mieszka com 

pomocy w wymianie pieców w glowych na gazowe. 

Najwi kszym emitorem ha asu jest ruch drogowy. Przez gmin  przebiega droga krajow   nr 42 

oraz drogi powiatowe, które stanowi  g ówne ród o ha asu. Na terenie gminy nie prowadzi si  

pomiarów ha asu. W celu nie przekraczania dopuszczalnych poziomów akustycznych gmina realizuje 

zadania z zakresu modernizacji powierzchni jezdni. Pozwoli to na p ynniejsz  jazd  oraz poprawi 

jako  powietrza.  

Na terenie gminy znajduje si  19 emitorów promieniowania elektromagnetycznego (stacje 

telefonii komórkowej). Obecno , emitorów nie powoduje jednak przekroczenia dopuszczalnego 

poziomu nat enia pól elektromagnetycznych. W tym celu nie planuje si  kolejnych zada .  

Gmina po ona w dorzeczu rzeki Kamiennej. Stan wód oceniono na z y. Ponadto rzeka 

Kamienna posiada slaby potencja  ekologiczny. W celu poprawy jako ci wód powierzchniowych nale y 

ograniczy  ilo  zanieczyszcze  przesi kaj cych z pól uprawnych oraz szlaków komunikacyjnych do 

wód gruntowych i powierzchniowych.  

Na obszarze obj tym programem 87,2% mieszka ców pod czonych jest do sieci 

wodoci gowej, a 78,37% do sieci kanalizacyjnej. Miasto i Gmina realizuje zadania dotycz ce 

pod czenia i modernizacji sieci wodoci gowej i kanalizacyjnej, poniewa  cz cieków, pochodz ca 

z prywatnych gospodarstw domowych oraz zak adów, mo e przedostawa  si  do gruntu b  wód 

powierzchniowych, szczególnie w przypadku nieszczelnych zbiorników b  awarii sieci. Zadania te 
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pozwol  na uporz dkowanie gospodarki ciekowej, poprawi  jako ycia mieszka ców poprzez 

polepszenie warunków sanitarnych.  

Na terenie gminy W chock dominuj  gleby niskiej jako ci. Na obszarze wyst puj  gleby klasy 

bonitacyjnej III, IV i V.   

Gmina osi gn a wymagane poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego u ycia 

odpadów, posiada ona jednak problem z za miecaniem obszarów cennych przyrodniczo przez 

nie wiadomych turystów, co powoduje potrzeb  ci ego oczyszczania obszarów. W ramach poprawy 

sytuacji nale y prowadzi  odpowiedni  edukacj  ekologiczn  w zakresie gospodarki odpadami, 

zarówno w ród osób odwiedzaj cych, jak i lokalnej spo eczno ci. 

Gmina posiada wysok  lesisto , która wynosi 45%. Ponadto gmina bogata jest w walory 

przyrodnicze – obszar zlokalizowany jest w granicach Sieradowickiego Parku Krajobrazowego, 

obszarów natura 2000 i u ytków ekologicznych. Zlokalizowane s  na jej terenie równie  pomniki 

przyrody. Ze wzgl du na wyj tkowe bogactwo przyrodnicze oraz rosn  liczb  odwiedzaj cych, 

omawiany teren wymaga szczególnej ochrony przed dewastacj  cennych obszarów oraz ci ego 

monitorowania zachodz cych zmian. 

Dla wyznaczonych zada  opracowano harmonogram ich realizacji. Zakres wykonania 

i wdra ania programu b dzie podlega  monitoringowi – co dwa lata b dzie sporz dzany raport 

z programu ochrony rodowiska. Po czterech latach nast pi sporz dzenie aktualizacji programu 

ochrony rodowiska.  

4. WST P 

 4.1  Cel i zakres opracowania 

Przedmiotem zamówienia jest ,,Program Ochrony rodowiska dla Gminy W chock na lata 

2017 -2020 z perspektyw  do roku 2022” .  

Obowi zek sporz dzenia programu ochrony rodowiska wynika z ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 roku – Prawo ochrony rodowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519). Zgodnie z art. 17 wy ej 

wymienionej ustawy organ gminy sporz dza program ochrony rodowiska. Z wykonania programu 

organ wykonawczy sporz dza co dwa lata raporty, które przedstawia radzie gminy.  

ównym celem sporz dzenia, uchwalenia i wdra ania programu ochrony rodowiska jest 

realizacja przez jednostki samorz du terytorialnego polityki ochrony rodowiska. Program ochrony 

rodowiska powinien stanowi  podstaw  funkcjonowania systemu zarz dzania rodowiskiem cz  

wszystkie dzia ania oraz dokumenty dotycz ce ochrony rodowiska oraz przyrody. 

Program ochrony rodowiska winien spe nia  wymagania okre lone w art. 14, art. 17 i art. 18 

ustawy Prawo ochrony rodowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519). Zasady i tryb udzia u spo ecze stwa 

w post powaniu, którego przedmiotem jest sporz dzenie programu ochrony rodowiska okre la 

ustawa z dnia 3 pa dziernika 2008 r. o udost pnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale 

spo ecze stwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach oddzia ywania na rodowisko (Dz. U. z 2017r., 

poz. 1405). 

Program ochrony rodowiska zgodnie z art. 13 i art. 14 ustawy Prawo ochrony rodowiska ma 
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okre la  przede wszystkim zespó  dzia  maj cych na celu stworzenie warunków niezb dnych 

do realizacji ochrony rodowiska, zgodnie z zasad  zrównowa onego rozwoju. W zwi zku z tym, 

e polityka ochrony rodowiska jest prowadzona na podstawie strategii rozwoju, programów 

i dokumentów programowych, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2017 r., poz.1376), program ochrony rodowiska powinien by  

spójny z strategiami i programami strategicznymi obowi zuj cymi na terenie analizowanego obszaru.   

„Program Ochrony rodowiska dla Gminy W chock na lata 2017 – 2020 z perspektyw  do 

roku 2022”, jest kontynuacj  zada  okre lonych w poprzednim „Programie Ochrony rodowiska 

i Planie Gospodarki Odpadami dla Gminy W chock na lata 2009 – 2012 z uwzgl dnieniem lat 2013 - 

2016” 

Program spe nia wymagania zawarte w opracowanym przez Ministerstwo rodowiska 

dokumencie „Wytyczne do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony 

rodowiska”. Oznacza to, e w przygotowanym programie: 

 zosta a przeprowadzona ocena stanu rodowiska z uwzgl dnieniem obszarów przysz ej 

interwencji; 

 w ramach opisu stanu rodowiska uwzgl dnione zosta y zagadnienia horyzontalne: adaptacja 

do zmian klimatu, nadzwyczajne zagro enia rodowiska, dzia ania edukacyjne oraz monitoring 

rodowiska, 

 uwzgl dnione zosta y cele, kierunki interwencji i zadania wynikaj ce z oceny stanu 

rodowiska; 

 okre lony zosta  harmonogram rzeczowo – finansowy dla zada  w asnych samorz du oraz 

zada  monitorowanych. 

 Ponadto, podczas tworzenia programu uwzgl dniono za enia zawarte w wojewódzkim 

programie ochrony rodowiska oraz programach sektorowych, strategiach i istniej cych planach 

rozwoju. 

 4.2  Struktura programu i metodyka prac 

 Niniejszy dokument sk ada si  z 9 rozdzia ów, w których zawarto przede wszystkim: 

zagadnienia wst pne, ocen  stanu rodowiska wraz z analiz  SWOT, cele i kierunki, zadania, sposób 

finansowania oraz realizacj  poprzedniego programu ochrony rodowiska.  

 Wykonanie dokumentu sk ada si  z kilu etapów. Pierwszym z nich jest przeprowadzanie prac 

kameralnych, które polega y na zebraniu danych dotycz cych aktualnego stanu rodowiska 

przyrodniczego na terenie gminy W chock.  Nast pnie opracowano charakterystyk  oraz diagnoz  

stanu komponentów rodowiska przyrodniczego z zgodnie z wytycznymi, uwzgl dniaj c 10 obszarów 

interwencji: ochron  klimatu i jako ci powietrza, zagro enia ha asem, pola elektromagnetyczne, 

gospodarowanie wodami, gospodark  wodno – ciekow , zasoby geologiczne, gleby, gospodark  

odpadami oraz zasoby przyrodnicze oraz zagro enia powa nymi awariami.  

 Wa nym elementem pracy jest uwzgl dnienie adaptacji do zmian klimatu oraz 

nadzwyczajnych zagro rodowiska, dzia   edukacyjnych i monitoringu rodowiska. Ponadto, 
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opisano efekty realizacji dotychczas obowi zuj cego programu ochrony rodowiska, dokonano 

analizy SWOT, na podstawie której okre lono najpowa niejsze zagro enia dla miasta z zakresu 

analizowanych obszarów interwencji. 

 Dane do wykonania dokumentu pozyskano z Urz du Miasta i Gminy w W chocku, 

Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony rodowiska w Kielcach, Nadle nictwa Starachowice 

i Skar ysko-Kamienna, Zarz du Dróg Powiatowych w Starachowicach, MPWiK w Skar ysku- 

Kamiennej, PWiK w Starachowicach, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Instytutu 

Meteorologii i Gospodarki Wodnej, G ównego Urz du Statystycznego, Pa stwowej Inspekcji 

Sanitarnej, Krajowego Zarz du Gospodarki Wodnej, Pa stwowej Stra y Po arnej. Dane o stanie 

rodowiska naturalnego opisywano na podstawie aktualnych informacji.  

 W dokonanej ocenie i analizie stanu rodowiska przyrodniczego okre lono cele, kierunki 

i zadania, a nast pnie opracowano harmonogram rzeczowo – finansowy z uwzgl dnieniem formy 

finansowania, osobno dla zada  w asnych Gminy W chock oraz osobno dla zada  monitorowanych. 

 4.3  Podstawa prawna 

Niniejszy dokument sporz dzono zgodnie z wymogami obowi zuj cych przepisów prawnych, 

dotycz cych zagadnie  ochrony rodowiska. Podstaw  prawn  Programu stanowi  wymienione ni ej 

ustawy oraz akty wykonawcze do tych ustaw: 

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

 Ustawa z dnia 3 pa dziernika 2008 r. o udost pnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie, 

udziale spo ecze stwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach oddzia ywania na rodowisko 

(Dz. U. 2017 poz.1405), 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2017 poz.1074), 

 Ustawa z dnia 28 wrze nia 1991 r. o lasach (Dz. U. 2017 poz.788 ), 

 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku prawo wodne (Dz. U. 2017 poz.1121), 

 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w  wod  i zbiorowym  

odprowadzaniu cieków (Dz. U. 2017 poz.328), 

 Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 roku o zapobieganiu szkodom w rodowisku i ich naprawie  

Dz. U. z 2017 r. poz. 1215.)  

 Ustawa z dnia 17 lipca 2009 roku o systemie zarz dzania emisjami gazów cieplarnianych  

i  innych substancji (Dz. U. 2017 poz.286), 

 Ustawa z dnia 13 wrze nia 1996 roku o utrzymaniu czysto ci i porz dku w gminach (Dz. U.2017 

poz.1289), 

 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2017 poz.1215), 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2016 poz.1954), 

 Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i  le nych  (Dz. U. 2017 poz.1161), 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2017 poz.1332), 

 Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawo eniu (Dz. U. 2017 poz.668), 
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 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017 

poz.1073), 

 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierz t (Dz. U. 2017 poz.60), 

 Rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie  

dopuszczalnych poziomów ha asu w rodowisku (Dz. U. 2014 poz.112). 

 4.4  Spójno  z dokumentami nadrz dnymi 

„Program Ochrony rodowiska dla Gminy W chock na lata 2017 – 2020 z perspektyw  do 

roku 2022”  uwzgl dnia za enia zawarte w dokumentach nadrz dnych wy szego szczebla: 

 nadrz dne dokumenty strategiczne: 

 D ugookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesno ci, 

redniookresowa Strategia Rozwoju Kraju 2020, 

 Strategia „Bezpiecze stwo Energetyczne i rodowisko”, 

 Strategia innowacyjno ci i efektywno ci gospodarki „Dynamiczna Polska 2020”, 

 Strategia rozwoju transportu do 2020 roku (z perspektyw  do 2030 roku), 

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

 Polityka energetyczna Polski do 2030 roku, 

 dokumenty sektorowe: 

 Krajowy Program Ochrony Powietrza do roku 2020, 

 Aktualizacja Krajowego programu oczyszczania cieków komunalnych, 

 Krajowy plan gospodarki odpadami 2022, 

 Krajowy program zapobiegania powstawaniu odpadów, 

 Program Operacyjny Infrastruktura i rodowisko 2014 – 2020, 

 Regionalny Program Operacyjny Województwa wi tokrzyskiego na lata 2014 – 2020, 

 Program ochrony i zrównowa onego u ytkowania ró norodno ci biologicznej oraz Plan 

dzia  na lata 2015 – 2020, 

 Strategiczny Plan Adaptacji dla sektorów i obszarów wra liwych na zmiany klimatu do 

roku 2020 z perspektywa do roku 2030, 

 Program wodno – rodowiskowy kraju, 

 Plan Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Wis y, 

 Plan zarz dzania ryzykiem powodziowym, 

 dokumenty o charakterze programowym/wdro eniowym: 

 Strategia Rozwoju Województwa wi tokrzyskiego 2020, 

 Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa wi tokrzyskiego, 

 Plan gospodarki odpadami dla Województwa wi tokrzyskiego 2016-2022, 

 Aktualizacja Programu ochrony powietrza dla województwa wi tokrzyskiego wraz z 
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planem dzia  krótkoterminowych, 2015, 

 Program ochrony rodowiska dla województwa wi tokrzyskiego na lata 2015-2020 

z uwzgl dnieniem perspektywy do roku 2025, 

 Raport z realizacji „Programu ochrony rodowiska dla województwa wi tokrzyskiego”,  

2015, 

 dokumenty szczebla lokalnego: 

 Program Ochrony rodowiska dla Powiatu Starachowickiego na lata 2012 – 2015 

z uwzgl dnieniem lat 2016 – 2019  

 Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki odpadami dla Gminy W chock na lata 

2009 – 2012 z uwzgl dnieniem 2020  

 Prognoza oddzia ywania na rodowisko projektów Programu Ochrony rodowiska i Planu 

Gospodarki Odpadami na lata 2009 – 2012 z uwzgl dnieniem lat 2013 – 2016 dla Gminy 

chock  

5. CHARAKTERYSTYKA GMINY W CHOCK 

chock jest gmin  miejsko – wiejsk . Obszar po ony jest w pó nocnej cz ci województwa 

wi tokrzyskiego, w powiecie starachowickim. Teren gminy obejmuje miasto W chock, który stanowi 

siedzib  w adz samorz dowych oraz pi  so ectw: Marcinków, Parszów, Rataje, W glów i Wielka 

Wie . Gmina zajmuje powierzchni  81,84 km².  Stan ludno ci w 2016 roku wed ug danych GUS 

wynosi  6 908  osób. 

 5.1  Po enie i uwarunkowania przyrodnicze 

Gmina s siaduje z miastem Starachowice oraz z innymi gminami województwa 

wi tokrzyskiego: Mirzec i Paw ów (powiat starachowicki), Bodzentyn (powiat kielecki) oraz z miastem 

Skar ysko Kamienna, Suchedniów i Skar ysko Ko cielne (powiat skar yski). Najbli szym o rodkiem 

miejskim s  Starachowice, po one ok. 5 km od granic gminy oraz Skar ysko – Kamienna, oddalona 

o ok.12km.  

Gmina po ona jest na jurajskich utworach geologicznych pó nocnej granicy Gór 

wi tokrzyskich, w dolinie rzeki Kamienna. Dolina rzeczna rozdziela jurajskie utwory Przedgórza 

eckiego, pokryte lasami i eckimi i triasowe pok ady po udniowo-wschodniej cz ci P askowzgórza 

Suchedniowskiego, poro ni te lasami siekierzy skimi wchodz cymi w sk ad Puszczy wi tokrzyskiej. 

Dolina rzeki Kamiennej, której cz  znajduje si  na terenie miasta jest pó noc  granic  

Sieradowickiego Parku Krajobrazowego. 
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Rysunek 1. Po enie gminy na tle powiatu starachowickiego 

ród o: Opracowanie w asne na podstawie danych CODGiK 

 Na podstawie podzia u fizycznogeograficznego (Kondracki, 2002) gmin  W chock zaliczono 

do prowincji Wy yn Polskich (33), makroregionu Wy yny Ma opolskiej (342), mikroregionie Wy yny 

Kieleckiej (342.3), mezoregionu P askowy  Suchedniowski (342.31) i Podgórza I eckie (342.33).  

askowy  Suchedniowski (342.31) -  nazwa p askowy u pochodzi od po onego w jego 

centralnej cz ci Suchedniowa. Jest zbudowany z piaskowców dolnotriasowych (obrze enie 

mezozoiczne paleozoicznego trzonu Gór wi tokrzyskich). Wyst puj  tu kopulaste wzniesienia 

o wysoko ci 300-400 m n.p.m. oraz kotliny denudacyjne: Mniowska, Sza aska i Suchedniowska. 

Najwy sze wzniesienie o wysoko ci 445 m n.p.m. znajduje si  w okolicach Zagna ska. Obszar ten 

w przewa aj cej cz ci poro ni ty jest lasami Puszczy wi tokrzyskiej. P askowy  odwadniaj  rzeki: 

Kamienna, Radomka, Drzewiczka, Czarna Konecka oraz ich dop ywy. 

Przedgórze I eckie (342.33) -  pó nocno-wschodnia cz  Wy yny Kieleckiej. Rozci ga si  

mi dzy dolin  Kamiennej na po udniu, a Równin  Radomsk  na pó nocy. Dolina Kamiennej oddziela 

je od Wy yny Sandomierskiej i Gór wi tokrzyskich. Wyst puj  tu pasma wzniesie  (o wysoko ci 

200-300 m n.p.m.) zbudowanych ze ska  kredowych i jurajskich, ci gn cych si  z pó nocnego 

zachodu na po udniowy wschód. Przedgórze w wi kszej cz ci poro ni te jest lasami Puszczy 

eckiej. Brak tu wi kszych cieków, istniej  natomiast trzy zbiorniki zaporowe, równie  o stosunkowo 

niewielkiej powierzchni (ko o Skar yska, Starachowic oraz Brodów. W mie cie W chock znajduje si  

natomiast zbiornik wodny na rzece Kamiennej o pow. 18 ha (zapora ziemna i jaz). 
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 Rysunek 2. Mezoregiony na terenie gminy W chock 

ród o: opracowanie w asne  

 5.2  Uwarunkowania spo eczno – gospodarcze 

 5.2.1  Demografia 

Stan ludno ci w 2016 roku wg danych GUS wynosi  6 908 osób (z czego ludno   na obszarze 

miasta stanowi a 2 805 osób, natomiast na obszarze wiejskim 4 103).  W latach 2012-2016 obserwuje 

si  spadek liczby ludno ci zarówno w mie cie jaki na obszarach wiejskich.  

Czynniki okre laj ce sytuacj  demograficzn  w gminie to przede wszystkim: wspó czynnik 

przyrostu naturalnego, saldo migracji, g sto  zaludnienia, wspó czynnik feminizacji, struktura wieku, 

migracje. Dane statystyczne w zakresie podstawowych czynników kszta tuj cych lokaln  sytuacj  

demograficzn  przedstawiono w poni szych zestawieniach. 
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Tabela 1. Podstawowe dane demograficzne Gminy W chock 

Wyszczególnienie: Jednostka 2012 2013 2014 2015 2016 
Liczba ludno ci osoba 7126 7064 7014 6947 6908 
sto  zaludnienia osoba/km2 87 86 86 85 84 

Urodzenia ywe na 
1000 ludno ci - 5,85 8,6 9,23 5,6 8,25 

Zgony na 1000 
ludno ci - 12,54 14,94 13,07 12,3 13,21 

przyrost naturalny 
ogó em - -48 -45 -27 -53 -28 

Wspó czynnik 
przyrostu naturalnego - -6,69 -6,34 -3,84 -7,61 -4,05 

saldo migracji 
na 1000 ludno ci - -8 -1 -20 b.d. -20 

zameldowania osoba 68 80 66 b.d. 52 
wymeldowania osoba 76 81 86 b.d. 72 
liczba kobiet osoba 3663 3631 3601 3579 3548 

liczba m czyzn osoba 3463 3433 3413 3368 3360 
wspó czynnik 

feminizacji osoba 106 106 106 106 106 

ród o: Opracowanie w asne na podstawie danych GUS  

 
Wykres 1. Liczba ludno ci zamieszkuj cej gmin  W chock w latach 2012-2016 

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych GUS 

 
Na podstawie danych demograficznych przedstawionych powy ej wnioskuje si , e liczba 

ludno ci od kilku lat systematycznie spada. Proces ten mo e by  spowodowany pó nym wiekiem 

zak adania rodziny oraz migracjami do wi kszych o rodków miejskich.  

Liczba kobiet przewa a nad liczb  m czyzn. Wspó czynnik feminizacji utrzymuje si  na 

sta ym poziomie -  na 100 m czyzn w gminie przypada 106 kobiet. Liczba m czyzn w porównaniu 

z rokiem 2012 zmniejszy a si  o 103 osoby, natomiast  kobiet o 115. 
sto  zaludnienia w W chocku w latach 2012 – 2016 utrzymywa a si  na sta ym poziomie 
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i w roku 2016 wynosi a 84 os/km2.  

Zmniejszaj ca si  liczba ludno ci na obszarze gminy ma zwi zek z migracjami ludno ci. Od 

kilku lat saldo migracji jest ujemne, a w roku 2016 wska nik ten wynosi  (-20). W porównaniu z rokiem 

2012 jest to wzrost o 12 osób.  Oznacza to równie , e w wskazanych latach liczba wymeldowa  by a 

wy sza ni  liczba zameldowa . W roku 2016 na terenie gminy zameldowa y si  na sta e 52 osoby, 

natomiast wymeldowa o si  20 osób wi cej. W roku 2013 liczba wymeldowa  i zameldowa  by a 

równa. W pozosta ych latach liczba wymeldowa  by a wy sza.  
Na terenie gminy zmniejsza si  przyrost naturalny, który w roku 2016 wynosi  (-28), a w roku 

2015 - 58 osób, co na 1000 osób daje wska nik -4,05. Ujemny przyrost naturalny wiadczy 

o przewadze zgonów nad urodzeniami ywymi.  

Struktura wieku ekonomicznego ludno ci uwzgl dnia wiek przedprodukcyjny, produkcyjny 

i poprodukcyjny a tak e stop  bezrobocia, któr  okre la si , jako stosunek liczby osób 

nieposiadaj cych pracy do liczby osób aktywnych zawodowo. W poni szej tabeli przedstawiono 

struktur  wieku ekonomicznego oraz stop  bezrobocia rejestrowanego na podstawie danych GUS 

w latach 2012 – 2016.  

 

Tabela 2. Grupy wieku ekonomicznego i strukturalnego bezrobocia w latach 2012-2016 

Rok 

Wiek 
przedprodukcyjny  

(0-17 lat) 
Wiek produkcyjny Wiek poprodukcyjny Bezrobocie 

[osoby] [%] [osoby] [%] [osoby] [%] [osoby] [%] 
2012 1165 16,34 4416 61,97 1545 21,68 632 14,3 
2013 1142 16,16 4385 62,07 1537 21,75 612 14 
2014 1100 15,68 4343 61,91 1571 22,39 471 10,8 
2015 1060 15,25 4295 61,82 1592 22,91 451 10,5 
2016 1039 15,04 4248 61,49 1621 23,46 383 9 

ród o: Opracowanie w asne na podstawie danych GUS 

Ludno  w wieku przedprodukcyjnym do 17 lat zmniejszy a si  o 1,3% (126 osób) w stosunku 

do roku 2012. Najwi kszy udzia  w grupach wieku ekonomicznego stanowi ludno  w wieku 

produkcyjnym. Poziom ten utrzymuje si  powy ej 61% (jest to ok. 4200 mieszka ców). Zauwa a si , 

e jest to spadek w porównaniu z latami wcze niejszymi. W latach 2012-2016 zauwa alny jest wzrost 

liczby ludno ci w wieku poprodukcyjnym. W roku 2016 grupa ta stanowi a 23,46% (1621 osób) 

o 1,78% (76 mieszka ców) wi cej ni  w roku 2012.  

Na podstawie danych GUS zauwa  mo na, e liczba rejestrowanego bezrobocia maleje. 

W porównaniu z rokiem 2012 spad o ono o ok. 5% i w roku 2016 wynosi o 9% (383 osoby). Wska nik 

ten nadal by  wy szy ni  bezrobocie rejestrowane w Polsce, które wynosi 5,6%.  

 5.2.2  Gospodarka 

Gmina posiada du y potencja  turystyczny. Na jej obszarze znajduje si  kilka szlaków 

turystycznych oraz zabytków i miejsc ciekawych przyrodniczo czy kulturowo. Najwa niejszym 

obiektem turystycznym jest Opactwo cystersów w W chocku, jedno z najcenniejszych i najlepiej 

zachowanych roma skich za  klasztornych w Polsce. Zespó  klasztorno – ko cielny, który zosta  
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ufundowany w XII wieku, wzniesiono przy pomocy w oskich budowniczych. Jego forma odpowiada a 

regule zakonnej: prosta budowla bazylikowa na planie krzy a aci skiego, z kaplicami po bokach 

i krótkim prezbiterium. Najbardziej charakterystyczne dla tego obiektu i wyró niaj ce go spo ród 

pozosta ych zabytków budownictwa cysterskiego w Polsce s  mury ko cio a w uk adzie poziomych 

pasów piaskowca na przemian toszarego i brunatno - czerwonego zbudowane ze starannie 

obrobionych ciosów pochodz cych z okolicznych kamienio omów. Od 15 marca 2017 r. obiekt posiada 

rang  Pomnika Historii.  

Gmina nie bez powodu zosta a nazwana ,,Stolic  Humoru”  - to tutaj powstaj  s ynne w ca ym 

kraju dowcipy o so tysach, z zwi zku z czym w 2003 roku  ods oni to pomnik So tysa. Obszar 

rozs awia tak e coroczny Zjazd So tysów, którego program obejmuje konkurencje sprawno ciowe 

i intelektualne, oparte w artobliwym tonie.  

Miasto jest o rodkiem rozwijaj cym si . Efektywno  gospodarki zapewnia po enie przy 

wa nych ci gach komunikacyjnych, którymi s : 

 droga krajowa nr 42 –  Kamienna – Wo czyn – Kluczbork – Rudniki – Jaworzno – Paj czno – 

Nowa Brze nica – Radomsko – Przedborze – Ko skie – St porków – Skarzy ko Kamienna – 

chock – Starachowice – Rudnik. Ci g komunikacyjny wa ny ze wzgl du na po czenie 

z innymi po czeniami dróg krajowych. czna d ugo  wynosi d ugo ci ok. 275 km  (11,28 

km na odcinku gminy). 

 droga powiatowa 0573 T Majków – Marcinków – W chock – (2,715). Przebieg drogi: 

odc.(Micha ów) gr. administr. powiatu – Marcinków – W chock, ul. w. Rocha – do dr powiat. 

nr 0563 T (ul. Kolejowa, 

 droga powiatowa 0582T - W chock - Siekierno – Le na – (2,1 km), - Przebieg drogi: odc. od 

dr. kraj nr 42 – W chock, ul. Langiewicza – Rataje – do gr. administr. powiatu (Siekierno)  

 droga powiatowa  0563T -  W chock -  Mirzec (7,9 km),  Przebieg drogi: odc. od dr. woj. 

nr 744 – Mirzec – ul. Langiewicza – W chock, ul. Radomska – ul. Kolejowa – do dr. kraj nr. 42 

 droga powiatowa 0576T -  (1,310),Skar ysko – Kamienna – Majków – Parszów  

 droga powiatowa 0578T – (1,310) – Suchedniów – Mostki – Parszów  

 droga powiatowa 0581 T -  Rataje Starachowice (1,850) 

 droga powiatowa 0574T -  (2,590) przez Wielka Wie ,  

 droga powiatowa 0575T – (0,850) Parszów – Majków . 

Przebiegaj ca przez gmin  droga krajowa nr 42 umo liwia po czenie z drog  o znaczeniu 

mi dzynarodowym – E7 oraz u atwia po czenia w ka dym wa nym szlakiem komunikacyjnym 

w województwie. 

W W chocku znajduje si  stacja kolejowa linii nr 25 ód  Kaliska - D bica. Na tej trasie jest 

7 par poci gów osobowych, relacji Skar ysko Kamienna – Starachowice – Ostrowiec wi tokrzyski, 

Kielce – Ostrowiec wi tokrzyski, Kraków – Ostrowiec wi tokrzyski. Przez miasto przebiega tak e 

elektryczna linia kolejowa: Skar ysko Kamienna – Ostrowiec wi tokrzyski.  

Je eli chodzi o transport drogowy, na terenie obj tym programem funkcjonuje komunikacja 

autobusowa oraz prywatni przewo nicy.  
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Najwi kszymi podmiotami gospodarczymi na terenie gminy W chock s  tartaki i zak ady 

produkcji drzewnej w W chocku, Parszowie i Wielkiej Wsi, betoniarnia oraz produkcja wyrobów 

betonowych w Parszowie, zak ady przetwórstwa spo ywczego w W chocku i Marcinkowie, huta szk a 

w Parszowie, eksploatacja piasku w kopalniach w miejscowo ci Marcinków i W chock, zak ad 

produkcji mas bitumicznych w W chocku.  

  Zwi kszaj ca si  liczba podmiotów gospodarczych wiadczy o tym, e gmina rozwija si . Na 

podstawie danych GUS stwierdzono, e liczba podmiotów gospodarczych ogó em wzros a o 36 

jednostek w roku 2016 porównuj c z rokiem 2012 i wynosi a 508. Wi kszo  stanowi  podmioty 

sektora prywatnego (494).  

Najwi kszy udzia  ma dzia alno  zakwalifikowana, jako pozosta a (us ugowa) - 353 

podmiotów oraz budownictwo i przemys  (143 przedsi biorstw). W obu przypadkach jest to niewielki 

wzrost w porównaniu do lat wcze niejszych.  

Tabela 3: Podmioty gospodarcze wg dzia ów PKD w latach 2012-2016 

Wyszczególnienie 
Podmioty gospodarcze ogó em 

2012 2013 2014 2015 2016 
Ogó em 472 494 504M 508 508 

Rolnictwo, le nictwo, owiectwo, rybactwo 12 12 11M 13 13 
Przemys  i budownictwo 126 138 138M 133 143 
Pozosta a dzia alno  334 334 355M 362 352 

 ród o: Opracowanie w asne na podstawie danych GUS; m – zmiany metodologiczne 

 

Wykres 2. Zmiany liczby podmiotów gospodarczych na terenie gminy W chock 

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych GUS 
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Tabela 4. Podmioty gospodarcze wg sektorów w asno ciowych 

Podmioty wg sektorów w asno ciowych Liczba 
podmiotów 

Sektor publiczny 
Sektor publiczny - ogó em 14 

pa stwowe i samorz dowe jednostki prawa 
bud etowego 10 

Sektor prywatny 
Sektor prywatny - ogó em 494 

osoby fizyczne prowadz ce dzia alno  gospodarcz  417 
spó ki handlowe 17 

spó ki handlowe z udzia em kapita u zagranicznego 3 
spó dzielnie 2 

fundacje 3 
stowarzyszenia i organizacje spo eczne 21 

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych GUS 

Na terenie gminy dzia a 14 jednostek nale cych do sektora publicznego - 10 jednostek 

nale y do pa stwowych i samorz dowych jednostek prawa bud etowego. W sektorze prywatnym 

wyst puj  494 podmioty gospodarcze, po ród których przewa aj  przedsi biorstwa osób fizycznych 

prowadz ce w asn  dzia alno  - 417 jednostek. Spó ki handlowe to 17 jednostek (w tym 3 z udzia em 

kapita u zagranicznego), 21 podmiotów nale y do stowarzysze  i organizacji spo ecznych, 3 do 

fundacji, natomiast 2 do spó dzielni. 

Na terenie gminy brak wi kszych zak adów gospodarczych. Najwy sze zatrudnienie 

wyst puje w podmiotach publicznych takich jak Urz d Gminy, szko y, o rodek zdrowia itp. Mieszka cy 

zatrudnienie znajduj  w wi kszych zak adach produkcyjnych lub innych, po onych poza granicami 

gminy. Rolnictwo nastawione jest na zaspakajanie w asnych potrzeb. W ród podmiotów 

gospodarczych dominuj  placówki handlowe i gastronomiczne  oraz zak ady produkcyjno – us ugowe, 

które nale  najcz ciej do spó ek rodzinnych (Lokalny Program Rewitalizacji dla miasta W chock).  

6. OCENA STANU RODOWISKA PRZYRODNICZEGO 

 6.1  Ochrona klimatu i jako ci powietrza 

 6.1.1  Stan wyj ciowy 

Klimat 

 Gmin  W chock wed ug podzia u klimatycznego (Wo ,1993) mo na zaliczy  do regionu XXI 

wschodnioma opolskiego. Region ten wyró nia stosunkowo ma a liczba dni z pogod  umiarkowanie 

ciep , z du ym zachmurzeniem i opadem. Najliczniejsze w ci gu roku s  dni z pogod  umiarkowan  

ciep . rednia dobowa temperatura wynosi  5,1°C do 15,0°C i temperaturami skrajnymi w ci gu doby 

powy ej 0°C. Dni umiarkowanych ciep ych jest najmniejsza liczba w roku w porównaniu z innymi 

regionami klimatycznymi (121 dni). Stosunkowo liczniej natomiast pojawiaj  si  dni z pogod  

przymrozkow  umiarkowanie zimn  z opadem oraz niektóre typy pogód z grupy mro nych 

(umiarkowanie mro na z opadem oraz do  mro na z opadem) (Wo , 1993) 
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Najch odniejsze temperatury obserwuje si  w styczniu (-4,2°C), a najcieplejsze w lipcu 

(+17,0°C). Okres zimowy jest d szy ni  letni. Zima trwa statystycznie 98 dni, a lato 88 dni. Liczba dni 

pogodnych w roku wynosi 60, a pochmurnych 121. Szata nie na obserwowana jest rednio przez 93 

dni. Najwi cej dni z pokryw nie  notuje si  w styczniu - 23 dni. Region charakteryzuje si  

znacznym rednim opadem wynosz cym ok. 650 mm rocznie. Pierwsze opady pojawiaj  si  na 

pocz tku pa dziernika, a zanikaj  w po owie maja. Wilgotno  wzgl dna powietrza wynosi w roku 

rednio 81%. Dni z mg  notowane s rednio 30 razy do roku. Dni pogodne oko o 59 razy, 

a pochmurne do 126 w ci gu roku. Obszar gminy otrzymuje rednio 612.9 mm opadu 

atmosferycznego w ci gu roku.  

Cyrkulacje powietrza w gminie okre la rozk ad wiatrów i topografia obszaru. Podobnie jak 

w Polsce w W chocku wiatry wiej  z kierunku zachodnim i po udniowo – zachodnim. Najrzadziej 

wyst puj  natomiast wiatry pó nocne oraz pó nocno-wschodnie. Na terenie gminy wiatry osi gaj  

najwi ksze pr dko ci w okresie zimowym, z kolei najmniejsze latem. Cisze stanowi  oko o 15,8% 

w skali roku. Najbli sza stacja metrologiczna znajduje si  w Starachowicach.  
 
 

 
 

Rysunek 3. Ró a wiatrów dla stacji w Starachowicach 
https://www.meteoblue.com/pl/ 
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Rysunek 4. Rozk ad redniej rocznej temperatury na terenie kraju (dane z wielolecia) 

ród o: www.imgw.pl 

 
Rysunek 5. Rozk ad redniej temperatury w miesi cu stycze  na terenie kraju  

(dane z wielolecia) 
ród o: www.imgw.pl 
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Rysunek 6. Rozk ad redniej temperatury w miesi cu lipiec na terenie kraju (dane z wielolecia) 

ród o: www.imgw.pl 

 
Rysunek 7. Rozk ad redniej rocznej sumy opadów na terenie kraju (dane z wielolecia) 

ród o: www.imgw.pl 
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Jako  powietrza 

 O jako ci powietrza decyduje g ównie przestrzenny rozk ad oraz wielko  emisji ze wszystkich 

róde , z uwzgl dnieniem przep ywów transgranicznych i przemian fizykochemicznych zachodz cych  

w atmosferze. 

Przestrzenny rozk ad emisji na terenie Polski jest zró nicowany. Najwi ksze skupiska 

emitorów punktowych, jak i znaczna emisja liniowa zwi zane s  z obszarami zurbanizowanymi. Dla 

celów oceny  jako ci powietrza, a tak e uchwalenia oraz realizacji programów jego ochrony, w ca ym 

kraju ustanowione zosta y strefy, które wyznaczono w oparciu o podzia  administracyjny pa stwa.  

 Województwo wi tokrzyskie zosta o obj te dwoma strefami:  

1) wi tokrzyska (w której znajduje si  gmina W chock),  

2) miasto Kielce.  

 

Podstaw  klasyfikacji stref w rocznej ocenie jako ci powietrza stanowi  nast puj ce warto ci 

poziomów: 

 dopuszczalnego- okre la poziom substancji w powietrzu, który zosta  wyznaczony na 

podstawie wiedzy naukowej. Omawiany poziom, utworzono w celu zapobiegania, unikania 

 ograniczania szkodliwego oddzia ywania na rodowisko przyrodnicze oraz zdrowie ludzi. 

Poziom ten powinien by  osi gni ty w ustalonym terminie, po up ywie którego nie mo e  

zosta  przekroczony, 

 docelowego- okre la poziom substancji w powietrzu, który zosta  wyznaczony w celu  

zapobiegania, unikania lub ograniczania szkodliwego oddzia ywania na rodowisko i zdrowie 

ludzi. Omawiany poziom powinien by  osi gni ty tam, gdzie to mo liwe w danym czasie, 

 celu d ugoterminowego- okre la poziom substancji w powietrzu. Poziom ten nale y osi gn  

w d szej perspektywie w celu zapewnienia skutecznej ochrony rodowiska przyrodniczego 

oraz zdrowia ludzi, z wy czeniem przypadków, gdy nie jest to mo liwe. 

Wynikiem oceny jest zaliczenie ka dej strefy do jednej z poni szych klas: 

 A (D1)- st enia zanieczyszcze  w danej strefie nie przekraczaj  poziomów dopuszczalnych, 

docelowych i celów d ugoterminowych (D1); 

 C (D2)- je li st enia zanieczyszcze  w danej strefie przekraczaj  poziomy dopuszczalne,  

docelowe i celów d ugoterminowych (D2). 

 Przyporz dkowanie strefy do danej klasy zale y od st  zanieczyszcze  wyst puj cych na 

jej terenie i wi e si  ze spe nieniem okre lonych wymaga  na rzecz poprawy jako ci powietrza lub 

utrzymania jej na sta ym poziomie. Zakres dzia  wynikaj cych z przekraczania b  dotrzymania 

obowi zuj cych poziomów st  zanieczyszcze  i klas jako ci powietrza przedstawiono w poni szej 

tabeli. 
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Tabela 5. Stosowane symbole klas stref w zale no ci od dotrzymania obowi zuj cych poziomów st  
zanieczyszcze  oraz oczekiwane dzia ania 

Poziom 
Klasa strefy, gdy poziom 

Oczekiwane dzia ania w zale no ci od klasy strefy 
i rodzaju obowi zuj cego poziomu nie 

przekroczony przekroczony 

dopuszczalny A C 

A - utrzymanie st  zanieczyszczenia poni ej poziomu 
dopuszczalnego oraz d enie do utrzymania najlepszej 
jako ci powietrza zgodnie ze zrównowa onym rozwojem; 
C - okre lenie obszarów przekroczonych poziomów 
dopuszczalnych; 
- opracowanie lub aktualizacja programu ochrony powietrza 
w celu osi gni cia odpowiednich poziomów dopuszczalnych 
substancji w powietrzu; 
- kontrolowanie st  zanieczyszczenia na obszarach 
przekrocze  i prowadzenie dzia  maj cych na celu 
obni enie st  przynajmniej do poziomów dopuszczalnych. 

docelowy A C 

A- brak; 
C- d enie do osi gni cia poziomu docelowego substancji 
w okre lonym czasie za pomoc  ekonomicznie 
uzasadnionych dzia  technicznych i technologicznych, 
- opracowanie lub aktualizacja programu ochrony powietrza 
w celu osi gni cia odpowiednich poziomów docelowych 
substancji w powietrzu. 

cel 
ugoterminowy D1 D2 

D1- brak; 
D2- d enie do osi gni cia poziomu celu d ugoterminowego 
do roku 2020. 

ród o: Ocena jako ci powietrza w województwie wi tokrzyskim w 2016 roku 
 

 Wojewódzki Inspektorat Ochrony rodowiska w Kielcach na podstawie wyników pomiarów 

monitoringu powietrza atmosferycznego sporz dza ocen  jako ci powietrza dla danych stref. Ocen  

 wykonuje si  corocznie i jest ona wynikiem obowi zku jaki nak ada na WIO   art. 89 i 90 Prawa 

Ochrony rodowiska (Dz. U..2017 poz.1089). Ponadto, ocen  jako ci powietrza przeprowadza si  

w oparciu o obowi zuj cy podzia  stref na dwie grupy kryteriów: 

 ustanowione w celu ochrony zdrowia ludzi, 

 ustanowione w celu ochrony ro lin. 

 Celem rocznych ocen jako ci powietrza jest uzyskanie informacji o st eniach zanieczyszcze  

na obszarze stref. Wyniki te pozwol  na wykonanie klasyfikacji stref, wg okre lonych kryteriów, 

uzyskanie informacji o przestrzennych rozk adach st  zanieczyszcze  na obszarze strefy, 

w zakresie umo liwiaj cym wskazanie obszarów przekrocze  warto ci terytorialnych oraz okre lenie 

poziomów st  wyst puj cych na tych obszarach, ponadto pomog  wskaza  prawdopodobnych 

przyczyn wyst powania ponadnormatywnych st  zanieczyszcze  w okre lonych rejonach 

(w zakresie mo liwym do uzyskania na podstawie posiadanych informacji).   

Przedstawione poni ej dane dotycz  strefy wi tokrzyskiej, do której nale y gmina W chock. 

Na terenie gminy oraz w jej s siedztwie brak jest stacji pomiarowych jako ci powietrza. Dane dotycz  

stacji w Po cu, Ma ogoszczu oraz Nowinach.  
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Metody klasyfikacji kryteriów ustanowionych dla ochrony ludzi 

Na podstawie przeprowadzonych analiz wyników pomiarów, uzyskanych w strefie 

wi tokrzyskiej pod k tem ochrony zdrowia ludzi, w  2016 roku stwierdzono, e:  

 rednie st enie benzenu nie przekracza dopuszczalnego poziomu, w pomiarach  

uwzgl dniono inne metody ni  w Kielcach. Bior c pod uwag  poziom st enia benzenu  

w powietrzu, stref wi tokrzysk  zaliczono do klasy A; 

 na stanowiskach w Nowinach, Ma ogoszczu i Po cu poziom dopuszczalny dwutlenku azotu 

jest zachowany. St enie rednioroczne nie przekracza y 40 µg/m³ i wynosi y w Nowinach 

18µg/m³, w Ma ogoszczu 9 µg/m³, i Po cu 15 µg/m³,  

 w strefie wi tokrzyskiej na wszystkich stanowiskach dotrzymane by y normy dla dwutlenku 

siarki. Maksymalne st enia wyst pi y w Po cu i wynosi y: 1 godz. 68 µ/m3, co stanowi 19% 

normy oraz 24 godz. 33 µ/m3 , czyli 26% obowi zuj cego poziomu dopuszczalnego.  

 rednie roczne st enie o owiu na stacji w Starachowicach odpowiada 4% czyli 0,02 µg/m³, 

stan zosta  oceniony jako klasa A z uwagi na brak przekrocze  kryterialnych  

st enia odnosz cego si  do rocznego u redniania wyników pomiarów,  

 wyniki pomiarów z 3 stanowisk automatycznych py u zawieszonego PM10, zlokalizowane  

w strefie wi tokrzyskiej (w Nowinach, Po cu i Ma ogoszczu), pomimo niereferencyjnej  

19 metody pomiaru zosta y wykorzystane w ocenie i uwzgl dniono je do wst pnego  

wyznaczenia obszarów przekrocze , której przypisano klas  C w zwi zku z wyst powaniem  

przekrocze  poziomu dopuszczalnego dla st  24-godzinnych py u PM10 - po 

uwzgl dnieniu dozwolonych cz sto ci przekrocze  okre lonych RM  w sprawie poziomów 

niektórych substancji w powietrzu. Równocze nie w obu strefach dotrzymany zosta  poziom 

dopuszczalny dla st enia redniorocznego tego zanieczyszczenia, daj c wynik klasyfikacji A. 

Decyzje te uzasadniono pomiarami na stacji Starachowicach, gdzie warto ci dopuszczalne 

obowi zuj ce dla st  24-godzinnych zosta y przekroczone w 37 dobach w roku. 

Dodatkowo klas  strefy potwierdzi y wyniki ze stacji w Busku-Zdroju, na której wprawdzie 

zarejestrowano 35 dób z przekroczeniem, jednak obliczony dla niepe nej serii pomiarowej 

percentyl 90,4 wynosi  53,5µg/m3 wskazuj c na przekroczenie dobowego poziomu 

dopuszczalnego. Klas  strefy potwierdzi y równie  ilo ci przekrocze  dobowego poziomu 

dopuszczalnego, które mia y miejsce na dwóch z trzech stacji automatycznych 

wykorzystanych w ocenie (w Nowinach - 57 dób, w Po cu – 38 dób). Wyniki z wszystkich 

stanowisk py u PM10 w strefie nie przekracza y normy redniej rocznej (40µg/m3 ) i wynosi y 

od 20-35µg/m3 .  

 Ocen  roczn  pod k tem py u zawieszonego PM2,5 dokonano w odniesieniu do poziomu  

dopuszczalnego dla fazy I µg/m3 (25  µg/m3) oraz dodatkowej fazy II ( µg/m3), który nale y  

osi gn  w 2020 roku. Stanowiska pomiarowe znajdowa y si  w Starachowicach  

oraz w Busku – Zdrój, a tak e pomiar stanowiska automatycznego w Po cu. W strefie 

wi tokrzyskiej nadano klas  A, ze wzgl du na brak przekrocze  dopuszczalnych 
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w rozporz dzeniu. Warto ci wynosi y w Starachowicach 22 µg/m3 , w Busku – Zdrój 20  µg/m3 

i Po cu 23 µg/m3 . Poziom dopuszczalny dla fazy I (25µg/m3 ) na wszystkich stacjach 

w województwie zosta  dotrzymany. Jednocze nie w wyniku oceny pod wzgl dem 

dotrzymywania poziomu dopuszczalnego py u PM2,5 dla fazy II (20µg/m3 ), obie strefy 

uzyska y klas  C1. Klasyfikacj  stref dla py u PM2,5 pod wzgl dem dotrzymania poziomów 

dopuszczalnych I i II fazy, wed ug kryterium ochrony zdrowia,  

 tlenek w gla w strefie wi tokrzyskiej na stacji Po cu zosta  uznany, jako spe niaj ce 

wymogi klasy A.  Zarejestrowana w 2016 roku warto  maksymalnej redniej 8-godzinnej na 

stacji pomiarowej wynosi a 2mg/m3,  

 ocenie rocznej poddano benzo(a)piren jako wska nik WWA oraz metale: arsen, kadm i nikiel 

w pyle zawieszonym PM10. W zakresie zanieczyszczenia metalami obie strefa wi tokrzyska 

oceniona zosta a, jako spe niaj ce wymogi klasy A z uwagi na nie przekraczanie warto ci  

poziomów docelowych. W ocenie arsenu, kadmu i niklu dla strefy wi tokrzyskiej wyniki  

pomiarów ze stanowiska w Starachowicach. rednie roczne st enie arsenu na stacji  

w Starachowicach wynosi o 2ng/m3 , co odpowiada 33% poziomu docelowego okre lonego  

na poziomie 6ng/m3 . rednie roczne st enie kadmu na obu stacji w Starachowicach  

wynosi o 1µ/m3 , co odpowiednio stanowi 20% poziomu docelowego okre lonego na poziomie 

5µ/m3 . rednie roczne st enie niklu wynosi o 2µ/m3, co odpowiednio stanowi 10%  

poziomu docelowego okre lonego na poziomie 20ng/m3 . Pod wzgl dem zanieczyszczenia 

powietrza benzo(a)pirenem,w strefie wi tokrzyskiej nadano klas  C ze wzgl du  

na zanieczyszczenie powietrza B(a)P, o czym zadecydowa y wyniki pomiarów ze stacji  

w Starachowicach oraz w Busku-Zdroju, gdzie rednie roczne wynosi y odpowiednio 7ng/m3  

i 5ng/m3, wi c znacznie przekroczy y poziom docelowy. 

 dla ozonu ze wzgl du na ochron  zdrowia ustanowiono dwa rodzaje kryteriów: poziom 

docelowy wynosz cy 120 g/m3 i odnoszony do warto ci maksymalnej redniej o miogodzinnej 

w dobie, który nie powinien by  przekroczony w ponad 25 dobach w roku kalendarzowym, 

oraz poziom celu d ugoterminowego, który okre la to samo st enie ozonu, co poziom 

docelowy, jednak nie powinien by  przekroczony w adnej dobie w roku kalendarzowym. 

Stref wi tokrzysk  oceniono na podstawie pomiarów ozonu prowadzonych na stacji 

pomiarowej w Po cu i Nowinach. Strefa ta zosta a sklasyfikowana jako C i D2. W Po cu 

w latach 2014-2016 wyst pi o 18 dób z przekroczeniem poziomu docelowego ozonu jednak 

w Nowinach - 33 doby z przekroczeniem poziomu docelowego, czyli zarówno poziom 

docelowy jak i d ugoterminowy zosta  przekroczony.  
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Tabela 6. Wyniki klasyfikacji stref pod k tem ochrony zdrowia w 2016 roku 

Nazwa strefy 
Klasy dla poszczególnych zanieczyszcze  w obszarze strefy 

C6H6 NO2 SO2 Pb PM10 PM2,5 CO As Cd Ni B(a)P O3 

Strefa 
wi tokrzyska A A A A C 

I faza II faza 
A A A A C 

Poziom 
docelowy 

Poziom d ugo-
terminowy 

A C1 C D2 

ród o: Ocena jako ci powietrza w województwie wi tokrzyskim w roku 2016; WIO  
 

Wyniki analizy, które zosta y przedstawione w tabeli powy ej pokazuj , e przekroczenia st  

dopuszczalnych zaobserwowano w przypadku 3 substancji: py u PM10, benzo(a)pirenu oraz ozonu 

zarówno w poziomie docelowym jak i w perspektywie docelowej. Pozosta e substancje 

zakwalifikowano do  klasy A z uwagi na nieprzekraczanie poziomu dopuszczalnego i docelowego. 

Metody klasyfikacji kryteriów ustanowionych dla ochrony ro lin  

Ocen  poziomów substancji w powietrzu, w przypadku ochrony ro lin w zakresie NOx  wyznacza 

si  jedno stanowisko na 20 tys. km2, w zwi zku z tym oceny ZM P dokonuje si  na stacji w wi tym 

Krzy u. W ocenie zastosowano metod  obiektywnego szacowania poprzez wykorzystanie wyników 

pomiarów uzyskanych na stacji pomiarowej o du ej reprezentatywno ci obszarowej, znajduj cej si  

w s siedniej strefie w woj. skim, zlokalizowanej ok. 20 km od granic woj. wi tokrzyskiego – 

w Z otym Potoku.  Na stanowisku NOx dla tej stacji uzyskano 99% wa nych danych. W analizach pod 

tem ochrony ro lin takie podej cie jest dopuszczane zgodnie z „Wytycznymi do rocznej oceny 

jako ci powietrza. Wyniki przedstawiono w tabeli poni ej.  

Tabela 7. Wyniki klasyfikacji stref pod k tem ochrony ro lin w 2016 roku 

Nazwa strefy   
Klasy dla poszczególnych zanieczyszcze  w obszarze 

strefy 

NOx SO2 O3 

Strefa wi tokrzyska A A C 

ród o: Ocena jako ci powietrza w województwie wi tokrzyskim w roku 2016; WIO  

 poziom dopuszczalny NOx  na stacji w Z otym Stoku st enie roczne wynosi a 11µg/m3,  

a na stacji w wi tym Krzy u 4µg/m3 . Wyniki te s  du o ni sze ni  poziom dopuszczalny, 

który wynosi 30µg/m3,. Zwi zku z tym stref wi tokrzysk  w tym gmin  W chock okre lono 

jako strefa A, 

 na stacji w Z otym Stoku st enie roczne  SO2   okre lono na 6µg/m3
,  a w okresie zimowym  

na 8µg/m3 , natomiast na stacji w wi tym Krzy u rednie te wynosi y 5 i 3µg/m3 , rednie  

te s  dotrzymane z kryterium poziomu, które nie mog  osi ga  20µg/m3 . Zwi zku z tym strefa 

wi tokrzyska w tym gmina W chock zaliczana jest do strefy A,  

 ocen  ozonu pod k tem ochrony ro lin okre lono w klasie C i D2, statystyki dla O3  wskazuj , 

e na stacji w  Z otym Stoku wska nik AOT40 dla lat 2012, 2014 -2016  wynosi  22 

472µg/m3*h, a dla roku 206 19 471µg/m3 *h , zosta  przekroczony poziom docelowy oraz 

ugoterminowy.  
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Podsumowuj c wyniki oceny rocznej i klasyfikacji stref dla kryterium ochrony ro lin, stref  

wi tokrzysk  pod wzgl dem dotrzymania warto ci dopuszczalnych dla NOx i SO2 zakwalifikowano do 

klasy A. Przekroczenia zaobserwowano w przypadku ozonu, zarówno w poziomie docelowym jak 

i prognozie d ugoterminowej.  

Strefa wi tokrzyska w tym gmina W chock zosta a zakwalifikowana do opracowania 

Programu Ochrony powietrza w szczególnie uwzgl dniaj c popraw  jako ci ozonu oraz 

benzn(a)pirenu.                                                                       

Najwi ksze zagro enia dla powietrza atmosferycznego stanowi  przekroczenia 

benzen(a)pirenu, ozonu oraz emisja py ów zawieszonych PM10. Na podstawie ,,Oceny jako ci 

powietrza w województwie wi tokrzyskim” WIO  w Kielcach  stwierdzi  przekroczenie w znacznym 

stopniu ww. zwi zków. Pozosta e paramenty mieszcz  si  w klasie A, co oznacza, e nie przekraczaj  

dopuszczalnych poziomów, w wielu przypadkach s  one równie  du o ni sze.  

Emisja py u zawieszonego PM10 jest znacznie wy sza w okresie zimowym. Oznacza to, e 

powodem przekrocze  w sezonie grzewczym jest wysoka emisja z kot owni, palenisk indywidualnych 

oraz zak adów energetycznych, która wp ywa na ogólne pogorszenie warunków atmosferycznych 

w gminie. W wi kszo ci domów w giel spalany jest w przestarza ych piecach, bez w ciwego 

nadzoru oraz urz dze  odpylaj cych lub sam opa  jest bardzo zlej jako ci (np. mia  w glowy). Jednym 

ze sposobów zmniejszenia ilo ci zanieczyszcze  ze róde  emisji niskiej jest zmiana sposobu 

ogrzewania budynków z pieców w glowych na ogrzewanie gazowe b  zastosowanie 

alternatywnych róde  energii.  

Na podstawie danych przedstawionych w poni szych tabelach zauwa  mo na, e z sieci 

gazowej korzysta bardzo ma y procent mieszka ców gminy W chock, a jej g ówni odbiorcy znajduj  

si  na terenie samego miasta. Oko o po owa odbiorców gazu korzysta z niego w celu ogrzewania 

mieszka . Najwi cej instalacji korzysta natomiast z ogrzewania na w giel b  biomas . 

Tabela 8. Sie  gazownicza na terenie gminy 

Wyszczególnienie Jednostka miary 2014 2015 2016  

ugo  sieci gazowej rozdzielczej 
(wraz z przy czami) km 83,40 b.d. 83,40 

Liczba opomiarowanych gospodarstw 
domowych szt. 966 b.d. 997 

Liczba opomiarowanych pozosta ych 
odbiorców szt. 38 b.d. 33 

ród o: Urz d Miasta i Gminy W chock  
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Tabela 9. Dane dotycz ce sieci gazowej w gminie W chock 

 Wyszczególnienie 2012 2013 2014 2015 2016 
czynne przy cza do budynków 

ogó em (mieszkalnych 
i niemieszkalnych) 

876 1013 1021 1023 1030 

czynne przy cza do budynków 
mieszkalnych - - 989 991 997 

odbiorcy gazu 947 957 961 965 972 

odbiorcy gazu ogrzewaj cy 
mieszkania gazem 461 472 479 484 494 

odbiorcy gazu w miastach 421 422 425 427 432 

ludno  korzystaj ca z sieci 
gazowej 2672 2677 2647 2623 - 

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych GUS 

Zaopatrzenie gminy w gaz ziemny odbywa si  z sieci krajowej, z gazoci gu wysokopr nego 

(6,3 Mpa) relacji Lubienia - Parszów - Ko skie. W zachodniej cz ci znajduje si  nowy gazoci g 

wysokiego ci nienia relacji Parszów – Kielce. Stan techniczny sieci okre lono na dobry.  

Tabela 10. G ówne ród a zaopatrzenia w ciep o 

Rodzaj paliwa 

Budynki prywatne Budynki u yteczno ci 
publicznej Przedsi biorstwa 

Ilo   
instalacji 

Moc 
zainstalowana 

[MW] 
Ilo  

instalacji 
Moc 

zainstalowana 
[MW] 

Ilo  instalacji 

Gaz 997 15,000 MW 14 0,600 MW 19 

giel kamienny 1854 10,000 MW - - - 

Biomasa, drewno 1854 10,000 MW - - - 

Pompa ciep a 2 0,010 MW - - - 
ród o: Urz d Miasta i Gminy W chock 

Najwi ksze ilo ci zanieczyszcze  powietrza atmosferycznego na terenie gminy mog  powodowa  

zak ady: 

 Tartaki i zak ady produkcji drzewnej  

 chock, ul. w. Rocha 30, 

 Parszów, ul. Szkolna 51B, 

 Wielka Wie  303 

 Betoniarnie, produkcja wyrobów betonowych: 

 Parszów, ul. Z otoglin 91A 

 Przetwórstwo spo ywcze: 

 chock, ul. Ko cielna 12 - zak ad wyrobów w dliniarskich 

 chock Pl. Mjr Ponurego 9 – piekarnia 

 Marcinków – zak ad produkcji lecytyn 
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 Inne: 

 Parszów, ul. Z otoglin 90  – huta szk a 

 chock, ul. w. Rocha 31 – zak ad produkcji mas bitumicznych 

 chock, ul. Elaboracja 1 – stacja demonta u pojazdów i zu ytego sprz tu 

elektrycznego i elektronicznego – obecnie nie prowadzi dzia alno ci, aktualnie 

prowadzone jest post powanie w sprawie cofni cia pozwolenia na wytwarzanie 

odpadów.  
 

Du e oddzia ywanie na jako  powietrza stanowi wzmo ony ruch samochodowy, czyli emisja 

liniowa. Wp ywa ona na pogorszenie jako ci powietrza atmosferycznego oraz powoduje wzrost 

st enia ozonu w troposferze. Ilo  emitowanych zanieczyszcze  zale y od wielu czynników m.in. od: 

nat enia i p ynno ci ruchu, konstrukcji silnika oraz jego stanu technicznego, zastosowania dopalaczy 

i filtrów, rodzaju paliwa, parametrów technicznych i stanu drogi. Najwi ksze zagro enie 

zanieczyszczenia powietrza wyst puje na drodze krajowej  nr 42 oraz na obszarze dróg powiatowych. 

Pojazdy emituj  tlenki azotu, py y, w glowodory aromatyczne, dwutlenek w gla, metale ci kie. 

Stanowi  one tak e du e niebezpiecze stwo dla stanu zdrowia spo ecze stwa.  

Gmina w ramach ograniczenia wprowadzanych szkodliwych zwi zków do powietrza 

wprowadza zadania zwi zane z termomodernizacj  obiektów u yteczno ci publicznej. W celu 

ograniczenia emisji  zanieczyszcze  nale y wprowadza  alternatywne ród a energii. Miasto i Gmina 

chock bierze udzia  we wspieraniu projektu dot. ,,wytwarzania i dystrybucji energii pochodz cej ze 

róde  odnawialnych.” Konkurs og oszony zosta  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa wi tokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Rozstrzygniecie wniosków planuje si  na 

kwiecie  2018.  W ramach projektu w ciciel nieruchomo ci mo e wnioskowa  o zamontowanie 

kolektorów s onecznych, paneli fotowoltaicznych i pomp ciep a. W celu ograniczenia emisji liniowej 

nale y przeprowadzi  modernizacje nawierzchni drogowych oraz propagowa  u ytkowanie 

niskoemisyjnych rodków transportu.  

 6.1.2  Efekty realizacji  Programu Ochrony rodowiska i Planu Gospodarki Odpadami 
dla Gminy W chock na lata 2009 – 2012 z uwzgl dnieniem lat 2013 - 2016  

W poprzednim programie ochrony rodowiska g ównym celem z zakresu ochrony powietrza 

atmosferycznego by a poprawa jako ci powietrza. Do najwa niejszych, zrealizowanych zada  zalicza 

si : termomodernizacje budynków u yteczno ci publicznej, popraw  nawierzchni pasów jezdni oraz 

promocj  odnawialnych róde  energii. Nadal s  jednak potrzebne inwestycje maj ce na celu 

usprawnienie ruchu drogowego na obszarze gminy, a tak e zach cenie mieszka ców oraz turystów 

do korzystania z innych rodków transportu np. rowerów. 

W tabeli poni ej przedstawiono zadania realizowane na omawianym terenie w latach 

2009 - 2012  oraz efekty ich realizacji. 
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Tabela 11. Efekty realizacji Programu Ochrony rodowiska i Planu Gospodarki Odpadami 
 dla Gminy W chock na 2009-2012 z uwzgl dnieniem lat 2013-2016 w obszarze interwencji- ochrona 

klimatu i jako ci powietrza 

Lp. Cel Opis podj tych dzia  

1. 
 

Poprawienie jako ci 
powietrza 

Gmina osi gn a cel poprzez kontynuacj  zada  zwi zanych z rozbudow  
sieci gazowej. Podj to tak e dzia ania zwi zane z termomodernizacj  
budynków u yteczno ci publicznej min. Szko y Podstawowej w Parszowie, 
Szko y Podstawowej w Wielkiej Wsi, budynki infrastruktury spo ecznej gminy, 
Miejski Gminny O rodek Kultury w W chocku. Ponadto poddano modernizacji 
urz dzenia energetyczne oraz ród a wiat a. Wa nym zadaniem by a równie  
poprawa nawierzchni ci gów komunikacyjnych, która w efekcie poprawi 
efektywno  jazdy samochodowej tym samym zmniejszaj c udzia  niskiej 
emisji.  

2. 
 

Program popularyzacji 
energii odnawialnej i 

technologii przyjaznych 
rodowisku 

 

Dzia ania zosta y osi gni te przez przyj cie do wdra ania przez Rad  Miejsk  
w W chocku „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy W chock” 
– Uchwa a Nr XX/129/2016 z dnia 29.06.2016 r. W ramach realizacji Planu 
przewiduje si  m.in. wymian  o wietlenia ulicznego na energooszcz dne, 
termomodernizacj  budynków u yteczno ci publicznej, monta  instalacji 
fotowoltaicznych oraz turbin wiatrowych na budynkach u yteczno ci 
publicznej, budow  po cze  infrastruktury drogowej, dzia ania informacyjno-
edukacyjne. Przewidziane dzia ania maj  charakter proekologiczny a ich 
realizacja spowoduje korzy ci dla rodowiska i przyczyni si  do ograniczenia 
niskiej emisji.  

ród o: Program Ochrony rodowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy W chock na lata 2009-
2012 

 W strefie wi tokrzyskiej stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych poziomów dla  

zanieczyszcze  py owych PM10 oraz benzo(a)pirenu. W przypadku zanieczyszcze  py owych,  

ównym ród em ich wytwarzania jest spalanie paliw sta ych w przydomowych kot owniach,  

w zwi zku z czym  istotne znaczenie ma stopniowa wymiana w gospodarstwach domowych  

ogrzewania w glowego na gazowe. Znaczne oddzia ywanie na pogorszenie jako ci powietrza  

analizowanego terenu ma równie  wzmo ony ruch samochodowy, dlatego wszelkie dzia ania 

 w zakresie ograniczenia jego ilo ci poprzez modernizacj  pasów jezdni maj  poprawi  sprawno  

jazdy a tym samym zmniejszy  emisj  zanieczyszcze  do powietrza.  

 6.1.3  Ocena stanu – analiza SWOT 

 Na podstawie oceny stanu powietrza przeprowadzono analiz  SWOT, która przedstawiona 

zosta a w poni szej tabeli. Analiza ta pozwoli na zidentyfikowanie problemów oraz wyznaczenie  

dzia  maj cych na celu popraw  stanu ochrony rodowiska na obszarze gminy.  
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Tabela 12. Analiza SWOT- obszar interwencji ochrona klimatu i jako  powietrza 

Mocne strony abe strony 

 Stopniowa poprawa jako ci powietrza 

w ci gu ostatnich lat, 

 Opracowany Plan Gospodarki 

Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy 

chock, 

 Przeprowadzenie termomodernizacji 

budynków,  

 Przekroczenie dopuszczalnego poziomu 

zanieczyszczenia benzo(a)pirenem i py ami 

PM10 i ozonu w strefie wi tokrzyskiej,  

 Brak punktów pomiarowych jako ci powietrza 

w gminie,  

 Wzrost zanieczyszczenia py ami w okresie 

zimowym, spowodowany sezonem 

grzewczym; 

 Obecno  zak adów przemys owych, 

powoduj cych emisj  zanieczyszcze   

Szanse Zagro enia 
 Budowanie wiadomo ci ekologicznej 

ród spo ecze stwa. 

 Wymiana ogrzewania w glowego na 

gazowe w gospodarstwach domowych,  

 Powstanie punktów pomiarowych jako ci  

powietrza,  

 Promowanie transportu niskoemisyjnego 

oraz budowa cie ek rowerowych, 

 Promowanie w ród mieszka ców 

alternatywnych róde  energii w ramach 

funduszy UE, 

 Indywidualne systemy grzewcze 

wykorzystuj ce paliwo sta e, w tym g ównie 

giel; 

 Wzmo ony ruch komunikacyjny szczególnie 

na drodze krajowej i drogach powiatowych,  

 Spalanie odpadów w przydomowych 

kot owniach,  

 

ród o: Opracowanie w asne 

 Najmocniejsz  stron  gminy jest poprawiaj ca si  jako  powietrza. Gmina wchodzi w sk ad  

Programu gospodarki niskoemisyjnej powiatu Starachowickiego na lata 2016 – 2020. Ponadto gmina 

realizuje zadania zwi zane z termomodernizacj  budynków. Dzia ania te pozwalaj  na ograniczenie 

strat ciep a. Modernizacja ci gów komunikacyjnych pozwoli na p ynniejsza jazd .  

 Analiza SWOT wykaza a, e szans  dla gminy jest dalsza termomodernizacja budynków. 

Ponadto gmina powinna wspiera  dzia ania z zakresu edukacji ekologicznej zwi zane z popraw  

powietrza.  

  Jednym z najwi kszych problemów w zakresie ochrony powietrza, jest niska emisja 

pochodz ca z indywidualnych systemów grzewczych oraz ruchu drogowego. W celu poprawy sytuacji, 

miasto powinno skupi  si  na  wprowadzeniu gospodarki niskoemisyjnej, np. poprzez zach cenie 

mieszka ców do wymiany starych systemów grzewczych na nowe, gazowe, wykorzystanie 

alternatywnych róde  energii lub  ograniczenie emisji z ruchu drogowego. Zach ca si  równie  do  

promowanie ekologicznych rodków transportu takich jak rower.   
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 6.2  Zagro enia ha asem 

 6.2.1  Stan wyj ciowy 

Prawo ochrony rodowiska definiuje ha as jako d wi k o cz stotliwo ci od 16 Hz do 16 000 

Hz, zwykle o nadmiernym nat eniu (odczuwalne jako zbyt g ne) w danym miejscu i czasie.  

Z fizycznego punktu widzenia ha as, czyli odbierane jako dokuczliwe, przykre i szkodliwe d wi ki, to 

drgania mechaniczne o rodka spr ystego, najcz ciej powietrza. Zmiana ci nienia gazu w stosunku 

do ci nienia atmosferycznego wywo ana tymi drganiami, przenosi si  w postaci nast puj cych po 

sobie lokalnych rozrzedze  i zag szcze  cz stek o rodka w przestrzeni otaczaj cej ród o drga , 

tworz c fal  akustyczn . Ró nica mi dzy warto ci  chwilow  ci nienia w o rodku przy przej ciu fali 

akustycznej a warto ci  ci nienia atmosferycznego zwana jest ci nieniem akustycznym. Ci nienie 

akustyczne opisuje nat enie d wi ku i wyra ane jest w paskalach. Poniewa  s uch ludzki reaguje na 

bod ce w sposób logarytmiczny, ci nienie akustyczne wyra a si  cz sto w skali logarytmicznej – 

w decybelach (dB). 

 Ha as mo e powodowa  uszczerbki na zdrowiu. Obni enie poziomu ha asu oraz utrzymanie 

go na najni szym poziomie prowadzi do najlepszej ochrony akustycznej. Dopuszczalne normy ha asu 

w rodowisku okre la Rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 1 pa dziernika 2012 r. zmieniaj ce 

rozporz dzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów ha asu w rodowisku ( Dz.U. 2012 poz. 1109 ) 
 Na podstawie raportu ,,Stan rodowiska w województwie wi tokrzyskim w 2016” 

sporz dzonym przez WIO  w Kielcach stwierdza si , e najwi kszym zagro eniem klimatu 

akustycznego stanowi ha as kolejowy i komunikacyjny. 

  G ównym emitorem ha asu jest obszar drogi krajowej nr 42  oraz tereny po one wzd  linii 

kolejowej nr 25. Obszary te po one s  na obszarach zabudowanych. Tereny zabudowy 

mieszkaniowej znajduj  si  w miejscowo ci W chock, Parszów, Wielka Wie . Du e zagro enie 

stanowi  równie  obszary po one wzd  linii kolejowej nr 25 Skar ysko Kamienna – Sandomierz, 

które znajduj  si  na terenie miasta W chock i Marcinków  

Tabela 13. Wykaz oraz d ugo  dróg powiatowych stanowi ce najwi ksze zagro enie ha asem na terenie 
gminy W chock 

Lp. Nr drogi Numer drogi  ugo  drogi  (km) 
1. 0563T Mirzec – W chock  2,1 
2. 0573T Majków – Marcinków – W chock  2,72 
3. 0576T  Skar ysko Kamienna – Majków – Parszów 0,55 
4. 0578T Suchedniów – Mostki – Parszów  1,31 
5. 0581T Rataje – Starachowice 1,85 
6. 0582T chock – Siekiero - Le na 7,6 
7. 0574T Przez Wielka Wie   2,59 
8. 0575T Parszów – Majków  0,85 

ród o: Zarz d Dróg Powiatowych  

Z danych GUS wynika, e liczba pojazdów ogó em wzrasta. W roku 2012 w województwie 

wi tokrzyskim zarejestrowanych by o 578 703 samochodów osobowych, a w 2015 liczba ta 

powi kszy a si   o 50 620 pojazdów.  W powiecie starachowickim w roku 2015 ilo  pojazdów 
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zarejestrowanych by a równa 64 586  (w roku 2012 zarejestrowano 59 385 aut). Zmiana ta b dzie 

powodowa  zwi kszony poziom nat enia ha asu szczególnie na drodze krajowej i powiatowych.  

Stan techniczny i warto  u ytkow  dróg powiatowych oceniono na zadowalaj cy.  Stan drogi 

0582R W chock – Siekiero Le na jest niezadowalaj cy. Jako  nawierzchni ma poprawi  

zaplanowana modernizacja nawierzchni wybranych ci gów komunikacyjnych. Kontrole oceny 

nawierzchni dróg powiatowych powinny by  przeprowadzane raz na pi  lat. Ponadto Zarz d Dróg 

Powiatowych przeprowadza corocznie przegl dy dróg powiatowych. Jednostki odpowiedzialne 

przeprowadzaj  na bie co prace piel gnacyjne.   

Tabela 14. Stan techniczny dróg powiatowych na terenie gminy W chock  

Lp. Nr drogi Numer drogi  ugo  drogi  (km) 
1. 0563T Mirzec – W chock  dobry 
2. 0573T Majków – Marcinków – W chock  zadowalaj cy 
3. 0576T  Skar ysko Kamienna – Majków – Parszów zadowalaj cy 
4. 0578T Suchedniów – Mostki – Parszów  dobry 
5. 0581T Rataje – Starachowice zadowalaj cy 
6. 0582T chock – Siekiero - Le na niezadowalaj cy 
7. 0574T Przez Wielka Wie   zadowalaj cy 
8. 0575T Parszów – Majków  dobry  

ród o: Zarz d Dróg Powiatowych  

Jako  jezdni pozwala na zmniejszenie poziomu ha asu. W celu jego ograniczenia nale y 

stosowa  tzw. ,,ciche nawierzchnie”, które ogranicz  nat enie d wi ku. Ponadto zaleca si  sta y 

monitoring i kontrole drogi krajowej nr 42 i dróg powiatowych. W najbli szych latach planuje si  

popraw  nawierzchni dróg co pozwoli na sprawniejszy przejazd pojazdów. Zach ca si  równie  do  

promocji ekologicznych rodków transportu takich jak rower oraz stosowanie ekranów akustycznych 

w miejscach najbardziej zagra aj cemu zdrowiu ludzi.  

cie ki rowerowe eliminuj  poziom halsu akustycznego oraz poprawiaj  jako  powietrza. Na 

terenie gminy znajduje si cie ka rowerowa o d ugo ci 2,4 km.  

Ha as przemys owy emitowany jest przede wszystkim lokalnie w miejscach 

wyst powania zak adów produkcyjnych. Na terenie gminy W chock stanowi on jednak niewielkie 

ród o emisji i istnieje mo liwo  redukcji nat enia poprzez popraw  jako ci stosowanych 

w zak adach urz dze . 

 6.2.2  Efekty realizacji  Programu Ochrony rodowiska i Planu Gospodarki Odpadami  
 dla Gminy W chock  na lata 2009-2012 z uwzgl dnieniem lat 2013-2016 perspektyw    
w zakresie ochrony przed ha asem 

W Programie Ochrony rodowiska dla Gminy W chock na lata 2009 – 2012 wyznaczono 

jeden cel g ówny. Zwi zany jest z ograniczeniem emitowanego ha asu komunikacyjnego. Stosowano 

do tego ro ne znane metody. W programie wyznaczono min. zadania dotycz ce budowy 

i modernizacji dróg oraz stosowanie cian akustycznych w postaci pasów zieleni drogowej oraz 

ekranów akustycznych. Niniejsze zadania zosta y przedstawione w tabeli poni ej.  
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Tabela 15. Efekty realizacji Programu Ochrona rodowiska dla Gminy Miejsko – Wiejskiej W chock 
w latach 2009-2012  z uwzgl dnieniem lat 2013 -2016 w obszarze interwencji- zagro enia ha asem 

Lp. Cel Opis podj tych dzia  

1. 
Korzystny klimat akustyczny 
na drogach i eliminacja zagro  

komunikacyjnych 

Gmina realizowa a zadania polegaj ce na budowie i przebudowie 
dróg gminnych, zwi zane z popraw  stanu nawierzchni dróg i 
chodników na terenie gminy, budow  nowych miejsc 
parkingowych. Realizacja ww. zada  poprawi ynno  jazdy, 
zmniejszy emisj  zanieczyszcze  oraz korzystnie wp ynie na 
klimat akustyczny.  

ród o: Program Ochrony rodowiska i Planu Gospodarki Odpadami  na lata 2012 -2015 

 Najwa niejsze zadanie dotyczy o poprawy warunków akustycznych i eliminacji zagro  

komunikacyjnych. Cel ten realizowano poprzez budow  i modernizacje nawierzchni ci gów 

komunikacyjnych.  

 6.2.3  Ocena stanu – analiza SWOT 

Poni ej w tabeli przedstawiono analiz  SWOT gminy W chock, która ma przedstawi  jakie 

dzia ania nale y uwzgl dni  w najbli szym czasie. Analiza okre la tak e zagro enia, które stanowi  

wyzwanie samorz dowców oraz szans  umo liwiaj ce rozwój, popraw  stanu zdrowia mieszka ców.   

Tabela 16. Analiza SWOT- obszar interwencji zagro enie ha asem 
Mocne strony abe stron 

 

 Brak zak adów przemys owych o nadmiernej 

emisji ha asu, 

 Zbiorowy transport publiczny, 

 Zrealizowane zdania zwi zane  

z modernizacj  dróg.  

 

 Du e nat enie ruchu samochodowego   

szczególnie na drodze krajowej, drogach  

powiatowych, linii kolejowej,  

 Brak aktualnych punktów pomiarów ha asu na 

terenie Miasta i Gminy W chock,  

 Zwi kszaj ca si  liczba samochodów  

rejestrowanych. 

Szanse Zagro enia 
 Wprowadzanie „cichych” nawierzchni , 

 Promocja korzystania z transportu publicznego 

oraz cie ek rowerowych, 

 Poprawa dost pno ci transportu publicznego 

i cie ek rowerowych. 

 Wszystkie koszty realizacji inwestycji 

drogowych, 

 Negatywne oddzia ywanie akustyczne na 

mieszka ców mieszkaj cych wzd  drogi 

krajowej i linii kolejowej. 

ród o : Opracowanie w asne 

 Analiza SWOT wykaza a, e najmocniejsz  stron  gminy jest brak zak adów, które mog   

powodowa  uci liwo  akustyczn . Na obszarze gminy zorganizowany jest transport zbiorowy oraz 

realizowane s  zadania zwi zane z modernizacja dróg. Maja one poprawi  przepustowo  i p ynno  

jazdy. Szans  gminy jest prowadzenie kolejnych zada  zwi zanych z modernizacj  ci gów 

komunikacyjnych. Nale y tak e wprowadza  zadania zwi zane z popraw  dost pno ci transportu 

zbiorowego oraz cie ek rowerowych. S ab  stron  badanego obszaru jest zwi kszaj ce si  
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nat enie samochodowego. Zjawisko to spowodowane jest wi ksz  liczb  zarejestrowanych 

pojazdów. Ponadto gmina nie posiada punktów pomiaru akustycznego. Najwi ksze zagro enie dla 

gminy stanowi  wysokie koszty zwi zane z realizacj  inwestycji polegaj cych na modernizacji ci gów 

komunikacyjnych oraz negatywne oddzia ywanie na mieszka ców zamieszka ych wzd  drogi 

krajowej oraz linii kolejowej. 

 6.3  Pola elektromagnetyczne 

 6.3.1  Stan wyj ciowy 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony rodowiska (Dz. U. z 2017 r. poz.1089),  

definiuje pola elektromagnetyczne jako pola elektryczne, magnetyczne oraz elektromagnetyczne 

o cz stotliwo ciach z zakresu od 0 Hz do 300 GHz,  które tworz  zakres promieniowania 

elektromagnetycznego niejonizuj cego. Ochrona przed polami elektromagnetycznymi opiera si  na 

zagwarantowaniu jak najlepszego stanu rodowiska przyrodniczego, poprzez utrzymanie poziomów 

pól elektromagnetycznych poni ej dopuszczalnych b  na poziomach sta ych, a tak e na skutek 

zmniejszania poziomów pól elektromagnetycznych do warto ci dopuszczalnych, w sytuacji gdy 

ustalone normy nie s  dotrzymane. 

Zgodnie z art. 122a ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony rodowiska 

(Dz. U. z 2017 r. poz.1089), prowadz cy instalacj  oraz u ytkownik urz dzenia emituj cego pola 

elektromagnetyczne, które s  stacjami elektroenergetycznymi lub napowietrznymi liniami 

elektroenergetycznymi o napi ciu znamionowym wynosz cym nie mniej ni  110 kV, lub instalacjami 

radiokomunikacyjnymi, radionawigacyjnymi oraz radiolokacyjnymi, z wy czeniem radiolinii, emituj ce 

pola elektromagnetyczne o cz stotliwo ciach od 0,03 MHz do 300 000 MHz, których równowa na 

moc promieniowania izotopowego, okre lona dla jednej anteny, wynosi nie mniej ni  15 W, s  

zobowi zani do wykonania pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych w rodowisku: 

1) bezpo rednio po rozpocz ciu u ytkowania instalacji lub urz dzenia, 

2) ka dorazowo w przypadku zmiany warunków pracy instalacji lub urz dzenia, w tym zmiany 

spowodowanej zmianami w wyposa eniu instalacji lub urz dzenia, o ile zmiany te mog  mie  

wp yw na zmian  poziomów pól elektromagnetycznych, których ród em jest instalacja lub 

urz dzenie. 

Wyniki pomiarów u ytkownik urz dzenia przekazuje Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony  

rodowiska i Pa stwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu. 

 Zgodnie z rozporz dzeniem Ministra rodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów  

instalacji, których eksploatacja wymaga zg oszenia  (Dz. U. Nr 130, poz. 880), u ytkownicy: 

1) stacji elektroenergetycznych lub napowietrznych linii elektroenergetycznych o napi ciu 

znamionowym nie ni szym ni  110 kV, 

2) instalacji radiokomunikacyjnych, radionawigacyjnych lub radiolokacyjnych, emituj cych pola 

elektromagnetyczne, których równowa na moc promieniowania izotopowego wynosi nie mniej 

ni  15 W emituj cych pola elektromagnetyczne o cz stotliwo ciach od 30 kHz do 300 GHz. 
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Na terenie gminy ród em promieniowania elektromagnetycznego s  dwie stacje bazowe na 

terenie so ectwa Parszów przy ul. Z ogolin 91A oraz ul. Z ogolin 86. S    to sieci  T- mobile, Play,  T – 

mobile, Orange.                                                                                                                                                                                                                   

Tabela 17: Stacje bazowe telefonii komórkowej w gminie 
Lp. Sie  Adres Pasmo 
1. T-Mobile  Parszów, ul. Z otoglin 91 A GSM 900 
2. T-Mobile  Parszów, ul. Z otoglin 91 A LTE 800  
3. T-Mobile  Parszów, ul. Z otoglin 91 A LTE 800  
4. T-Mobile  Parszów, ul. Z otoglin 91 A LTE 800  
5. Play Parszów -  ul. Z otoglin 86 - maszt w asny  E-GSM 900  
6. Play Parszów -  ul. Z otoglin 86 - maszt w asny  GSM 1800  
7. Play Parszów -  ul. Z otoglin 86 - maszt w asny  LTE 1800  
8. Play Parszów -  ul. Z otoglin 86 - maszt w asny  LTE 2100 
9. Play Parszów -  ul. Z otoglin 86 - maszt w asny  LTE 2100  

10. Play Parszów -  ul. Z otoglin 86 - maszt w asny  LLTE 2100  
11. Play Parszów -  ul. Z otoglin 86 - maszt w asny  LTE 800  
12. Play Parszów -  ul. Z otoglin 86 - maszt w asny  LTE 800  
13. Play Parszów -  ul. Z otoglin 86 - maszt w asny  LTE 800  
14. Play Parszów -  ul. Z otoglin 86 - maszt w asny  UMTS 2100  
15. Play Parszów -  ul. Z otoglin 86 - maszt w asny  UMTS 2100  
16. Play Parszów -  ul. Z otoglin 86 - maszt w asny  UMTS 2100  

17. Play Parszów -  ul. Z otoglin 86 - maszt w asny  UMTS 2100  

18. Play Parszów -  ul. Z otoglin 86 - maszt w asny  UMTS 900  
19. T – Mobile/ 

Orange Parszów, ul. Z otoglin 91  UMTS 900  
ród o: www.beta.btsearch.pl 

Od roku 2008 monitoring pól elektromagnetycznych (PEM) realizowany jest w oparciu 

o rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 12 listopada 2007 roku w sprawie zakresu i sposobu 

prowadzenia okresowych bada  poziomów pól elektromagnetycznych w rodowisku przyrodniczym 

(Dz. U. Nr 221, poz.1645). Zgodnie z powy szym rozporz dzeniem, monitoring pól 

elektromagnetycznych obliguje dany obszar do przeprowadzenia pomiarów w 15 wyznaczonych 

punktach. Pomiary, wykonywane s  w cyklu trzyletnim, dzi ki czemu istnieje mo liwo  uzyskania 

danych porównawczych, pomocnych w okre leniu zmian oraz ich przewidywanych kierunków na 

przestrzeni lat. 

W roku 2016 na analizowanym obszarze wykonano pomiary nat enia pól 

elektromagnetycznych oraz redniej arytmetycznej zmierzonych warto ci skutecznych nat  PEM 

dla zakresu cz stotliwo ci od 0,1 MHz do 3000 MHz. Przeprowadzone pomiary pozwoli y okre li , e 

rednia arytmetyczna z u rednionych warto ci nat  PEM dla województwa  wynosi 0,28 V/m, czyli 

znajduje si  poni ej dopuszczalnego poziomu. Pomiary sporz dza WIO  w Kielcach co trzy lata. 

Najbli sze punkty pomiarowe znajduj  si  W Starachowicach, Skar ysko – Kamienna i Suchedniów.  

Na terenie gminy nie wyst puj  linie elektroenergetyczne najwy szych napi . 
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 6.3.2  Efekty realizacji  Programu Ochrony rodowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla 
Gminy W chock  na lata 2009-2012 z uwzgl dnieniem lat 2013-2016 perspektyw   w zakresie 
ochrony przed polami elektromagnetycznymi 

W poprzednim Programie Ochrony rodowiska dla Gminy W chock nie zosta y uwzgl dniono 

zadania  z zakresu ochrony przed polami elektromagnetycznymi. 

 6.3.3  Ocena stanu – analiza SWOT 

Na podstawie aktualnego stanu inwentaryzacji pola elektromagnetycznego przeprowadzono 

analiz  SWOT, któr  przedstawiono poni ej w tabeli.  
Tabela 18. Analiza SWOT- obszar interwencji pola elektromagnetyczne 

Mocne strony abe strony 
  Poziom nat enia pól 

elektromagnetycznych poni ej poziomu 

dopuszczalnego,  

 Brak linii elektroenergetycznych 

najwy szego napi cia. 

 Na terenie gminy nie wyst puj  punkty 

pomiarów pola elektromagnetycznego, 

 2 stacje bazowe telefonii komórkowej. 

Szanse Zagro enia 

 Punkt pomiaru pól elektromagnetycznych, 

 Kontrola obecnych i potencjalnych róde   

promieniowania elektromagnetycznego, 

 Rozwój technologii wiat oczu ej. 

 Mo liwo  powstania nowych róde   

promieniowania elektromagnetycznego, 

 Mo liwo  wyst pienia powa nej awarii. 

ród o: Opracowanie w asne 

Analiza SWOT wykaza a, e najmocniejsz  stron  jest niskie nat enie pól 

elektromagnetycznych. Wed ug raportów WIO  na terenie obj tym Programem nie zauwa a si  

przekrocze  dopuszczalnym norm PEM. Nale y prowadzi  monitoring nat enia pól 

elektromagnetycznych oraz kontrolowa  obecne i potencjalne ród a energii promieniowania 

elektromagnetycznego.  

Gmina nie posiada stacji monitoringu pól elektromagnetycznych, najbli sze stacje znajduj  si  

w miejscowo ciach Starachowice,  Skar ysko – Kamienna oraz Suchedniów. Stacje bazowe telefonii 

komórkowej mog  powodowa  nat enie pola elektromagnetycznego. Najwi kszym zagro eniem 

zwi zanym z polami elektromagnetycznymi jest powstanie nowych róde  promieniowania.  

 6.4  Gospodarowanie wodami 

 6.4.1   Stan wyj ciowy 

 Przez gmin  W chock przep ywa rzeka Kamienna, która  jest  lewobrze nym dop ywem Wis y. 

Obszar gminy, mimo po enia administracyjnego w województwie wi tokrzyskim, pod wzgl dem 

hydrograficznych nale y do RZGW w Warszawie. Wed ug Paczy skiego (1995) teren ten zaliczany 
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jest do Obszaru rodkowej Wis y - Region  X Ma opolski. Obszar  charakteryzuje wymuszony bieg 

rzeki, spowodowany u eniem prekambryjskiej platformy wschodnioeuropejskiej i synkliny brze nej, 

która tworzy szerok  bruzd . Uwa a si , e okres miocenu najbardziej ukszta towa  warunki 

hydrograficzne dorzecza. Wypi trzenie Wy yn Polskich otworzy o wa  metakarpacki, który da  

pocz tek prze omowi Wis y. W Regionie rodkowej Wis y mo na zaobserwowa  wyst powanie jezior 

zastoiskowych. Formy te wynikaj  z wyst powania wód roztopowych z czo a lodowca w pradolinach.  

 W krajobrazie regionu dorzecza Wis y obserwuje si  formy p askich wysoczyzn, które 

zbudowane s  g ównie z glin zwa owych, piasków i wirów pochodzenia lodowcowego. Grunty 

o s abej przepuszczalno ci oraz wyst powanie zbiorników bezodp ywowych mo e przyczyni  si  do 

wyst powania powodzi. 

Wody podziemne 

Na obszarze gminy znajduje si  strefa u ytkowych zbiorników wód podziemnych (UZWP). 

Osady zwi zane s  z okresem dolnego triasu i jurajskiego, w których mo na zaobserwowa  

szczelinowe czwartorz dowe piaski i wiry rzeczne w obr bie koryt cieków. Dolnojurajski poziom 

wodono ny wyst puje w pó nocno – wschodniej cz ci gminy. Tworz  go piaskowce przewarstwiane 

mu owcami i i owcami. Zwierciad o wody jest napi te i wyst puje na g boko ci od 5,0 do 50,0m. 

Wydajno  studni wynosi od 3,5m3/h do 93,4m3/h. Poziom triasowy wyst puje w rodkowej 

i po udniowej cz ci gminy. Wyst puj ce osady na obszarze gminy to ostre piaskowce wykszta cone 

w postaci przewarstwiaj cych si  kompleksów piaskowcowych i mu owcowo – i owcowych, 

zaburzonych sieci  uskoków. Wydajno  studni nie jest jednolita, szacuje si  na 2,8 – 90m3/h.   

Zwierciad o wód podziemnych w poziomie czwartorz dowym jest swobodne, natomiast 

w poziomach dolnojurajskim i dolnotriasowym cz sto jest napi te. Utwory wodono ne s  zbudowane 

z piasków z wk adkami wirów. Wydajno  studni czwartorz dowych waha si  od 0,8m3/h do 

25,1m3/h. Mi szo  warstw wodono nych dochodzi do 21m.  

Gmina praktycznie w ca ci po ona jest na obszarze jednolitej cz ci wód podziemnych nr 

102 i kawa kiem na obszarze jednolitej cz ci wód podziemnych nr 86. Poni ej w tabeli przedstawiono 

opis JCWPd wyst puj cych na terenie gminy W chock.  

Tabela 19. Jednolite cz ci wód podziemnych na obszarze gminy W chock 

Kod UE Ocena stanu 
chemicznego 

Ocena stanu 
ilo ciowego 

Ocena 
stanu 

Ocena ryzyka 
nieosi gni cia 

celów 
rodowiskowych 

Termin osi gni cia 
celów 

rodowiskowych 

PLGW2000102 aby dobry aby zagro ona 2027 

PLGW200086 dobry aby aby zagro ona 2021 
ród o: opracowanie w asne na podstawie danych KZGW 

Jak wynika z powy szej tabeli, ogólny stan JCWPd nr 102 okre lono jako s aby. JCWPd jest 

równie  zagro ona nieosi gni ciem celów rodowiskowych wyznaczonych w RDW.  

 W zbiorniku nr 102 zasilanie odbywa si  poprzez infiltracj  opadów atmosferycznych. 

Na wschodnim odcinku pó nocnej granicy JCWPd, na kontakcie z utworami jury górnej maj  miejsce 
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dop ywy i odp ywy boczne do JCWP nr 103. Pozosta e granice na s  hydrodynamiczne i biegn  

po dzia ach wód podziemnych, które z pewnym przybli eniem pokrywaj  si  z dzia ami wód 

powierzchniowych. Naturalnymi strefami drena u wewn trz JCWPd s  rzeki i cieki powierzchniowe 

z tym, e dla g biej po onych warstw wodono nych jest ni  rzeka Kamienna. Funkcj  drena u 

pe ni  tak e liczne uj cia wód podziemnych (studnie wiercone i kopane). Kierunki kr enia wód 

podziemnych s  cz sto bardzo skomplikowane ze wzgl du na zró nicowan  przepuszczalno  

warstw wodono nych i wyst powanie pomi dzy nimi utworów pó przepuszczalnych. Wody 

wszystkich pi ter wodono nych odp ywaj  do naturalnych stref drena u. Oddzia ywanie uj  zaburza 

ten kierunek tylko lokalnie na niewielkich obszarach.  

W miejscowo ci Marcinków przeprowadzono badania dotycz ce chemizmu wód 

podziemnych, jego zmian i zagro  JCWPd nr 102.  Klas  jako ci wody w punkcie pomiarowym 

w roku 2016 okre lono jako IV, czyli wody o niezadowalaj cej jako ci: warto ci wska ników jako ci 

wody s  podwy szone w wyniku naturalnych procesów oraz wyra nego oddzia ywania 

antropogenicznego. 

 ród em zanieczyszcze  wód podziemnych s : infiltruj ce wody opadowe i roztopowe 

z terenów rolniczych, przemys owych i komunikacyjnych, przecieki z nieszczelnych instalacji 

kanalizacyjnych, odcieki z nieszczelnych szamb, wycieki ze zbiorników i instalacji technologicznych 

(np. paliwowych).    

Na terenie miasta i gminy W chock uj cia wód podziemnych znajduj  si  w Ratajach 

(wydajno  93 m3/h) i Wielkiej Wsi (wydajno  84 m3/h). Uj cia te posiadaj  jedynie strefy ochrony 

bezpo redniej, nie posiadaj  stacji uzdatniania wody.  

 Niebezpiecze stwo wód podziemnych stanowi : 

 odcieki ze sk adowiska odpadów Marcinków,  

 dzikie wysypiska odpadów,  

 wycieki substancji podczas powa nej awarii komunikacyjnej,  

 niebezpiecze stwo gospodarki wodno ciekowej, na terenach nieposiadaj cych kanalizacji,  
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Rysunek 8. Jednolite cz ci wód podziemnych na terenie gminy W chock 

ród o: opracowanie w asne 

Wody powierzchniowe 

Powierzchnia zlewni rzeki Kamiennej wynosi 54 335,9 km2, a jej bieg szacuje si  na 324,5km.  

Gmina w ca ci po ona jest w dziale wodnym II rz du zlewni rzeki Kamiennej. Dzia  wodny III rz du 

tworz  prawe dop ywy rzeki Kamiennej tj.: rzeka Lubianka i arnówka. 

Na rzece Kamiennej dominuje zasilanie opadowo – roztopowe, który cechuje si  jednym 

okresem zwi kszonego odp ywu i jedn  ni ówk  w roku. Najwy szy przep yw zauwa a 

si  w pa dzierniku, trwa on ca  zim , a kulminacja nast puje w marcu. W kolejnym miesi cu 

(kwiecie ) obserwuje si  spadek stanu wód. Taki stan trwa mniej wi cej do czerwca, a w lipcu poziom               

przyp ywów znów zaczyna si  podnosi . Maksymalne wielko ci przep ywów zwi zane s  z opadami   

w czerwcu i lipcu, wezbrania roztopowe osi gaj  po ow  wysoko ci wezbra  opadowych. W obr bie 

zlewni okresowo wyst puj  opady nawalne powoduj ce gwa towne wezbrania ma ych cieków. 
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Przep yw rzeki Kamiennej w W chocku wynosi 140 m3/s, a maksymalny odp yw jednostkowy osi ga 

poziom 200-500 dm3/s/km2, redni przep yw wynosi 3,17 m3 t/s, natomiast najni szy przep yw na rzeki 

Kamiennej to 0,29 m3/s, a minimalny odp yw - 0,75-0,50 dm3/s/km2 (Program malej retencji dla 

województwa wi tokrzyskiego, 2006).   

Zauwa a si , e czas trwania zjawisk lodowych i pokrywy lodowej dorzecza Wis y skróci  

si  w porównaniu z XIX wiekiem. Przeci tny termin pojawienia si  i zaniku zjawisk lodowych na rzece 

Kamiennej przesun  si  o blisko dwa tygodnie. Natomiast przeci tny termin wyst pienia pokrywy      

lodowej przesun  si  z ostatniej dekady grudnia na pierwsz  dekad  stycznia. Jest to wynik dzia ania 

zarówno procesów naturalnych (zmiany klimatyczne), jak i wp ywu antropogenicznego.  

 Na terenie gminy znajduje si  zbiornik retencyjny. Obiekt ten zosta  utworzony na rzece 

Kamiennej w centrum m. W chock. W okresie mi dzywojennym s  celom przemys owym, 

odbudowany w latach 2006 – 2008, obecnie wykorzystywany w celach retencyjno-rekreacyjnych, m.in. 

dkarskich. Zbiornik wyposa ony jest w jeden obiekt pi trz cy i stanowi element ma ej gospodarki 

wodnej.   

Gmina po ona jest w zasi gu wyst powania trzech jednolitych cz ci wód 

powierzchniowych, które przedstawiono w tabeli poni ej. 

Tabela 20. Wykaz JCWP na terenie  gminy W chock 

Jednolita cz  wód 
Powierzchniowych 

Typ JCWP Status 
Stan/ 

potencja  
ekologiczny 

Stan 
chemiczny 

Ocena 
stanu 

Ocena ryzyka 
nieosi gni cia 

celów 
rodowiskowych 

Europejski  
kod JCWP 

Nazwa 
JCWP 

PL
RW

20
00

52
34

38
9 

Lubianka 

5 - potok 
wy ynny 

krzemianowy 
z substratem 

drobnoziarnisty
m - zachodni 

naturalna 
cz  wód dobry dobry dobry zagro ona 

PL
RW

20
00

52
34

36
9 

arnówka 

5 - potok 
wy ynny 

krzemianowy 
z substratem 

drobnoziarnisty
m - zachodni 

naturalna 
cz  wód 

poni ej 
dobrego dobry y niezagro ona 

PL
RW

20
08

23
43

9 

Kamienna 
od arnówki 

do Zb. 
Brody 

eckie 

8 - ma a rzeka 
wy ynna 

krzemianowa – 
zachodnia 

naturalna 
cz  wód aby dobry y zagro ona 

ród o: opracowanie w asne na podstawie KZGW 
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Ocen  stanu wód powierzchniowych wykonuje si  na podstawie jednolitych cz ci wód.  

W JCWP Kamienna oraz arnówka stan ogólny oceniono jako z y. Stan ogólny JCWP Lubianka 

oceniono jako dobry. Stan chemiczny wszystkich jednolitych cz ci wód oceniono jako dobry. Cieki 

zagro one nieosi gni ciem celów rodowiskowych wyznaczanych przez RDW to Kamienna oraz 

Lubianka.  

Niebezpiecze stwem dla gminy W chock jest ryzyko wyst pienia powodzi. Zjawiskiem tym 

nazywa si  przej ciowy proces hydrologiczny polegaj cy na wezbraniu wód  rzecznych, morskich 

w ciekach wodnych oraz zbiornikach. Przekroczenie stanu wód mo e prowadzi  do zatopienia 

znacznych obszarów l du, dolin rzecznych, terenów nadbrze nych lub depresyjnych, doprowadzaj ce 

do wymiernych strat spo ecznych i materialnych. Na podstawie danych Informatycznego Systemu 

Os ony Kraju obszar zalewowy w gminie wydzielono na ok. 1km od koryta rzeki Kamiennej.   

 

 

Rysunek 9. Obszar zagro ony podtopieniami na terenie gminy W chock 
ród o: opracowanie w asne na podstawie map ryzyka powodziowego 

Za g ówne ród a zanieczyszcze  wód powierzchniowych w Gminie W chock uwa a si :  

 niew ciwe odprowadzanie cieków komunalnych, przemys owych przy niskim stopniu 

skanalizowania, a wysokim zwodoci gowania gminy, 

 sp ywy  biogenów z obszarów rolniczych, 

 dzikie wysypiska odpadów. 
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 6.4.2  Efekty realizacji  Programu Ochrony rodowiska i Planu Gospodarki Odpadami 
dla Gminy W chock na lata 2009 – 2012 z uwzgl dnieniem lat 2013 – 2016 w zakresie 
gospodarowania wodami 

Zadania podj ta w ramach poprzedniego PO  pozwoli y osi gn  stopniow  popraw  jako ci 

wód. W tabeli poni ej przedstawiono efekty osi gni te poprzez realizacj  poprzedniego dokumentu, 

celem g ównym by a poprawa stanu czysto ci wód powierzchniowych oraz racjonalna gospodarka 

wodna.  
Tabela 21. Efekty realizacji Programu Ochrony rodowiska dla Gminy W chock lata 2009-2012 w zakresie 

gospodarowania wodami  

Lp. Cel Opis podj tych dzia  

1. 

Poprawa stanu czysto ci 
wód powierzchniowych 

oraz racjonalna  
gospodarka wodna 

 
Gmina realizowa a ten cel poprzez rozbudow  sieci kanalizacji sanitarnej 
i wodoci gowej, zorganizowany system gospodarowania odpadami 
komunalnymi, odbudow  zbiornika retencyjno-rekreacyjnego na rzece 
Kamiennej. 
 

ród o: Program Ochrony rodowiska  i Plan Gospodarki odpadami dla Gminy W chock na lata 2009 - 2012 

 Cel g ówny osi gni to poprzez zadania wyznaczone we wcze niejszym PO . 

Najwa niejsze zadania by y zwi zane z monitoringiem JCWP i JCWPd oraz ochrona stanu 

czysto ci wód. 

 6.4.3  Ocena stanu – analiza SWOT 

Na podstawie oceny gospodarowania wodami gminy W chock, przeprowadzono analiz  

SWOT tego obszaru, która przedstawiona zosta a w  poni szej tabeli. 
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Tabela 22. Analiza SWOT- obszar interwencji gospodarowania wodami 

Mocne strony abe strony 

 Wdra anie celów Programu ma ej retencji 

dla województwa wi tokrzyskiego,  

 Przewa aj ca cz  wód zbiornika JCWPd 

nr 121 posiada dobr  jako ;  

 Prowadzenie monitoringu jako ci wód 

podziemnych i powierzchniowych; 

 

 S aby potencja  ekologiczny wód 

powierzchniowych 

 Z y stan JCWP  

Szanse Zagro enia 

 

 Poprawa jako ci wód powierzchniowych,  

 Poprawa potencja u ekologicznego,  

 Monitoring wód powierzchniowych  

i podziemnych.  

 

 Wyst powanie terenów zagro onych 

powodziami  

i podtopieniami na terenie miasta; 

 Tworzenie dzikich wysypisk odpadów; 

 Wyst pienie awarii, na skutek której 

substancje niebezpieczne dostan  si  do 

wód gruntowych; 

 Sp yw zanieczyszcze  z dróg do wód 

gruntowych 

 szczególnie intensywny w okresie 

zimowo-wiosennym),  

 Mo liwo  wyst pienia wezbra  na 

obszarze gminy,  

ród o: Opracowanie w asne 

 

Do mocnych stron gminy nale y zaliczy  wdra anie przez gmin  celów Programu 

 retencji dla województwa wi tokrzyskiego. Ponadto gmina w przewa aj cej cz ci zbiornika JCWPd 

nr 121 posiada dobr  jako  wody.  Prowadzone s  równie  kontrole jako ci wód powierzchniowych 

i podziemnych.  

 Najs absz  stron  gminy jest s aby potencja  ekologiczny oraz z y stan wód powierzchniowych.  

Nale y prowadzi  sta y monitoring wód powierzchniowych i podziemnych oraz wprowadzi  dzia ania 

zwi zane z popraw  jako ci wód powierzchniowych i potencja u ekologicznego.  

Jednym z g ównych zagro , w zakresie gospodarki wodami, na omawianym obszarze jest 

mo liwo  wyst pienia powodzi oraz podtopie . Ponadto, negatywne oddzia ywanie na wody  

podziemne oraz powierzchniowe mo e mie  tworzenie dzikich wysypisk odpadów, zrzut cieków do 

rzeki Kamienna i jej dop ywów  czy chocia by sp yw zanieczyszcze  z dróg do wód gruntowych. 

W celu poprawy sytuacji, nale y d  do utrzymania w jak najlepszym stanie urz dze  

melioracyjnych i przeciwpowodziowych oraz poprawi  funkcjonowanie gospodarki ciekowej. 
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 6.5  Gospodarka wodno - ciekowa 

 6.5.1  Stan wyj ciowy 

 Gospodark ciekow  reguluje Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu 

w wod  i zbiorowym odprowadzeniu cieków (Dz. U. z 2007 roku poz. 328), która ciekiem bytowym 

okre la cieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz u yteczno ci publicznej, 

powstaj ce w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz cieki 

o zbli onym sk adzie pochodz ce z tych budynków.  ciekami komunalnymi nazywa si cieki bytowe 

lub mieszanin cieków bytowych ze ciekami przemys owymi albo wodami opadowymi lub 

roztopowymi, odprowadzane urz dzeniami s cymi do realizacji zada  w asnych gminy w zakresie 

kanalizacji i oczyszczania cieków komunalnych, a cieki przemys owe –  to cieki, nieb ce 

ciekami bytowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, powsta e w zwi zku z prowadzon  

przez zak ad dzia alno ci  handlow , przemys ow , sk adow , transportow  lub us ugow , a tak e 

ce ich mieszanin  ze ciekami innego podmiotu, odprowadzane urz dzeniami kanalizacyjnymi 

tego zak adu.  

 ugo  sieci kanalizacyjnej na terenie gminy w roku 2016 wynosi a 81,29 km. W porównaniu 

z rokiem 2012 jest to wzrost o 6,19 km. Wska nik skanalizowania gminy w roku 2016 wynosi  78,37%. 

W roku 2016 by o 1811 pod cze  kanalizacyjnych prowadz cych do budynków mieszkalnych 

i niemieszkalnych. Na obszarze obj tym Programem znajdowa o si  1765 prze czy prowadz cych do 

budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania. Gmina cznie odprowadza kanalizacj  

122 dam3, z czego cieki bytowe stanowi  121 dam3. Stan techniczny sieci kanalizacyjnej oceniono 

jako dobry. Liczba ta zwi ksza si , wiadczy to o powi kszaj cym si  odsetku mieszka ców 

przy czonych do sieci kanalizacyjnej. Jest to 5376 osób, z czego ok 2300 osób to mieszka cy 

chocka. Dane ilo ciowe dotycz ce sieci kanalizacyjnej zamieszczono w tabeli poni ej.  

Tabela 23. Dane dotycz ce sieci kanalizacyjnej w gminie W chock 

Wyszczególnienie: Jednostka 2012 2013 2014 2015 2016 
ugo  czynnej kanalizacji  km 75,1 75,1 75,1 81,1 81,29 

Wska nik skanalizowania 
gminny  % b.d. b.d. b.d. b.d. 78,37 

Przy cza prowadz ce  
do budynków mieszkalnych  
i zbiorowego zamieszkania 

szt. 1673 1719 1752 1765 1811 

cieki bytowe odprowadzane 
sieci  kanalizacyjn  dam3 b.d. b.d. b.d. 107,4 121 

cieki odprowadzone dam3 100 113 112 116 122 
Ludno  korzystaj ca  
z sieci kanalizacyjnej  

w  miastach 
osoba 1829 1829 2308 2278 b.d. 

Ludno  korzystaj ca 
 z sieci kanalizacyjnej osoba 4055 4077 5208 5247 5376 

ród o: Opracowanie w asne na podstawie danych GUS oraz  danych Miasta i Gminy W chock 
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 W 2015 roku z sieci wodoci gowej korzysta o 85,9% mieszka ców gminy. Udzia  ludno ci 

korzystaj cej z wodoci gów utrzymuje si  na sta ym poziomie od roku 2012. ugo  czynnej sieci 

rozdzielczej wynosi 72,4 km, a ilo  prowadzonych przy czy do budynków mieszkalnych i zbiorowego 

zamieszkania wynosi ok 2 tys. sztuk. Z danych GUS wynika, e w 2016 r. z sieci wodoci gowej 

korzysta o 5 982 mieszka ców. W 2016 cznie wyst pi o 70 awarii instalacji. 
Tabela 24. Dane dotycz ce sieci wodoci gowej w gminie W chock  

Wyszczególnienie: Jednostka 2012 2013 2014 2015 2016 
Wska nik zwodoci gowania 

gminy % 85,6 85,8 85,9 85,9 87,2 
ugo  czynnej sieci 

rozdzielczej  km 72,4 72,4 72,4 72,4 72,4 

Przy cza prowadz ce do 
budynków mieszkalnych  

i zbiorowego zamieszkania 
szt. 1946 1972 1980 1989 1994 

Ludno  korzystaj ca  
z sieci wodoci gowej  

w miastach 
osoba 2354 2340 2327 2293 b.d. 

Ludno  korzystaj ca 
 z sieci wodoci gowej osoba 6103 6060 5940 5967 5982 

Zu ycie wody z wodoci gów  
w gospodarstwach domowych  

m3/mieszk./ 
rok b.d. b.d. b.d. b.d. 22,35 

Awarie sieci wodoci gowej szt. b.d. b.d. b.d. 23 70 
ród o: Opracowanie w asne na podstawie danych GUS; i Urz du Miasta i Gminy W chock  

 Zaopatrzenie w wod  ludno ci i przemys u nast puje z uj  wód podziemnych. 

Jest to g ówne ród o zaopatrzenia w zasób. Gmina W chock posiada dwa uj cia wody: 

 „Rataje – W chock – Marcinków”, zlokalizowane we wsi Rataje, o wydajno ci redniej 

dobowej - 996,3 m3/dob  oraz maksymalnej dobowej 1.267,0 m3 / dob ; 

 „Wielka Wie  – W glów” zlokalizowane w Wielkiej Wsi, o wydajno ci 20167 m3/dob . 

 

Ze wzgl dów technicznych miejscowo  Parszów zaopatrywana jest w wod  przez MPWiK 

w Skar ysku Kamiennej, natomiast niewielka cz  miejscowo ci W chock korzysta z uj cia 

w Tr bowcu, zlokalizowanego na terenie gminy Mirzec. Uj cie to sk ada si  z 5 czynnych studni oraz 

dwóch awaryjnych. W  dwóch  studniach  ze wzgl du na ponadnormatywn  zawarto elaza 

i manganu woda t oczona jest przez stacj  uzdatniania. Z ww. uj cia eksploatowane s  wody  

poziomu górno  – jurajskiego  zbudowanego  ze  ska  w glanowych,  znajduj cego  si   w obr bie  

ównego  Zbiornika  Wód  Podziemnych  nr  420 Wierzbica – Ostrowiec wi tokrzyski. Na podstawie 

PO  dla Powiatu Starachowickiego na lata  2012 -2015 uj cie w Tr bowcu ma zatwierdzonych 

1340 m3/h zasobów eksploatacyjnych, a zdolno  uzdatniania wody wynosi 25850 m3/d. Uj cie to 

podlega strefie ochronnej bezpo redniej. Przepustowo  instalacji oszacowano na 30150 m3/d. 

 Woda dostarczana przez PWiK w Starachowicach i MPWiK w Skar ysku Kamiennej spe nia 

wymagania okre lone w Rozporz dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 odno nie wody 

przeznaczonej do spo ycia przez ludzi (Dz. U. poz.1989 z dnia 27 listopada 2015 r.).  
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Tabela 25. Twardo  wody w uj ciach wodnych  po onych na terenie gminy W chock 

Uj cie Lokalizacja 
Tabela twardo ci wody 

Rodzaj 
uj cia 

Wydajno  
uj cia m3/d 

Pow. strefy 
ochronnej mg 

CaCO3/
dm3 

 
mVal/d

m3 
mmol/l niemieckie 

(DH) 
angielskie 
(Clarka) 

francuskie 
(F) 

 
Wielka 
Wie  

obr b Rataje, dz. 
ewid. nr 318/2, 

319/2 
80 1,6 0,8 4,5 5,6 8 woda 

podziemna 
 

1920 
 

brak 

Rataje 
obr b Wielka Wie , 
dz. ewid. nr 364/2, 

366/1, 368/1 
202 4,1 2 11 14 20 woda 

podziemna 
 

1440 
 

brak 

ród o: Przedsi biorstwo Wodoci gów i Kanalizacji w Starachowicach 

 Twardo  ogólna wody jest to suma twardo ci w glanowej i niew glanowej. Ilo  

glanowa jest wywo ana przez wodorow glany oraz w glany wapnia i magnezu. Natomiast twardo  

niew glanow  stanowi pozosta a cz  wapnia magnezu zwi zana z chlorkami, 

siarczanami, azotanami. Twardo  wody z punktu widzenia higieny jest uwa ana za parametr 

drugorz dny, chocia  maj cy wp yw na zdrowie cz owieka. Z zestawienia powy ej mo na 

wnioskowa , e w miejscowo ci Rataje posiada redni  twardo  wody, a w Wielkiej Wsi twardo  

wody okre lona jako bardzo mi kka. Z godnie z zaleceniami wiatowej Organizacji Zdrowia (WHO) 

oraz regulacjami krajowymi dotycz cymi jako ci wody przeznaczonej do spo ycia (Dz. U. z 2015 

r. poz.1989) twardo  ogólna wody do spo ycia powinna mie ci  si  w granicach 60-500 

mgCaCO3/dm3. 

W mie cie W chock d ugo  sieci kanalizacji deszczowej wynosi 3,9 km  i obejmuje centrum 

miasta. Wody opadowe podczyszczane s  w separatorze substancji ropopochodnych i odprowadzane 

do rzeki Kamiennej. 

Gmina pod czona jest do sieci oczyszczalni cieków w Starachowicach, nie posiada w asnej 

oczyszczalni cieków komunalnych.  

 cieki odprowadzane s  przez Przedsi biorstwo Wodoci gów i Kanalizacji w Starachowicach, 

które zosta o powo ane w 1950 roku. Przepustowo  maksymalna wynosi 24 000 m3 / d, a doci enie 

wynosi 94,84%. RLM (Równowa na Liczba Mieszka ców) – przez któr  rozumie si adunek 

substancji organicznych biologicznie rozk adalnych wyra ony jako wska nik pi cioosobowego 

biochemicznego zapotrzebowania na tlen w ilo ci 60 g tlenu na dob . Dla oczyszczalni 

w Starachowicach wska nik RLM wynosi 99 000. W aglomeracji starachowickiej pod czonych jest 58 

820 osób. Liczba doprowadzanych cieków to 5 027 610  m3/d, a z W chocka 121 409,80  m3/d.  
 Wraz z rozwojem obs ugiwanego obszaru na oczyszczalni prowadzono kolejne dzia ania 

inwestycyjne oraz modernizacyjne cz ci osadowo – biogazowej oczyszczalni. Celem strategicznym 

rozpocz tego przedsi wzi cia jest zapewnienie dobrego stanu rodowiska poprzez w ciw  

przeróbk  osadów ciekowych powstaj cych na oczyszczalni cieków w Starachowicach i ich 

ciwe ko cowe zagospodarowanie, w po czeniu z podniesieniem samowystarczalno ci 

energetycznej oczyszczalni. Realizacja inwestycji pozwoli na obni enie kosztów eksploatacyjnych 

ponoszonych przez oczyszczalni  przy oczyszczaniu cieków i przeróbce osadów. 
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 cieki bytowe, które nie trafiaj  do oczyszczalni odprowadzane s  do zbiorników 

bezodp ywowych lub poprzez przydomowe oczyszczalnie do gruntu. Szczelny zbiornik bezodp ywowy 

y do gromadzenia cieków bytowo-gospodarczych na dzia kach nie wyposa onych w sie  

kanalizacji sanitarnej. W swojej funkcji zbiornik ten spe nia jedynie rol  magazynow  i musi 

sukcesywnie by  opró niany z zawarto ci przez specjalistyczn  firm wiadcz  us ugi asenizacyjne. 

Zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury (Dz.U z 2015 r. poz. 1422) zbiorniki bezodp ywowe 

na nieczysto ci ciek e mog  by  stosowane tylko na dzia kach budowlanych nie maj cych mo liwo ci 

przy czenia do sieci kanalizacyjnej, przy czym nie dopuszcza si  ich stosowania na obszarach 

chronionych, nara onych na powodzie oraz zalewanych wodami opadowymi. Dla procesu budowy 

zbiorników bezodp ywowych odnosz  si  przepisy reguluj ce sprawy ma ych przydomowych 

oczyszczalni cieków. 

 Na terenie gminy W chock od roku 2012 wida  zauwa alny spadek ilo ci zbiorników 

bezodp ywowych na nieczysto ci ciek e. Ich ilo  w latach 2012-2016 przestawia poni szy wykres. 

Wed ug danych GUS na terenie gminy W chock istnieje jedna przydomowa oczyszczalnia cieków.  

 
Wykres 3. Zbiorniki bezodp ywowe na nieczysto ci ciek e w gminie W chock 

ród o: Urz d Miasta i Gminy W chock 

 6.5.2  Efekty realizacji  Programu Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami  
dla Gminy W chock  na lata  2009 – 2012  w zakresie gospodarki wodno – ciekowej 

W mie cie systematycznie rozbudowywana jest infrastruktura wodno - kanalizacyjna. Obecnie 

87,2% mieszka ców gminy W chock jest pod czona do instalacji wodoci gowej, natomiast 78,4% 

ludno ci obj tej Programem korzysta z sieci kanalizacyjnej. G ównym celem zawartym 

w Programie by a Poprawa stanu czysto ci wód powierzchniowych oraz racjonalna gospodarka. 
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Tabela 26. Efekty realizacji Programu Ochrony rodowiska dla Gminy W chock w latach  
2009-2012 w obszarze interwencji- gospodarka wodno – ciekowa 

Lp. Cel Opis podj tych dzia  

1. 

Poprawa stanu 
 czysto ci wód  

powierzchniowych 
 oraz racjonalna  

gospodarka 

Gmina realizowa a cel poprzez pod czanie mieszka ców do sieci 
kanalizacyjnej i wodoci gowej. Efektem realizacji jest dost p mieszka ców 
gminy do wody o odpowiednich standardach z mo liwo ci  odprowadzenia 
cieków do sieci kanalizacyjnej.  Dzia ania inwestycyjne, planowane na lata 

2013-2016 zak ada y rozbudow   sieci kanalizacji sanitarnej 
w miejscowo ciach W chock, Rataje, Parszów. Gmina podj a tak e 
zadania budowy kanalizacji deszczowej z separatorami w gminie przy 
drodze krajowej  i powiatowych. Gmina wprowadzi a tak e monta  
monitoringu na przepompowni wody w m. Parszów. 

ród o: Program Ochrony rodowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy W chock na lata 2009 - 2012 

Na terenie Gminy W chock podj to dzia ania zwi zane z rozwojem sieci wodoci gowej 

i kanalizacyjnej. Ponadto, sukcesywnie ro nie liczba przy czy oraz osób korzystaj cych z sieci. 

W celu utrzymania dobrego stanu instalacji nale y na bie co podejmowa  dzia ania modernizacyjne. 

 6.5.3  Ocena stanu – analiza SWOT 

Na podstawie przeprowadzonej oceny stanu gospodarki wodno- ciekowej w gminie W chock  

dokonano analizy SWOT obszaru interwencji, któr  przedstawiono w formie poni szej tabeli. 

Tabela 27. Analiza SWOT w obszarze interwencji- gospodarka wodno- ciekowa 
Mocne strony abe strony 

 Wysoki odsetek pod czonych 

mieszka ców do sieci kanalizacyjnej 

i wodoci gowej, 

 Gmina posiada oczyszczalnie deszczowe,  

 Twardo  wody w uj ciach Rataje i Wielka 

Wie  zgodna z wymaganiami,  

 Edukacja ekologiczna w zakresie  

wodno – ciekowej. 

 

 Mo liwo  wyst pienia awarii sieci 

kanalizacyjnej i wodoci gowej. 

Szanse Zagro enia 

 Modernizowanie i rozbudowa  sieci 

wodoci gowej i kanalizacyjnej. 

 Mo liwo  zanieczyszczenia wód rzeki 

Kamienna w przypadku awarii 

w oczyszczalni lub wycieków ze zbiorników 

bezodp ywowych. 

ród o: Opracowanie w asne 

ównym problemem zidentyfikowanym w analizie SWOT z zakresu gospodarki  

wodno- ciekowej jest mo liwo  wyst pienia awarii urz dzenia podczyszczaj cego wody opadowe, 

co w efekcie mo e wp yn  na zanieczyszczenie wód rzeki Kamiennej oraz mo liwo  wyst powania 

wycieków z nieszczelnych zbiorników na cieki. W celu poprawy sytuacji, w mie cie W chock nale y 

zmodernizowa  i rozbudowa  sie  wodoci gow  oraz kanalizacyjn . 



 

„Program Ochrony rodowiska dla Gminy W chock na lata 2017-2020 z perspektyw  do roku 2022”  
opracowany przez EKOLOG sp. z o.o., ul. wi towidzka 6/4, 61-058 Pozna  

 
50 

 6.6  Zasoby geologiczne 

Najstarszymi osadami na terenie gminy s  piaskowce kwarcytowe, które posiadaj  wk adki 

mu owców i i ów. Mi szo  osadów wynosi 100 m . Seria spiriferowa sk adaj ca si  z piaskowców 

kwarcytowych i upków oraz  zlepie ców posiada mi szo  12 m. Osady triasowe reprezentowane s  

przez piaskowce, mu owce i i owce o mi szo ci 50 m.  

W miejscowo ci Parszów udokumentowano z a piaskowców. Na ska ach ilastych po one 

 osady wapienia muszlowego, które posiadaj  wk adki margla. Ich czna mi szo  wynosi 48 m.  

Najstarszymi utworami w rejonie W chocka s  osady triasu.  Najwi kszy udzia  w budowie 

geologicznej i rze bie maj  piaskowce triasowe, rozci gaj ce si  szerokim pasem o równole nikowym 

przebiegu. Podrz dnie wyst puj  margle, i y, skrasowia e wapienie. W wy ynnej rze bie zaznaczaj  

si  kopulaste rozleg e wzniesienia rozdzielone denudacyjnymi kotlinami wype nionymi piaszczystymi 

utworami polodowcowymi.  Jura reprezentowana jest przez piaskowce, mu owce, i owce oraz i owce 

z elaziakami ilastymi. Utwory mezozoiczne przykryte s  na ogó  osadami czwartorz dowymi 

akumulacji lodowcowej i rzecznej.    
 

 
Rysunek 10. Budowa geologiczna analizowanego obszaru 

ród o: Opracowanie w asne, na podstawie danych PIG 
Tabela 28. Wykaz z  surowców na terenie gminy W chock 

Nazwa z a Surowiec 
Parszów I Kamienie drogowe i budowlane 
Marcinków Kruszywa naturalne 
Marcinków Dolny Kruszywa naturalne 



 

„Program Ochrony rodowiska dla Gminy W chock na lata 2017-2020 z perspektyw  do roku 2022”  
opracowany przez EKOLOG sp. z o.o., ul. wi towidzka 6/4, 61-058 Pozna  

 
51 

Nazwa z a Surowiec 
Marcinków Dolny II Kruszywa naturalne 
Parszów Kamienie drogowe i budowlane 
Parszów Kamienie drogowe i budowlane 
Parszów-Szkleniec Gliny ceramiczne kamionkowe 

chock Kruszywa naturalne 
chock Kamienie drogowe i budowlane 
chock Piaski formierskie 

chock Piaski kwarcowe do produkcji ceg y wapienno-
piaskowej 

glów Surowce ilaste ceramiki budowlanej 
ród o: Bilans zasobów z  kopalin w Polsce, wg stanu na dzie  31.12.2015 r. 

Na terenie gminy wyst puje wiele z .  Aktualnie eksploatacj  z  prowadzi si  w Parszowie. 

a wydobywa si  na podstawie decyzji Starosty Starachowickiego z dnia 15 grudnia 2011 roku 

(GNO.GR.652.15.201). S  to kopaliny s ce do celów budowlanych i drogowych.  Po one na VI 

kompleksie bonitacyjnym i nieu ytkach, zajmuje powierzchni  0,550 ha. Z e zalega na g boko ci 

5,5 m o mi szo ci 2,800 metrów. G sto  pozorna  piaskowca wynosi 2,500 g/cm3.  

Kolejnym eksploatowanym z em jest ,,Marcinków Dolny II”. Decyzja na wydobycie surowca 

zosta a wydana przez Marsza ka Województwa wi tokrzyskiego dnia 30.09.1998 r. (ROS.XI-

7512/10/98), zmieniona decyzj  z dnia 19.02.2009 r., znak: OW .V.7511-3/08/09.). czna 

powierzchnia udokumentowanego z a piasków czwartorz dowych wynosi 11,830 ha. rednia 

sto  nasypowa w stanie zag szczonym wynosi 1 790,000 kg/m3 , jej wodoprzepuszczalno  

szacuje si  na 12,6%, a wska nik piaskowy wynosi 81,5%, grubo  nak adu z a si ga do 3,2 m. 

Wydobywane piaski przeznaczone s  g ównie do drogownictwa i budownictwa. 

Na z u ,,W chock”, na podstawie decyzji Marsza a Województwa wi tokrzyskiego z dnia 

26.09.2011 r. (OW .V.7422.34.2011) wydobywany jest piasek czwartorz dowy plejstoce ski. 

Powierzchnia udokumentowanego z a obejmuje obszar 2,903 ha. 

Eksploatacja kopalin na terenie gminy ma niewielki wp yw na rodowisko. Problem 

zagospodarowania odpadów z eksploatacji praktycznie nie istnieje, gdy  usuwana warstwa 

próchniczna, wykorzystywana jest ponownie do rekultywacji wyrobiska. Zasoby surowców w gminie 

nie maj  znaczenia przemys owego. 

 6.6.1  Efekty realizacji  Programu Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami 
dla Gminy W chock  na lata  2009 – 2012  w zakresie zasobów geologicznych  

Gmina posiada wiele z  kopalin. Wi kszo  z nich jest nieaktywna. Czynne wydobywanie 

 wi e si  g ównie z wydobyciem surowców, wykorzystywanych w drogownictwie i budownictwie.  
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Tabela 29. Efekty realizacji Programu Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami  
dla Gminy W chock w latach  2009-2012 w obszarze interwencji- zasoby geologiczne  

Lp. Cel Opis podj tych dzia  

1. 

Racjonalne korzystanie  
z surowców 
mineralnych 

 i ochrona z  kopalin 

Zgodnie z ustaw  Prawo geologiczne i górnicze burmistrz opiniuje 
dzia alno  koncesjonowan  w zakresie poszukiwania i rozpoznania z  
kopalin oraz ich wydobywania. 

ród o: Program Ochrony rodowiska  i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy W chock na lata 2009 - 2012 

Na terenie Gminy W chock podj to dzia ania zwi zane z rozwojem sieci gazoci gowej 

wiadczy o tym zwi kszaj ca si  liczba gospodarstw pod czonych do instalacji.  

 6.6.2  Ocena stanu – analiza SWOT 

Na podstawie przeprowadzonej oceny zasobów geologicznych w gminie W chock  dokonano 

analizy SWOT obszaru interwencji, któr  przedstawiono w formie poni szej tabeli. 

Tabela 30. Analiza SWOT w obszarze interwencji- zasoby geologiczne 

Mocne strony abe strony 
 Eksploracja z  zaspokajaj ca lokalne 

potrzeby s ce do celów budownictwa 

i drogownictwa. 

 Eksploatacja surowców mog ca powodowa  

zanieczyszczenie lub zubo enie walorów 

rodowiska przyrodniczego. 

Szanse Zagro enia 
 Zadania zwi zane z modernizacj   

i budow  sieci gazowniczej.  

 Propagowanie paliwa gazowego  

lub innych ekologicznych paliw, 

 Monitoring eksploatowanych z ,  

 Zabezpieczenie obszaru wyst powania 

udokumentowanych zasobów dla ich 

ewentualnej pó niejszej eksploatacji, 

 Rekultywacja i zagospodarowanie terenów 

poeksploatacyjnych w kierunku 

rekreacyjnym, 

 Powstawanie  form górniczych,  

 Wydobycie surowców bez wa nej koncesji. 

ród o: Opracowanie w asne 

Na terenie gminy eksploatuje si  z a piasków g ównie do celów drogownictwa 

i budownictwa.  W zwi zku z wydobyciem z  mo e wyst pi  wiele zagro  np. eksploatacja z  

bez wa nej koncesji oraz powstawanie form po górniczych takie jak leje depresyjne. Rozwi zaniem 

wymienionych problemów mo e by  kontrolowanie i monitoring wydobywanych z  oraz w ciwa 

rekultywacja obszaru.  
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 6.7  Gleby 

 6.7.1   Stan wyj ciowy  

 Ustawa z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i le nych (D. U. z 2017 r. poz. 

1161)  okre la, e ochrona gruntów ornych polega na:  

 ograniczeniu przeznaczenia ich na cele nierolnicze lub le ne,  

 zapobieganiu procesom degradacji i dewastacji gruntów rolnych oraz szkodom w produkcji 

rolniczej, powstaj cym wskutek dzia alno ci nierolniczej i ruchów masowych ziemi; 

  rekultywacji i zagospodarowaniu gruntów na cele rolnicze;  

 zachowaniu torfowisk i oczek wodnych jako naturalnych zbiorników wodnych;  

 ograniczaniu zmian naturalnego ukszta towania powierzchni ziemi.  

Tabela 31.  Klasy bonitacyjne gleb na terenie Miasta i Gminy W chock 
ytki rolne 

i nieu ytki  
suma [ha] 

ytki rolne[ ha]  
Nieu ytki 

[ha] I klasa II klasa III klasa IV klasa V klasa VI klasa 

2417 0,00 0,00 242,00 889,00 845,00 366,00 75 
ród o: Urz d Miasta i Gminy w W chocku  

 Na terenie gminy W chock dominuj  gleby niskiej jako ci. Na jej obszarze wyst puj  gleby 

klasy bonitacyjne III, IV, V i VI.  Klasa III charakteryzuje si  du ym wahaniem poziomu wody, który 

zale ny jest od opadów atmosferycznych. S  to gleby bielicowe i brunatne. Gleby klasy IV s  to gleby 

podatne na wahania poziomu wód gruntowych. Plony na tych glebach s  ni sze ni  na glebach 

wy szych klas. Do klasy V nale  gleby kamieniste i piaszczyste. S  ubogie w substancje organiczne.   

W tabeli poni ej przedstawiono map  podatno ci gleb na susz , w  której przestawiono po enie 

poszczególnych gleb.  



 

„Program Ochrony rodowiska dla Gminy W chock na lata 2017-2020 z perspektyw  do roku 2022”  
opracowany przez EKOLOG sp. z o.o., ul. wi towidzka 6/4, 61-058 Pozna  

 
54 

 

Rysunek 11. Struktura gruntów na terenie Miasta  gminy W chock 

 W strukturze u ytkowania gruntów dominuj  lasy, które zajmuj  64,8%. Zajmuj  one g ównie 

obszar Sieradowickiego Parku Krajobrazowego. Grunty orne po one s  na obszarze 15,2% co 

stanowi 1 245 ha. Pastwiska zajmuj  5,5%, a pozosta e grunty 9,9. Najmniejsz  powierzchni  zajmuj  

sady – 0,3%.  

Tabela 32. Struktura gruntów na terenie Miasta  gminy W chock   
Rodzaje gruntów w Gminie W chock 

Rodzaje gruntów Powierzania [ha] Udzia  [%] 
Grunty orne 1 245 15,2 

Sady 25 0,3 
ki  354 4,3 

Pastwiska 450 5,5 
Lasy 5 300 64,8 

Pozosta e 811 9,9 
Powierzchnia ogó em  8 185 100 

ród o: Urz d Miasta i Gminy w W chocku  
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Wykres 4. Procentowy rozk ad struktury gruntów na terenie miasta W chock 
ród o: opracowanie w asne na podstawie danych z Urz du Miasta i Gminy w W chocku 

 
W Starym Dworze w W chocku znajduje si  punkt Monitoringu Chemizmu Gleb Ornych  

Polski. Pomiary wykonywane s  w ramach Pa stwowego Monitoringu rodowiska przez GIO . 

Obowi zek oceny chemizmu gleb wynika z Prawa ochrony rodowiska. Badania monitorowane 

przeprowadza si  stosuj c jednolite metody gromadzenia i przetwarzania danych z wykorzystaniem 

i rejestracj  danych przestrzennych. Celem programu jest ocena zanieczyszczenia i zmian 

ciwo ci gleb w wymiarze czasowym i przestrzennym. (Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 1089). Realizowany 

od 1995 roku, co 5 lat. W materiale glebowym oznacza si  najwa niejsze, rednie parametry np. sk ad 

granulometryczny, odczyn pH, zawarto  w gla, glinu, azotu, fosforu, siarki wyznaczona do tego 

metod .     

Tabela 33. Ca kowita zawarto  pierwiastków ladowych w punkcie pomiarowym w W chocku 

Pierwiastek Jednostka 
ROK 

1995 2000 2005 2010 2015 
Mangan Mn mg*kg-1 265 233 278 174 158 
Kadm Cd mg*kg-1 0,24 0,17 0,24 0,07 0,09 
Mied  Cu mg*kg-1 28,3 30 31,8 3,5 3 
Chrom Cr mg*kg-1 5,8 4,3 4,7 2,9 3,3 
Nikiel Ni mg*kg-1 2,8 2,6 2,3 2,3 2,4 

ów Pb mg*kg-1 10,4 10,4 12 9,5 10,8 
Cynk Zn mg*kg-1 31 28,6 30,9 17,6 19,3 
Kobalt Co mg*kg-1 1,81 1,76 1,76 1,38 1,37 
Wanad V mg*kg-1 9,3 6,7 6,2 4,1 4,5 

Lit Li mg*kg-1 3,1 2,6 3,8 1,1 1,5 
Beryl Be mg*kg-1 0,2 0,13 0,17 0,11 0,12 
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Pierwiastek Jednostka 
ROK 

1995 2000 2005 2010 2015 
Bar Ba mg*kg-1 30,6 25,5 33,2 17 19,7 

Stront Sr mg*kg-1 6,4 4,5 5 2 2,6 
Lantan La mg*kg-1 6,6 5,7 4,5 3,6 4,5 
Rt  Hg mg*kg-1 n.o. n.o. n.o. n.o. 0,01 

Arsen As mg*kg-1 n.o. n.o. n.o. n.o. 1,54 

ród o: http://www.gios.gov.pl/chemizm_gleb 

 

 Coraz popularniejszym zjawiskiem na obszarze zabudowanym jest wy szy wska nik metali 

ci kich w glebach. Jednym z g ównych róde  ich przedostawania si  do gruntów s  opady 

atmosferyczne. Na skutek nasilenia ruchu samochodowego wzrasta emisja zanieczyszcze  

do atmosfery, w tym równie  metali ci kich pochodz cych ze spalania paliw samochodowych. 

Równie intensywne oddzia ywanie niesie ze sob  inny rodzaj dzia alno ci ludzkiej, mianowicie 

produkcja energii cieplnej, która w gminie W chock opiera si  g ównie na wykorzystaniu w gla 

kamiennego. Do metali ci kich emitowanych podczas spalania surowca mo emy zaliczy  m.in.: cynk, 

mied , o ów. Wyst puj  tak e ladowe ilo ci berylu oraz metali ci kich takie jak rt  i kadm.  

 W punkcie pomiarowym radioaktywno  utrzymuje si  mniej wi cej na sta ym poziomie 

i wynosi 475 Bq*kg-1.. Zauwa a si  zwi kszenie przewodnictwa elektrycznego w ciwego, które 

wynosi 4,26 mS*m-1 (z 4,06 mS*m-1  w roku 1995) oraz zasolenia, które wynosi 10.98 mg KCL*100g-1. 

Jest to wzrost o 2 jednostki w porównaniu z rokiem 2000.  Ca kowita zawarto  makroelementów, 

do których zaliczamy fosfor, wap , magnez, potas, sód, siarka, glin, elazo nie przekracza 0,4%. 

 Jest to bardzo niska ilo . W programie Ochrony rodowiska dla Powiatu Starachowickiego gmina 

chock wpisana, jest jako ta której wyst puj  procesy masowe, takie jak osuwiska oraz 

spe zywanie.  

 6.7.2  Efekty realizacji  Programu Ochrony rodowiska i Planu Gospodarki Odpadami 
dla Gminy W chock  na lata 2009 – 2012 w zakresie ochrony gleb 

Zadania podj te w ramach poprzedniego programu ochrony rodowiska pozwoli y 

na utrzymanie dobrego stanu gleb na terenie miasta. W tabeli poni ej przedstawiono efekty osi gni te 

poprzez realizacj  poprzedniego programu ochrony rodowiska. 

Tabela 34. Efekty realizacji Programu Ochrona rodowiska i Planu Gospodarki Odpadami  
dla Gminy W chock w latach 2009-2012 w obszarze interwencji- gleby 

Lp. Cel Opis podj tych dzia  

1. Ochrona jako ci gleb, 
powierzchni 

Gmina prowadzi a dzia ania zwi zane z rekultywacj  terenów poprzemys owych 
w ramach realizacji zadania „Rewitalizacja m. W chock – etap I”, tereny po by ym 
tartaku przy ul. B onie zosta y zagospodarowane na cele rekreacyjne – 
wprowadzono nasadzenia zieleni na tym terenie.  Prowadzono tak e kontrole 
i monitoring chemizmu gleb – WIO . 

ród o: Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami  dla Gminy W chock  
na lata 2009-2012 
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Dynamiczny rozwój gminy w znacznym stopniu oddzia uje na degradacj  gleb 

oraz ich zanieczyszczenie metalami ci kimi. W celu poprawy sytuacji, wymagane jest podj cie 

szerszych dzia  w zakresie rewitalizacji gleb. Najwa niejszym elementem jest kontrolowanie oraz 

monitoring stanu dzia .  

 6.7.3  Ocena stanu – analiza SWOT 

 Zapoznanie ze stanem aktualnym obszaru interwencji gleby pozwoli o na przeprowadzenie 

analizy SWOT, któr  przedstawiono w formie poni szej tabeli. 
Tabela 35. Analiza SWOT- obszar interwencji ochrona gleb 

Mocne strony abe strony 

 

 Stopniowa poprawa jako ci gleb ornych  

w pobli u gminy,  

 Prowadzenie monitoringu gleb przez GIO ,  

 Znikome ilo ci metali ci kich takie jak kadm, 

rt . 

 Depozycja zanieczyszcze  z wód opadowych; 

 Chemizacja rolnictwa i przenikanie biogenów do 

gleby; 

 Zanieczyszczenia pochodz ce z transportu  

drogowego; 

 S abej jako ci gleby 

 Wyst powanie ruchów masowych, 

 Bardzo niski stan pierwiastków 

makroorganicznych. 

Szanse Zagro enia 

 Rozwój infrastruktury sanitarnej; 

 Promocja dobrych praktyk rolniczych 

rolnictwa ekologicznego; 

 Zwi kszenie skali rekultywacji gleb  

zdegradowanych i zdewastowanych. 

 Degradacja gleb i utrata ich cennych walorów  

przyrodniczych, na skutek dzia alno ci cz owieka; 

 Powstawanie dzikich wysypisk mieci, 

 naruszenie wierzchniej warstwy gleb podczas 

eksploatacji z  kopalin., 

 Alkalizacja metali ci kich w glebach; 

ród o: Opracowanie w asne 

Du e zagro enie dla gminy W chock stanowi degradacja gleb. Szczególne zagro enie 

stanowi naruszanie profili glebowych podczas eksploatacji z  kopalin. Zagro enie stanowi  tak e 

dzikie wypiska odpadów, które mog  wprowadza  metale ci kie do gleb. Ogromnym autem obszaru 

obj tego Programem jest stopniowa poprawa jako ci gleb oraz ladowe ilo ci metali ci kich takich 

jak rt , kadm. Na obszarze gminy prowadzony jest monitoring  zakwaszenia gleb. Zauwa a si  tak e 

stopniow  popraw  jako ci gleb. S ab  stron  gminy jest przenikanie zanieczyszcze  z  wód 

opadowych do gruntu oraz zanieczyszczenia pochodz ce z transportu drogowego i s abej jako ci 

klasy bonitacyjne. Przy rzece Kamiennej mog  wyst powa  osuwiska, które lokalnie mog  stanowi  

zagro enie.  
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 6.8  Gospodarka odpadami 

 6.8.1  Stan wyj ciowy 

Zgodnie z Ustaw  z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach, region gospodarki odpadami 

komunalnymi obejmuje obszar s siaduj cych gmin, licz cych cznie przynajmniej 150 tys. 

mieszka ców. System oparty jest na funkcjonowaniu regionalnych instalacji do przetwarzania 

odpadów komunalnych. Odpady przetwarza wyznaczony zak ad zagospodarowania odpadów ,,o mocy 

przerobowej wystarczaj cej do przyjmowania i przetwarzania odpadów z obszaru zamieszkanego co 

najmniej przez 120 tys. mieszka ców, spe niaj cy wymagania najlepszej dost pnej techniki''  (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 1954). 

 
Rysunek 12. Podzia  województwa wi tokrzyskiego na regiony gospodarki odpadami 

ród o: Plan gospodarki odpadami  dla województwa wi tokrzyskiego 2012 – 2018 

 Na ternie gminy nie jest zlokalizowane sk adowisko odpadów. Gmina wywozi odpady do 

Zak adu Unieszkodliwiania Odpadów ,,Janik” sp. z o.o w Kunowie. Miejsce to zosta o wskazane 

w Planie gospodarki odpadami dla województwa wi tokrzyskiego 2012 -2018. Przedsi biorstwo 

przyjmuje odpady przeznaczone do recyklingu takie jakie opakowania, metale, szk o, tworzywa 

sztuczne, makulatura oraz odpady niebezpiecznie.  
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Przedsi biorstwo powsta o  w 2000 roku . Zak ad pe ni funkcj  RIPOK dla regionu 2. W zakres ZUO 

,,Janik” wchodzi: 

 Zagospodarowanie odpadów komunalnych  i innych ni  komunalne,  

 zbieranie, magazynowanie, transport, odzysk odpadów innych ni  niebezpieczne,  

 kompostowanie odpadów biodegradowalnych i mechaniczno – biologicznych przetwarzanie 

odpadów (MBP),  

 Edukacja w zakresie ekologii i ochrony rodowiska – szczególnie w zakresie gospodarki 

odpadami. 

 

Ustawa o utrzymaniu czysto ci i porz dku w gminach reguluje za enie systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi na obszarze gminy. Ponadto, ka da jednostka 

administracyjna musi uzyska  odpowiednie poziomy odzysku i ograniczenia sk adowania 

wyznaczonych frakcji odpadów.   
Ustawa z dnia 13 wrze nia 1996 r o utrzymaniu czysto ci i porz dku w gminach 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1289) okre la, e w ciciel nieruchomo ci zobowi zany jest do z enia do 

burmistrza deklaracji zawieraj cej dane niezb dne do okre lenia wysoko ci op aty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz wysoko  tej op aty.   

Na podstawie analizy gospodarki odpadami komunalnymi dla gminy W chock za rok 2016 

liczba w cicieli, która z a deklaracj  wynosi 1834. Od momentu wej cia w ycie nowego systemu 

gospodarki odpadami, tj. od dnia 1.07.2013 r., zgodnie z uchwa  Rady Miejskiej w 2016 roku na 

terenie gminy obowi zywa y dwie stawki op at, tj.11,00 z  dla gospodarstw jednoosobowych i 22,00 z  

dla gospodarstw wieloosobowych w przypadku deklaracji zak adaj cej segregacj  odpadów. Dla 

gospodarstw nie deklaruj cych segregacji odpadów stawki s  zwi kszone o 100%, odpowiednio 22,00 

 i 44,00 z . 

W zwi zku z przeprowadzonym w 2016 r. post powaniem przetargowym na odbiór                                               

i zagospodarowanie odpadów oraz w wyniku przeprowadzonej analizy kosztów funkcjonowania 

systemu, obni ono stawki op at wnoszonych przez mieszka ców – Uchwa a RM w W chocku z dnia 

30.11.2016 r., z moc  obowi zywania od dnia 1 stycznia 2017 r. 

Na terenie gminy w 2016 roku wytworzono cznie 887 Mg odpadów komunalnych, co daje 

ilo  129,3 kg na 1 mieszka ca.  Ilo  wytworzonych odpadów komunalnych zmieszanych wynios a 

natomiast 660,96 Mg. 

Poni ej w tabeli przedstawiono ilo ci wytwarzanych odpadów w latach 2013-2016. 

Tabela 36. Ilo  odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy W chock w latach 2013-2016 

Kod odpadu Rodzaj odpadu 2013 2014 2015 2016 
15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 0,2 --- 13,1 13,61 
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 16 48,2 101,9 69,53 
15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 102,4 107,1 4,7 8,5 
15 01 07 Opakowania ze szk a 39,5 51,5 83,7 52,99 
16 01 03 Zu yte opony --- 1,8 2,2 --- 

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy 
z rozbiórek i remontów --- --- 16,3 --- 
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Kod odpadu Rodzaj odpadu 2013 2014 2015 2016 

17 01 07 

Zmieszane odpady z betonu, gruzu 
ceglanego, odpadowych materia ów 

ceramicznych i elementów 
wyposa enia inne ni  wymienione 

--- 27,1 --- 10,7 

17 03 80 Odpadowa papa --- --- 3,1 3,8 

17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, 
remontów i demonta u 13,6 4,4 11,7 7,48 

20 01 23* Urz dzenia zawieraj ce freony --- 0,4 0,6 --- 

20 01 32 Leki inne ni  wymienione w 20 01 
31* --- 0,004 0,017 0,017 

20 01 33* Baterie i akumulatory cznie z 
bateriami i --- 0,036 0,011 0,011 

20 01 35* Zu yte urz dzenia elektryczne i 
elektroniczne 0,5 0,8 1,2 --- 

20 01 36 Zu yte urz dzenia 0,5 0,9 3,6 7,97 

20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane 
w sposób selektywny 1 2,2 14 --- 

20 02 01 Odpady ulegaj ce biodegradacji 4,4 5 10,1 6,5 

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) 
odpady komunalne 437,3 475,9 461,02 660,96 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 15,7 19,1 15,9 44,96 
RAZEM 631,1 744,4 743,2 887,0 

 ród o: Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi dla Gminy W chock za 2016 r. 

 
Wykres 5.  Ilo  odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy W chock w latach 2013-2016 

ród o: Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi dla Gminy W chock za 2016 r. 
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W miejscowo ci Marcinków  znajdowa o si  sk adowisko odpadów komunalnych, które zosta o 

zamkni te 30.12.2010. Na obszarze tym dokonano rekultywacji.  W W chocku znajduje si  Punkt 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych tzw. ,,PSZOK”.  W punkcie tym mo na oddawa  odpady 

komunalne, wielkogabarytowe, niebezpieczne. Raz do roku organizowana jest tzw. ,,wystawka”. Ilo  

zebranych odpadów w  PSZOK przedstawiono w tabeli poni ej.  Zebrane odpady zostaj  przekazane 

ZUO ,,Janik” sp. z o.o.  . W O rodkach Zdrowia w W chocku i Parszowie zlokalizowane s  pojemniki, 

w których mo na oddawa  przeterminowane lekarstwa. W budynku Urz du Miasta i Gminy oraz 

w szko ach zosta y zlokalizowane pojemniki na zu yte baterie i akumulatory ma ogabarytowe.  

Tabela 37. Ilo  zebranych odpadów w PSZOK w W chocku 

Rodzaj odpadu 2014 2015 2016 

Odpady z budowy, remontów i demonta u 
obiektów budowlanych oraz infrastruktury 

drogowej  
31,5 31,1 25,5 

Odpady kuchenne ulegaj ce biodegradacji  7,5 10,1 8,1 

Odpady wielkogabarytowe  - - 6,4 

Razem 39,0 41,2 40,0 

ród o: dane pochodz ce z Miasta i Gminy W chock  

 Us ugi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych w latach 2015-2016 

wiadczy a na terenie gminy firma „EKOM” Maciejczyk Sp. J., ul. Zak adowa 29, 26-052 Nowiny. 

Obecnie tj. w latach 2017-2018 us ugi wiadczy Przedsi biorstwo Wielobran owe ORDER Tomasz 

Michta, 26-140 czna, J grzna 24. 

Zgodnie z zawart  umow  Wykonawca jest odpowiedzialny za: 

 odbiór wszystkich odpadów komunalnych od w cicieli nieruchomo ci zamieszka ych,  

 odbiór odpadów z punktu selektywnej zbiórki (PSZOK w W chocku, ul. B onie 24), 

 przekazanie zmieszanych odpadów komunalnych oraz selektywnie zebranych odpadów 

zielonych i innych bioodpadów do regionalnej instalacji, tj. ZUO „Janik” Sp. z o.o., ul. 

Borowska 1, 27-415 Kunów, 

 zagospodarowanie selektywnie zbieranych odpadów komunalnych, 

 zapewnienie osi gni cia wymaganych poziomów odzysku ww. odpadów. 

Jednym z g ównych celów gospodarki odpadami jest zrealizowanie obowi zków wynikaj cych 

z dyrektyw unijnych, czyli osi gni cie we wskazanym terminie odpowiednich poziomów ograniczenia 

masy odpadów komunalnych ulegaj cych biodegradacji kierowanych na sk adowiska oraz 

zwi kszenie poziomu recyklingu i odzysku odpadów zebranych selektywnie. Zgodnie z art. 3b ust. 

1 ustawy z dnia 13 wrze nia 1996 r. o utrzymaniu czysto ci i porz dku w gminach (Dz. U. 2013 r., 

poz. 1399 z pó n. zm.), gminy s  obowi zane osi gn  do dnia 31 grudnia 2020 r.: 

 poziom recyklingu i przygotowania do ponownego u ycia nast puj cych frakcji odpadów 

komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szk a w wysoko ci co najmniej 50% 

wagowo; 
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 poziom recyklingu, przygotowania do ponownego u ycia i odzysku innymi metodami innych 

ni  niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysoko ci co najmniej 70% 

wagowo. 

Zgodnie z art. 3c ust. 1 ww. ustawy, gminy s  obowi zane ograniczy  mas  odpadów 

komunalnych ulegaj cych biodegradacji przekazywanych do sk adowania: 

 do dnia 16 lipca 2020 r. – do nie wi cej ni  35% wagowo ca kowitej masy odpadów 

komunalnych ulegaj cych biodegradacji przekazywanych do sk adowania, w stosunku do 

masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. 

 

Miasto i Gmina W chock osi gn a wyznaczone poziomy ograniczenia masy odpadów 

komunalnych ulegaj cych biodegradacji oddawanych do sk adowania okre lonych w Rozporz dzeniu   

Ministra rodowiska w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegaj cych 

biodegradacji przekazywanych do sk adowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy 

tych odpadów (Dz.U. 2012 poz. 676). W roku 2016 by  to poziom 7,24%, przy dopuszczalnym 45%.  

Tabela 38. Poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegaj cych biodegradacji, 
przekazywanych do sk adowania oraz poziomy osi gni te przez  Miasto i Gmin  

Rok 2013 2014 2015 2016 
Poziomy ograniczenia masy  

odpadów komunalnych ulegaj cych  
biodegradacji przekazywanych do  

sk adowiska [%] 

50 50 50 45 

Gmina W chock [%] 25,15 24,28 11,37 7,24 

ród o: Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi gminy W chock  

 Miasto i Gmina W chock osi gn a wyznaczone poziomy recyklingu przygotowania do 

ponownego u ycia frakcji odpadów komunalnych takie jak papier, metale, tworzywa sztuczne, szk o. 

Poziom osi gni ty przez Miasto i Gmin  w roku 2016 wynosi  37% przy wymaganym poziom 18%. 

Poziom recyklingu ww. tworzyw zwi ksza si . Mo e to wiadczy  o zwi kszaj cej si wiadomo ci 

ekologicznej mieszka ców z zakresu gospodarki odpadami.  

Tabela 39. Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego u ycia papieru, metali, tworzyw sztucznych 
i szk a oraz poziomy osi gni te przez Miasto i Gmin  W chock 

Rok 2013 2014 2015 2016 
Poziomy recyklingu, przygotowania do 

ponownego u ycia papieru, metali i 
tworzyw sztucznych i szk a [%] 

12 14 16 18 

Gmina W chock [%] 21,64 20,63 20,4 37 

ród o: Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Gminy W chock 

W roku 2013 Gmina W chock  osi gn a 100% wyznaczonego poziomu recyklingu 

i przygotowania do ponownego u ycia odpadów budowlanych i rozbiórkowych innych ni  

niebezpieczne, natomiast w 2016 r. – 58,86%, wymagane poziomy okre lone w Rozporz dzeniu 
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Ministra rodowiska z dnia 14 grudnia 2016 w sprawie recyklingu, przygotowania do ponownego 

ycia i odzysku innymi metodami  niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.U. 2016 poz. 2167). 

Tabela 40. Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego u ycia i odzysku innymi metodami innych 
ni  niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz poziomy osi gni te przez gmin  W chock 

Rok 2013 2014 2015 2016 
Poziomy recyklingu, przygotowania do 

ponownego u ycia i odzysku innymi 
metodami innych ni  niebezpieczne odpadów 

budowlanych i rozbiórkowych [%] 
36 38 40 42 

Gmina W chock [%] 100 91,75 58,21 58,86 

ród o: Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi gminy W chock  

 Na terenie obj tym Programem nie wyst puj  dzikie wysypiska odpadów. Powstaj ce s  

inwentaryzowane i porz dkowane na bie co przez w cicieli nieruchomo ci oraz s by gminne. W 

miejscowo ci Marcinków znajdowa o si  sk adowisko odpadów innych ni  niebezpieczne, które 

zosta o zrekultywowane.  

 W ramach Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032 Rada Gminy 

uchwali a „Program usuwania wyrobów zawieraj cych azbest z terenu Miasta i Gminy W chock na 

lata 2010 - 2032”  (Nr LI/293/2010 z dnia 25.08.2010 r.). Dzia ania s  realizowane od 2010 roku. 

W ci gu realizacji programu odebranych zosta o 581 ton odpadów azbestowych z 352 posesji na 

terenie gminy. rodki na realizacj  programu pochodzi y z bud etu gminy, a od 2013 roku 

z WFO iGW w Kielcach oraz NFO iGW w Warszawie. W gminie nadal pozostaje do usuni cia 

938 470 Mg zinwentaryzowanego azbestu, który nale y unieszkodliwi  do 2032 roku.  

 6.8.2  Efekty realizacji  Programu Ochrony rodowiska i Planu Gospodarki Odpadami 
dla Gminy W chock na lata  2009 – 2011 w zakresie gospodarki odpadami 

 W latach operacyjnych 2012 – 2015 w zakresie gospodarki odpadami ustanowiono dwa cele. 

Jednym z nim by o usprawnienie systemu gospodarki odpadami. Dzia ania jakie podj a gmina w tym 

zakresie polega a na rozwoju i wdra aniu systemu selektywnej zbiórki odpadowej. Kolejnym 

wyznaczonym celem by a edukacja ekologiczna. W adze w tym zakresie anga uj  si  np. w akcje 

Sprz tania wiata.  

Tabela 41. Efekty realizacji Programu Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami 
 dla Gminy W chock na lata 2009 - 2012 w obszarze interwencji- gospodarka odpadami 

Lp. Cel Opis podj tych dzia  

1. 
Sprawny system 

 gospodarki 
odpadami 

Gmina podj a dzia ania zwi zane z rozwojem  selektywnej zbiórki odpadów. 
Na sk adowiskach przewo ono odpady, których odzysk nie móg  
by  unieszkodliwiony w inny sposób. Zadania, które podj a gmina zwi zane 
by y z usprawnieniem odbioru odpadów komunalnych w so ectwach. Jednostka 
administracyjna podj a tak e zadania zwi zane z likwidacj  dzikich wysypisk 
odpadów, ponadto podj to dzia ania zwi zane z rekultywacj  sk adowiska we 
wsi Marcinków.  
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Lp. Cel Opis podj tych dzia  

2. 
Edukacja ekologiczna 
z zakresu gospodarki  

odpadami 

Zadanie zosta o zrealizowane przez prowadzenie informatorów oraz ulotek  
o selektywnej zbiórce odpadów. W ulotce zosta y przedstawione podstawowe 
zasady segregacji oraz do jakiego pojemnika nale y wrzuca  odpowiedni 
odpad. Gmina tak e anga owa a si  w akcje proekologiczne np. Sprz tanie 

wiata.  

ród o: Program Ochrony rodowiska Plan Gospodarki odpadami dla Gminy W chock na lata 2009 – 2012  

 Gmina osi gn a wyznaczone poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego u ycia. 

Gmina obj a mieszka ców zorganizowanym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. 

W W chocku powsta  punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, do którego mieszka cy mog  

oddawa  m.in. odpady remontowe, odpady zielone, opakowania szklane, opakowania z tworzyw 

sztucznych, zu yty sprz t elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady gabarytowe. 

 6.8.3  Ocena – analiza SWOT 

Zapoznanie ze stanem aktualnym obszaru interwencji gospodarka odpadami pozwoli o na 

przeprowadzenie analizy SWOT, któr  przedstawiono w formie tabeli poni ej. 

Tabela 42. Analiza SWOT- obszar interwencji gospodarka odpadami 
Mocne strony abe strony 

 Osi gni te wyznaczone poziomy recyklingu 

oraz ograniczenia masy odpadów 

komunalnych ulegaj cych biodegradacji 

 Likwidacja dzikich wysypisk odpadów, 

 Usuwanie wyrobów zawieraj cych azbest, 

 Punkt selektywnej zbiórki odpadów 

w W chocku, 

 Du a ilo  wytwarzanych odpadów 

komunalnych zmieszanych w porównaniu do 

ca kowitej liczby wytworzonych odpadów 

komunalnych 

 Zwi kszaj ca si  liczba wytwarzanych 

odpadów komunalnych 

Szanse Zagro enia 
 Edukacja ekologiczna mieszka ców oraz 

turystów, organizacja akcji tematycznych (np. 

sprz tania wiata) w szko ach, 

 Doskonalenie organizacji systemu gospodarki  

odpadami komunalnymi w gminie, 

 Kontrole posesji, 

 Inwentaryzacje dzikich wysypisk oraz sta a 

ich likwidacja 

 Powstawanie nowych dzikich wysypisk 

odpadów, 

 Za miecanie obszarów cennych przyrodniczo 

przez mieszka ców oraz turystów. 

ród o: Opracowanie w asne 

 Analiza SWOT wykaza a, e najmocniejsz  strony gminy w zakresie gospodarki odpadami jest 

uzyskanie wyznaczonych poziomów w recyklingu i przygotowania do ponownego u ycia oraz  

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegaj cych biodegradacji. Du ym atutem jest równie  

prowadzony Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów w W chocku.   
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Szans  dla gminy jest kontynuowanie zada  zwi zanych z akcjami ekologicznymi, które 

zbuduj  rozwój ekologiczny i pomog  udoskonali  organizacj  systemu gospodarki odpadami.  

 Du e zagro enie mo e stanowi  powstawanie nowych dzikich wysypisk odpadów oraz 

za miecanie przez turystów obszarów le nych i obszarów chronionych.   

 6.9  Zasoby przyrodnicze 

 6.9.1  Stan wyj ciowy 

Gmina jest bogata w walory przyrodnicze. Na jej obszarze mo na zaobserwowa  znaczne 

zró nicowanie pod wzgl dem flory i fauny. Najwa niejsz  forma ochrony przyrody jest Sieradowicki 

Park Krajobrazowy wraz z otulin , na terenie obszaru wyst puje tak e liczne pomniki przyrody i u ytki 

ekologiczne.   

Lasy s  jednym z g ównych elementów krajobrazu gminy, lesisto  obszaru wed ug danych 

GUS wynosi ok 62,6% i jest ona wy sza ni rednia dla Polski (29,5%). Lasy obejmuj  g ównie 

po udniow  cz  gminy – na obszarze Sieradowickiego Parku Krajobrazowego – znajduj  si  

w zasi gu terytorialnym Nadle nictwa Skar ysko i Nadle nictwa Suchedniów. Lasy zlokalizowane 

w pó nocnej cz ci gminy znajduj  si  w zasi gu terytorialnym Nadle nictwa Starachowice. 

Powierzchnia lasów w Nadle nictwie Skar ysko obejmuje 3581,9689 ha. G ównymi gatunkami 

wyst puj cymi w lasach na terenie gminy W chock s  sosna, jod a, wierk. Mniejszy udzia  stanowi 

modrzew, brzoza, d b, grab i olsza. Dominuj  drzewostany od III do V klasy w wieku (41-1000) lat. 

Dominuj cymi typami siedliskowymi s : 

 Las Mieszany Wy ynny wie y,  

 Las Mieszany Wy ynny wilgotny,  

 Las wy ynny wie y,   

 Las wy ynny wilgotny,  

 Las mieszany wie y,  

 Las mieszany wilgotny,  

 Bór mieszany wie y,  

 Bór Mieszany Wy ynny wie y,  

 Bór Mieszany Wy ynny wilgotny,  

 Bór mieszany wilgotny,  

 Bór wie y,  

 Las gowy,  

 Las mieszany bagienny,  

 Ols jesionowy,  

 Ols. 
 
Grunty le ne ogó em na terenie gminy zajmuj  powierzchni  5 271,65 ha. Dominuj  w nich 

grunty le ne publiczne (91,8% wszystkich gruntów le nych). Najwi ksz  powierzchni  zajmuj  grunty 
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publiczne Skarbu Pa stwa w zarz dzie Lasów Pa stwowych (91,7% wszystkich gruntów le nych). 

Grunty le ne prywatne stanowi  w gminie nieco ponad 8% ca ci.  

Tabela 43. Podzia  gruntów le nych na terenie gminy W chock [ha] 

ogó em grunty le ne 
publiczne ogó em 

grunty le ne 
publiczne Skarbu 

Pa stwa 

grunty le ne 
publiczne Skarbu 

Pa stwa w zarz dzie 
Lasów Pa stwowych 

grunty le ne 
prywatne 

5 271,65 4 840,85 4 836,25 4 834,80 430,80 

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych GUS 

 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2016 r. 

poz. 2134) elementami rodowiska obj tymi ochron  na podstawie w/w ustawy s  nast puj ce formy 

ochrony przyrody: 
 parki narodowe; 

 rezerwaty przyrody; 

 parki krajobrazowe; 

 obszary chronionego krajobrazu; 

 obszary Natura 2000; 

 pomniki przyrody; 

 stanowiska dokumentacyjne; 

 u ytki ekologiczne; 

 zespo y przyrodniczo – krajobrazowe; 

 ochrona gatunkowa ro lin, zwierz t i grzybów. 

Na terenie gminy W chock wyst puj  nast puj ce formy ochrony przyrody: 

 Sieradowicki Park Krajobrazowy, 

 Obszar Natura 2000 Ostoja Sieradowicka PLH 260031, 

 Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej - Uchwa a Nr XXXV/617/13 Sejmiku 

Województwa wi tokrzyskiego z dnia 23 wrze nia 2013 r. w sprawie wyznaczenia Obszaru 

Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej (Dz. Urz. Woj. wi t. z 2013 r. poz. 3309), 

 Sieradowicki Obszar Chronionego Krajobrazu - Uchwa a Nr XLIX/881/14 Sejmiku 

Województwa wi tokrzyskiego z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie Sieradowickiego 

Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. wi t. z 2014 r. poz. 3155), 

 U ytki ekologiczne, 

 Stanowiska dokumentacyjne, 

 Pomniki przyrody. 
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Rysunek 13. Formy ochrony przyrody na terenie gminy 
ród o: opracowanie w asne 

PARK KRAJOBRAZOWY  

 Sieradowicki Park Krajobrazowy -  zosta  utworzony na podstawie Rozporz dzenia Nr 

14/2004 Wojewody wi tokrzyskiego z dnia 21.09.2004 r. zmienione Rozporz dzeniami Nr 3/2009 

i Nr 11/2009 Wojewody wi tokrzyskiego z dnia 28 stycznia 2009 r. - Dz. Urz. Woj. w. Nr 42, poz. 

615 i 623) oraz Uchwa  Nr XLIX/873/14 Sejmiku Województwa wi tokrzyskiego z dnia 13 listopada 

2014 r. (Dz. Urz. Woj. wi t. z 2015 r. poz. 18). Park zajmuje 51% powierzchni gminy, a otulina 

zajmuje 74,3% P askowy u Suchedniowskiego oraz pó nocn  cz  Gór wi tokrzyskich. Le y 

pomi dzy dolin  rzeki Kamiennej na pó nocy i Dolin  Bodzenty sk  na po udniu. Obejmuje zwarty 

kompleks le ny, o zró nicowanych siedliskach. Obszar Parku obejmuje 57 gatunków ro lin prawnie 

chronionych 

i 47 obj tych ochrona cis .  W ród nich wyst puj  paprocie, wid aki, a z ro lin zielonych m.in.: 

go dzik kosmaty, pluskwica europejska, tojad dzióbaty, powojnik prosty, sasanka wiosenna i otwarta, 

rosiczka d ugolistna, parzyd o le ne, wawrzynek wilcze yko, bluszcz pospolity, naparstnica zwyczajna, 

gnidosz rozes any i królewski.  

 Z najwa niejszych gatunków zwierz t nale y wymieni  nietoperze, asice, gronostaja, 

z przedstawicieli ptaków takich jak bocian bia y i czarny, myszo owa zwyczajnego, jastrz bia 
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go biarza, zimorodka, dudka, s onk , ba anta ponadto gatunki ab, ropuch. W ca ym parku 

obserwuje si  wyst powanie pojedynczych pomników przyrody.   

 Obszar cenny równie  pod wzgl dem historycznym. Lasy Siekierzy skie dawa y schronienie 

powsta com styczniowym i partyzantom w czasie II wojny wiatowej. Wiele miejsc 

przypomina o dawnych wydarzeniach.  

 Na ca ym obszarze Parku spotyka si  wiele zabytkowych obiektów, wiadcz cych o wielkim 

bogactwie kulturowym. Po udniowy sk on Pasma Sieradowickiego i Dolina Bodzenty ska to obszar 

wyst powania licznych stanowisk archeologicznych zwi zanych z dzia alno ci  staro ytnego, 

wi tokrzyskiego okr gu górnictwa i dymarkowego hutnictwa elaza, datowanego na okres wp ywów 

rzymskich (od I w p.n.e. do IV w n.e.). W pó niejszym okresie na terenach tych rozwin  si  przemys  

metalurgiczny. Zabytkowe obiekty staropolskiego hutnictwa zachowa y równie  w W chocku.  

 W cz ci znajduj cej si  w Parku przebiega cie ka przyrodniczo – historyczna „W chock – 

wóz Roc aw – Rataje – Polana Langiewicza – Wykus” o cznej d ugo ci 10 km.  

OBSZAR NATURA 2000  

 Ostoja Sieradowicka PLH 260031 znajduje si  na terenie gmin: Starachowice, W chock 

i Paw ów.  Obszar stanowi rozleg y kompleks le ny, wchodz cy w sk ad tzw. Puszczy wi tokrzyskiej, 

porozdzielany strumieniami, stanowi cymi dop ywy rzeki Kamiennej (gdzie tworz  si  podmok e ki 

i torfowiska).  

Flora ostoi sk ada si  z naturalnych lasów szpilkowych (bory bagienne, bory jod owe i wierkowe) 

i li ciastych (gr dy, kwa ne i yzne buczyny, gi) w tym o charakterze górskim.  

W obszarze stwierdzono 13 siedlisk przyrodniczych z Za cznika I Dyrektywy Siedliskowej. Najlepiej 

wykszta cone to yzne buczyny, bory i lasy bagienne oraz wy ynny jod owy bór mieszany. Ponadto 

dobrze zachowane s  zmiennowilgotne ki trz licowe, które wykszta ci y si  w dolinach rzecznych 

i towarzysz  torfowiskom. 

YTKI EKOLOGICZNE  

W tabeli przedstawiono u ytki ekologiczne wyst puj ce w gminie W chock 

 Tabela 44. U ytki ekologiczne  gminy W chock 

Lp. Nazwa Powierzchnia Rok 
utworzenia Po enie Cechy charakterystyczne (opis) 

1. 
 Bagno 0,2 2002 

Le nictwo 
Kaczka,  

gm. W chock 

Grunty stale podmok e, okresowo zalewane wod . 
Miejsce wyst powania zbiorowiska ro linno ci 
bagiennej (mech, torfowiec, bagno zwyczajne, 
modrzewnica zwyczajna, we nianka, urawina 

otna, sit, na obrze ach wrzos zwyczajny). 
Miejsce bytowania licznych owadów, p azów, 
ptaków preferuj cych siedliska wodno – b otne  

2. 
 Bagno 0,57 2002 

Le nictwo 
Kaczka gm, 

chock  

Grunt stale podmok y, okresowo zalewany wod . 
Miejsce wyst powania zbiorowiska ro linno ci 
bagiennej (mech torfowiec, bagno zwyczajne, 
modrzewica zwyczajna, we nianka, urawina 

otna, sit, na obrze ach wrzos zwyczajny). 
Miejsce bytowania licznych owadów, p azów 
i ptaków preferuj ce siedliska wodno – blotne.  



 

„Program Ochrony rodowiska dla Gminy W chock na lata 2017-2020 z perspektyw  do roku 2022”  
opracowany przez EKOLOG sp. z o.o., ul. wi towidzka 6/4, 61-058 Pozna  

 
69 

Lp. Nazwa Powierzchnia Rok 
utworzenia Po enie Cechy charakterystyczne (opis) 

3. 
 Bagno 0,32 2002 

Lesnictwo 
Kaczka, gm. 

Wachock  

Grunt stale podmok y, okresowo zalewany wod . 
Miejsce wyst powania zbiorowisk ro linno ci 
bagiennej (mech, torfowiec, bagno zwyczajne, 
modrzewica zwyczajna, we nianka, urawina 

otna, sit, na obrze ach wrzos zwyczajny). 
Miejsce bytowania licznych owadów, p azów 
i ptaków preferuj cych siedliska wodno – blotne  

4. Bagno 1,57 2002 
Lesnictwo 

Kaczka, gm. 
Wachock  

Grunt stale podmok y, okresowo zalewany wod . 
Miejsce wyst powania zbiorowisk ro linno ci 
bagiennej (mech, torfowiec, bagno zwyczajne, 
modrzewica zwyczajna, we nianka, urawina 

otna, sit, na obrze ach wrzos zwyczajny). 
Miejsce bytowania  licznych owadów, p azów 
i ptaków preferuj cych siedliska wodno – blotne  

5. Bagno 0,52 2002 
Lesnictwo 

Kaczka, gm. 
Wachock  

Grunt stale podmok y, okresowo zalewany wod . 
Miejsce wyst powania zbiorowisk ro linno ci 
bagiennej (mech, torfowiec, bagno zwyczajne, 
modrzewica zwyczajna, we nianka, urawina 

otna, sit, na obrze ach wrzos zwyczajny). 
Miejsce bytowania licznych owadów, p azów 
i ptaków preferuj cych siedliska wodno – blotne  

6. 
Lessowy 

wóz 
Rac aw  

4,5 2001 chock,  
gm. W chock 

ody w wóz o d ugo ci kilkuset metrów, 
szeroko ci 20 – 30 m i g boko ci ok. 15m. 
Zbocza w wozu ( poza niewielkimi odcinkami 
ods aniaj cymi profil osadów neoplejstocenu) 
porasta trawa murawa z licznymi gatunkami ro lin 
naczyniowych. Du e walory krajobrazowe. 
Po ony w otulinie.  

ród o: Materia y GDO   
STANOWISKA DOKUMENTACYJNE  

 Ods oni cie geologiczne - nieczynny kamienio om czerwonych piaskowców 
dolnotriasowych – powsta  na podstawie Rozporz dzenia Nr 17/2002 Wojewody 

wi tokrzyskiego z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie uznania za stanowiska dokumentacyjne 

(Dz. Urz. Woj. wi t. Nr 23, poz. 289).  
 Ods oni cie geologiczne - ska ka piaskowców triasowy  - utworzony na podstawie 

uchwa y Nr XXXVII/226/2005 Rady Miejskiej w W chocku z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie 

ustanowienia stanowiska dokumentacyjnego (Dz. Urz. Woj. wi t. Nr 14, poz. 237 z 16.01.2006 r.) 

obiekt po ony jest w otulinie Sieradowickiego Parku Krajobrazowego, na gruntach wsi Parszów 

(dzia ki prywatne), w dolinie rzeki arnówki - na jej prawym zboczu, w odleg ci ok. 200 m na pó noc 

od drogi W chock - Parszów - Skar ysko  

POMNIKI PRZYRODY  

W niniejszej tabeli przedstawiono pomniki przyrody wyst puj ce na obszarze gminy W chock.  
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Tabela 45. Pomniki przyrody gminy W chock 

Lp. Rodzaj  
pomnika 

Rok 
Powstania Dane ilo ciowe Opis Lokalizacja Obowi zuj ca 

podstawa prawna 

1. 
Ska ka  

"Cyga ska 
Kapa" 

1987 ugo  40m 
Wysoko  3,5m 

Zbudowany z piaskowców 
dolnotriasowych. Od 

strony po udniowej silnie 
podci ty, co spowodowa o 
powstanie du ego okapu 

(kapy) i nisz. 

Rataje obr b 
ewid. 0005 
dz. ewid. nr 

98/202 

 
Zarz dzenie Nr 23/87 
Wojewody Kieleckiego 
z dnia 02 pa dziernika 
1987 r (Dz. Urz. Woj. 

Kiel. Nr 10 poz. 223 ze 
zm.) 

2. 
Ska ki  
"Bia y  

Kamie " 
1987 Wysoko   

1 – 2,5 m 

Dwana cie niedu ych 
naturalnych, 

piaskowcowych form 
skalnych w formie 

wyst pów, niewielkich 
progów i kazalnic 

skalnych najcz ciej z 
wyra nymi okapami i 

tworz cymi si  pod nimi 
niszami 

Rataje obr b 
ewid. 0005 
dz.ewid. nr 

68/200 

 
Zarz dzenie Nr 23/87 
Wojewody Kieleckiego 
z dnia 02 pa dziernika 
1987 r. (Dz. Urz. Woj. 
Kiel. Nr 10 poz. 223 ze 

zm.) 

3. Ods oni cie  
geologiczne 1987 

ugo  - ok. 
0.90 m., 

szeroko  - ok. 
0,70 m., 

wysoko ciany 
- do 8 m 

Stary kamienio om 
stokowy z ods oni ciami 

jasnoszarych piaskowców 
dolnej jury 

m. W chock, 
ul. Torowa 

Zarz dzenie Nr 23/87 
Wojewody Kieleckiego 
z dnia 02 pa dziernika 
1987 r. (Dz. Urz. Woj. 
Kiel. Nr 10 poz. 223 ze 

zm.) 

4. Profil 1987 - 

Profil neoplejstoce skich 
osadów glacjalnych, 

interglacjalnych i 
peryglacjalnych 

ods oni ty w cianie 
wozu wyerodowanego 

w utworach lessowych. 

m. W chock 
obr b ewid. 

0001 
dz. ewid nr 

3545 

Zarz dzenie Nr 23/87 
Wojewody Kieleckiego 
z dnia 02 pa dziernika 
1987 r. (Dz. Urz. Woj. 
Kiel. Nr 10 poz. 223 ze 

zm.) 

5. 
Sosna na 
Polanie 

Langiewicza 
1986 

obwód pnia na 
wys. 1,3 m. - 

2,53 m., 
rednica pnia - 

0,80 m., 
wysoko  - 35 

m. 

- 

Rataje obr b 
ewid. 0005 
dz. ewid. nr 

64/200, 
63/200 

Zarz dzenie Nr 26/86 
Wojewody Kieleckiego 
z dnia 24 grudnia 1986 
r. (Dz. Urz. Woj. Kiel. 

Nr 20 poz. 187 ze zm.) 

6. b 
szypu kowy 1958 

obwód pnia na 
wys. 1,3 m. - 

3,30 m., 
rednica pnia - 

1,00 m., 
wysoko  - 18 

m., 

Wiek  ok. 200 lat 

Parszów 
obr b ewid. 

0004 
dz. ewid. nr 

129/201 

Uchwa a Nr 
XXIII/ 150/2004 
Rady Miejskiej 

w W chocku z dnia 
24 sierpnia 2004 r (Dz. 
Urz. Woj. w. Nr 229 

poz. 3153 ze zm.) 

7. Lipy  
drobnolistne 1986 

Cztery lipy  
drobnolistnych  
o wymiarach: 

obwody pni na 
wys.  

2,90 m.;  
3,10 m.;  
3,10 m.;  
2,90 m., 

rednice pni -  
m.;  

0,90 m.;  
1,00 m.;  
1,00 m.;  

- 

m. Rataje 
obr b ewid. 

0005 
dz. ewid. nr 

121/1 

Zarz dzenie Nr 26/86 
Wojewody Kieleckiego z 
dn. 24 grudnia 1986 r. 

(Dz. Urz. Woj. Kiel. 
Nr 20 poz. 187 ze zm.) 
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Lp. Rodzaj  
pomnika 

Rok 
Powstania Dane ilo ciowe Opis Lokalizacja Obowi zuj ca 

podstawa prawna 

0,90 m., 
wysoko  drzew 

-  
od 24 m. do 28 

m., 
 w wieku ok. 150 

- 180 lat. 

8. 
ród o obok 
„Polany 

Langiewicza” 
2011 - 

ród o w dolinie 
bezimiennego potoku – 

dop ywu  
rzeki Lubianki 

m. Rataje 
obr b ewid. 

0005 dz. 
ewid. nr 
63/200 

Uchwa a Nr IX/42/2011 
Rady Miejskiej w 

chocku z dnia 27 
maja 2011 r. (Dz.Urz. 

Woj. wi t. z 2011 r. Nr 
178, poz. 2080) 

ród o: Urz d Miasta i Gminy W chock oraz dane pochodz ce z  GDO   

 Obszary prawnie chronione w gminie zajmuj  8 179,8 ha, w tym Sieradowicki Park 

krajobrazowy obejmuje zasi giem powierzchni  4 504 ha, rezerwaty 3,2 ha, obszary chronionego 

krajobrazu 3671 ha, u ytki ekologiczne 7,7 ha. Obszary chronione jak przedstawiono na mapie 

zajmuj  wi kszo  obszaru gminy. Przez gmin  przebiega cie ka dydaktyczna przyrodniczo – 

historyczna ,,W chock – W wóz Roc aw – Rataje – Polana Langiewicza – Wykus”” o cznej d ugo ci 

10 km, która zawiera cenne przyrodniczo elementy gminy.  

 Ziele  miejska stanowi niezb dny element ka dego obszaru. W gminie pomaga zachowa ad 

przestrzenny, pe ni równie  funkcje rekreacyjne i wypoczynkowe. Ma ogromny wp yw na stan 

 zdrowia spo ecze stwa. Ziele  urz dzona mo e s  jako naturalne ciany wyg uszaj ce ha as 

drogowy b  przemys owy.  

 Na obszarze gminy znajduje si  siedem ziele ców i skwerów. Znajduj  si  tam elementy malej 

architektury, pasy nasadze  krzewów i drzew. W miejscowo ci Rataje, Marcinków, Wielka Wie  

znajduj  si  równie  si ownie zewn trzne.  

 Najwi kszym obiektem jest park rekreacyjno – sportowy w W chocku. Zajmuje powierzchni  

3,18 ha. Po ony jest on wokó  zbiornika rzeki Kamiennej. Poza elementami typowymi dla parku 

(placu, trawnika, nasadze  drzew i krzewów) znajduj  si  tam skate park, pumptrack, boisko 

z budynkiem sanitarno – szatniowym, kort tenisowy, si ownia zewn trzna, promenada spacerowa, 

punkt gastronomiczny oraz toaleta publiczna.  

Ziele  cmentarna obejmuje w gminie powierzchni  3 ha. Cmentarze znajduj  si  w W chocku 

i Parszowie. Udzia  parków, ziele ców i terenów zieleni osiedlowej w powierzchni ogólnej zajmuje 

0,1%.  

 Gmina rozwija tak e potencja  agroturystyczny.  Gmina wchodzi w sk ad stowarzysze  min. 

w ,,Szlak Przyrody”, ,,Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich”, „Lokalnej Grupy Dzia ania 

– Wokó ysej Góry”, które pomagaj  w promocji walorów przyrodniczych.   
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 6.9.2  Efekty realizacji  Programu Ochrony rodowiska dla Gminy W chock na lata 
2011 – 2015 dotycz ce obszaru interwencji zasoby przyrodnicze   

  Najwa niejszymi zadaniami gminy w tym zakresie jest zachowanie jako ci form ochrony 

rodowiska oraz jej kontrola.  W tabeli poni ej przedstawiono zadania zwi zane z zasobami przyrody.  

Zadania zosta y podzielone na gatunki flory i fauny oraz komponenty le ne. 

Tabela 46. Efekty realizacji Programu Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami  
dla Gminy W chock na lata 2009-2012 w obszarze interwencji- zasoby przyrodnicze 

Lp. Cel Opis podj tych dzia  

1. 
Kszta towanie 

 i ochrona rodowiska 
przyrodniczego  

Gmina realizowa a zadania z zakresu kszta towania i ochrony rodowiska 
przyrodniczego poprzez inwentaryzacj  i likwidacj  dzikich wysypisk odpadów. 
Ponadto gmina wspiera a rozwój bazy turystycznej. W tym zakresie gmina 
popularyzowa a walory turystyczne oraz agroturystyk  i gospodarstwa 
ekologiczne. Ponadto realizowano cele zwi zane z konserwacj  i ochron  form 
ochrony przyrody.  

ród o: Program  Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami na lata 2009 – 2012 

 

Gmina W chock bogata jest w walory przyrodnicze. Zachowanie bioró norodno ci stanowi 

najwa niejsze zadania, które realizowano w poprzednich latach operacyjnych. Kolejnymi dzia aniami 

by a promocja walorów przyrodniczych i wspieranie gospodarstw agroturystycznych. 

 6.9.3  Ocena – analiza SWOT 

Ocena stanu aktualnego zasobów przyrodniczych miasta pozwoli a na przeprowadzenie  

analizy SWOT obszaru interwencji przedstawionej w tabeli poni ej. 

Tabela 47. Analiza SWOT- obszar interwencji zasoby przyrodnicze 
Mocne strony abe stron 

 Przez obszar poprowadzona jest cie ka 

dydaktyczna, 

 Obszar obj ty sieci  Natura 2000, 

 Wysoka lesisto  gminy,  

 Po enie gminy w Sieradowickim Parku  

Krajobrazowym. 

 Brak sporz dzonej waloryzacji obszaru  

dla  obszarów chronionych,  

 Podatno  zasobów przyrody o ywionej na 

zanieczyszczenia rodowiska. 

Szanse Zagro enia 
 Zmniejszenie antropopresji poprzez 

rozbudow  infrastruktury turystycznej, 

 Monitoring obszarów chronionych, 

 Powstanie nowych miejsc zieleni miejskiej,  

 Rozwój agroturystyki,  

 Promocja walorów przyrodniczych gminy. 

 Dewastacja obszarów cennych przyrodniczo 

przez  ruch turystyczny w okresie letnim (w tym 

powstawanie dzikich wysypisk odpadów). 

ród o: Opracowanie w asne 
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Gmina po ona jest na cennych walorach przyrodniczych oraz ma du  lesisto . Obszar 

gminy jest bardzo atrakcyjny w walory bioró norodno . Na obszarze gminy znajduje si  obszar 

Natura 2000 i Sieradowicki Park Krajobrazowy. Ponadto gmina posiada wysoki poziom lesisto ci. 

W celu zwi kszenia atrakcyjno ci turystycznej zaleca si  promocj  i rozwój gospodarstw 

agroturystycznych. Ponadto szansa gminy jest monitoring obszarów chronionych oraz promocja 

walorów przyrodniczych obszaru. Najwi kszym zagro eniem miejsca stanowi dewastacja obszarów 

chronionych przez turystów. 

 6.10   Zagro enia powa nymi awariami 

 6.10.1  Stan wyj ciowy  

Ustawa Prawo ochrony rodowiska powa  awari  nazywa ,,zdarzenie, w szczególno ci 

emisj , po ar lub eksplozj , powsta e w trakcie procesu przemys owego, magazynowania lub 

transportu, w których wyst puje jedna lub wi cej niebezpiecznych substancji, prowadz ce do 

natychmiastowego powstania zagro enia ycia lub zdrowia ludzi lub rodowiska lub powstania takiego 

zagro enia z opó nieniem (Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627) do najwa niejszych zagro  powa nymi 

awariami na obszarze gminy mo na zaliczy  po ar, kl ski ywio owe (upa , susze, huragany, 

intensywne opady), katastrofy, awarie oraz niekontrolowane przenikanie ro nych substancji do 

rodowiska naturalnego, ska enia toksyczne, transport substancji niebezpiecznych. 

 Na obszarze województwa wi tokrzyskiego w tym obszaru obj tym Programem w latach 

2014 – 2016 nie zarejestrowano awarii, które wg Rozporz dzenia Ministra rodowiska 

z dnia 30 grudnia 2002 roku  w sprawie powa nych awarii obj tych obowi zkiem zg aszania 

ównemu Inspektorowi Ochrony rodowiska oraz wypadków podczas transportu substancji 

niebezpiecznych. 

Wg danych GUS w 2015 roku ilo  po arów w województwie wi tokrzyskim wynosi a 665. 

Najcz stsz  przyczyn  po arów by y podpalenia lub nieostro no  doros ych. Do pozosta ych 

przyczyn nale y wyl dowania atmosferyczne, nieprawid owa eksploatacja urz dze  technicznych, 

wady rodków transportu i inne. Na podstawie danych Powiatowej Pa stwowej Stra y Po arnej 

w Starachowicach na terenie gminy W chock w latach 2015 -2017 wyst pi y trzy po ary lasów. 

Najbardziej zagro onym obszarem s  tereny le ne wchodz ce w sk ad Sieradowickiego Parku 

Krajobrazowego.  

 Obowi zki zwi zane z awariami przemys owymi spoczywaj  g ównie na prowadz cym zak ad  

o du ym lub zwi kszonym ryzyku wyst pienia awarii oraz na organach Pa stwowej Stra y Po arnej 

a tak e na Wojewodzie. Szczegó owy opis obowi zków podaje ustawa Prawo ochrony rodowiska. 

WIO  realizuje zadania z zakresu zapobiegania wyst powania awarii przemys owych poprzez: 

 kontrol  podmiotów gospodarczych o du ym i zwi kszonym ryzyku wyst pienia awarii, 

 badanie przyczyn wyst pienia awarii oraz sposobów likwidacji skutków awarii, 

 prowadzenie szkole  i instrukta u. 

Na terenie gminy nie wyst puj  zak ady zarejestrowane jako potencjalny sprawca powa nej 

awarii. Na terenie obszaru najwi ksze zagro enie stanowi  awarie podczas transportu materia ów 
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niebezpiecznych: w wyniku kolizji drogowej b  kolejowej, a tak e rozszczelnienia cystern 

kolejowych lub autocystern. W latach 2015 – 2017 nie zanotowano takich wypadków.  

Ponadto, nadzwyczajne zagro enia mog  zosta  spowodowane przez stacje paliw.  Gmina 

posiada cztery jednostki OSP w miejscowo ci W chock, Wielka Wie , Parszów, Marcinków. Ilo  akcji 

ratowniczych w powiecie zmniejsza si . W roku 2015 wynosi a 903, w roku 2016 by y to 822 

zdarzenia, a w roku 2017 do 23.08.2017 by y to 653 akcje.  

System  Monitoringu Suszy ma za zadanie wskaza  obszary, na których wyst pi y straty 

spowodowane susz  w uprawach uwzgl dnionych w Ustawie o dop atach do ubezpiecze  upraw 

rolnych i zwierz t gospodarskich w Polsce (Dz. U. 2005 Nr 150 poz. 706) Zgodnie z definicj  

okre lon  w ustawie susz  oznaczaj  szkody spowodowane wyst pieniem w dowolnym 

sze ciodekadowym okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 wrze nia danego roku - klimatycznego 

bilansu wodnego poni ej okre lonej warto ci dla poszczególnych gatunków lub grup ro lin uprawnych 

oraz kategorii glebowych. 

 Na podstawie Systemu Monitoringu suszy Rolniczej gatunki zagro one susza to zbo a ozime, 

zbo a jare, krzewy owocowe i ro liny str czkowe oraz rzepak i rzepik. Procentowy udzia  gleb 

potencjalnie zagro onych susza to ok 20%. Natomiast wskazuje si  by nie uprawia  kukurydzy 

zarówno na ziarno i kiszonk , ziemniaków, chmiel, tytoniu. Gmina posiada Plan Obrony Cywilnej 

Gminy W chock  oraz Gminny Plan Zarz dzania Kryzysowego,, w którym uj to ogólne plany dzia ania 

zwi zane z awariami zwi zane z zagro eniem chemicznym, awarie energetyczne, awarie zwi zane 

problemem dostarczenia w wod , w pr d oraz paliwa.  

 W poprzednim Programie nie uwzgl dniono rozdzia u zwi zanego z powa nymi awariami 

zwi zku z tym, gmina nie posiada zada  z tego zakresu.   

 6.10.2  Ocena – analiza SWOT  

Przeprowadzenie oceny stanu aktualnego obszaru interwencji zagro enia powa nymi 

awariami pozwoli o na przeprowadzenie analizy SWOT przedstawionej w tabeli poni ej. 
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Tabela 48. Analiza SWOT- obszar interwencji zagro enie powa nymi awariami 
Mocne strony abe strony 

 Brak zak adów zakwalifikowanych do grupy 

du ego i potencjalnego  ryzyka wyst pienia 

powa nej awarii przemys owej na terenie 

gminy, 

 Dzia aj ce na terenie gminy jednostki OSP, 

 Opracowane dokumenty: Plan  Obrony 

Cywilnej Gminy W chock oraz Gminny Plan 

Zarz dzania Kryzysowego. 

 Wyst powanie na terenie miasta stacji 

benzynowych, 

 Brak jednostek Komendy Stra y Po arnej.  

Szanse Zagro enia 
 Poprawa funkcjonowania OSP w W chocku,  

 Dzia ania kontrolne dotycz ce 

przeciwdzia ania powa nym awariom, w tym 

wynikaj ce z wdro enia dyrektywy SEVESO 

III. 

 Mo liwo  wyst pienia awarii podczas 

transportu substancji niebezpiecznych przez 

teren miasta, 

 Ryzyko po arów w lasach, 

 Ryzyko wyst pienia susz. 

ród o: Opracowanie w asne 

 Analiza SWOT wykaza a, e najmocniejsz  stron  gminy W chock jest brak zak adów 

zakwalifikowanych do grupy du ego i potencjalnego ryzyka wyst pienia powa nej awarii. 

Do s abych stron mo na zaliczy  wyst powanie stacji paliw. G ównym zidentyfikowanym 

zagro eniem jest mo liwo  wyst pienia wypadku podczas transportu substancji niebezpiecznych 

przez teren miasta oraz ryzyko po arów w lasach oraz wyst pienie suszy.  

 6.11  Adaptacje do zmian klimatu oraz nadzwyczajne zagro enia rodowiska  

 Zmiany klimatu dotycz  szczególnie nasile  cz stotliwo ci zjawisk ekstremalnych. Mog  

powodowa  ogromne skutki. Przemiany dostrzegalne s  w ka dym sektorze gospodarki. Najwi kszym 

wskazywanym zagro eniem zmian klimatu jest wzrost temperatury powietrza, który mo e doprowadzi  

do deficytu wody, rozwoju gatunków inwazyjnych oraz prowadzi  do wi kszej liczby zjawisk 

ekstremalnych. 

 Szacuje si , e temperatura powietrza w latach 1951 – 2010 w Polsce wzros a o 1,2o . 

Spowodowa o to tak e zmiany w strukturze opadów na  bardziej gwa towne, krótkotrwale 

i niszczycielskie szczególnie obserwowane w okresie letnim. Coraz mniej jest opadów poni ej 

1mm/dob . Zmiany te powoduj  nat enie cz stotliwo ci zjawisk ekstremalnych.  Prognozy wskazuj , 

e w najbli szych latach zjawiska te b  si  nasila y, stanowi c najwi ksze zagro enie dla ycia 

spo ecznego oraz ka dego sektora gospodarki. 

 Adaptacj  nazywamy proces przystosowania organizmów przez zmian  struktury lub funkcji 

do ycia do warunków rodowiska przyrodniczego. Zestaw inicjatyw i dzia  na rzecz zmniejszenia 

podatno ci systemów przyrodniczych i ludzkich na faktyczne oraz spodziewane skutki zmian klimatu. 

Adaptacj  nale y równie  postrzega  jako przystosowanie do funkcjonowania zarówno rodowiska jak 
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i gospodarki z konsekwencjami zmian klimatu. Procesem hamuj cym przyczyny powstania ocieplania 

klimatu nazywamy mitygacj . S  to dzia ania redukuj ce i niweluj ce zachowania zmian klimatu. 

 W latach 2011 – 2013 Polska opracowa a strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów 

wra liwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektyw  do roku 2030 (SPA202).  Plan zostanie 

opracowany w celu ograniczenia strat wyrz dzonych przez zjawiska ekstremalne takie jak susze, 

powodzie. Ponadto dokument przyczynia si  do stymulacji gospodarki z uwzgl dnieniem jako ci 

rodowiska i ycia ludzi. Miasta powy ej 100 tys. mieszka ców zobowi za y si  do stworzenia 

miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu, które b  uwzgl dnia y specyficzne lokalne 

uwarunkowania geograficzne, spo eczne i gospodarcze. Plan zawiera równie  propozycj  konkretnych 

dzia  chroni cych przed skutkami zmian klimatu.  

 Jednym z wa niejszych sektorów podlegaj cych ochronie jest gospodarka wodna. Stanowi 

ona najwra liwszy sektor. Prognozuje si  podniesienie poziomu wód gruntowych oraz zwi kszenie 

odbrzegowego transportu osadów. Zmiany hydrologiczne mog  prowadzi  do zmian w rolnictwie, 

energetyce, zdrowiu spo ecznym. W województwie wi tokrzyskim istnieje du e ryzyko niedoboru 

wody. Mog  nasili  si  zjawiska  powodzi i lokalnych podtopie . Najbardziej zagro ona jest dolina 

rzeki Kamiennej. Zosta a sporz dzona mapa ryzyka powodziowego dla rzeki Kamiennej. Zmiany 

klimatyczne wp ywaj  równie  na procesy zachodz ce w komponentach wodnych mi dzy innymi na 

zwi kszon  eutrofizacj . Ponadto obfite opady powoduj   sp yw zanieczyszcze  z terenów 

zurbanizowanych do rzek. Zwi kszenie retencji wodnej mo na uzyska  przez zalesianie obszaru.  

 Susza wyst puje w okresie utrzymywania si  wysokiej temperatury powietrza (powy ej  30°C), 

przez kilka dni, je eli w tym czasie nie wyst puj  opady atmosferyczne. W ostatnim okresie obserwuje 

si  zwi kszenie cz stotliwo ci wyst powania tego zjawisk. Wyró nia si  susz  glebow  

i hydrologiczn . Susza glebowa okre la niedobór wody dost pnej dla flory. Intensywne opady 

powoduj  uzupe nienie w wod  w strefie aeracji. Natomiast susza hydrologiczna polega na 

zmniejszeniu si  zasobów wodnych powierzchniowych i podziemnych. Zjawisko to jest bardzo 

niebezpieczne dla rolnictwa. Mog  powodowa  powstawanie gatunków inwazyjnych. Na podstawie 

Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej prowadzonej przez Instytut Uprawy Nawo enia 

i Gleboznawstwa - Pa stwowy Instytut Badawczy  (IUNG-PIB), w gminie W chock susza wyst powa a 

w 2006 roku. Najbardziej zagro onym gatunkiem by y zbo a ozime, jare, krzewy owocowe i ro liny 

str czkowe, a tak e rzepak i rzepik.  

 Zwi kszaj ca si  temperatura mo e prowadzi  do zmiany okresu wegetacyjnego. Prowadzi to 

do zmian agrotechnicznych. Pojawienie si  gatunków inwazyjnych mo e spowodowa  wycofywanie 

si  gatunków rodzimych. Szczególnym obszarem w gminie nara onym na po ar spowodowanym 

susz  s  lasy. Wysokie temperatury stanowi  zagro enie ycia i zdrowia spo ecze stwa. Najbardziej 

zagro on  grupa s  osoby starsze i ma e dzieci.  

 Kolejnym negatywnym  skutkiem suszy jest brak dostawy w energi  - 70% poboru wody  

w Polsce wykorzystuje si  w energetyce. Zmniejszenie zaopatrzenia w energi  w okresie zimowym 

(spowodowane okresem grzewczym) spowoduje zwi kszenie pozyskiwanej energii w okresie letnim 

(cele ch odzenia i klimatyzacji). Upalne dni powoduj  braki w dostawie pr du. 
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 Szans  adaptacji w trakcie wyst powania susz jest przyspieszona pr dko  rozwoju 

gatunków ro linnych. Ponadto stanowi to szans  dodatkowej mo liwo ci uprawy mi dzyplonów  

i poplonów cierniskowych oraz zmniejszenie ogranicze  zwi zanych z upraw  ro lin ciep olubnych. 

Jedno z dzia  jakie zaleca si  miastu  to zwi kszenie systemów monitoringu wczesnego ostrzegania 

o zagro eniach oraz doradztwo inwestycyjne w zakresie dostosowania produkcji rolnej do 

zwi kszonego ryzyka klimatycznego. Ponadto nale y prowadzi  zrównowa on  gospodark  le  

oraz monitorowa  stan zagro enia lasów. Zaleca si  nasadzenia zgodne z typem siedliskowym, gdy  

monokultura mo e prowadzi  do zwi kszonego ryzyka po arowego. Na terenie miasta nale y 

prowadzi  kontrole i monitoring  ró norodno ci biologicznej, szczególnie na obszarach chronionych. 

Pozwoli to na podejmowanie w razie konieczno ci dzia  z zakresu ochrony czynnej w celu 

przeciwdzia ania rozprzestrzeniania si  obcych gatunków inwazyjnych i zachowania wysokiej 

ró norodno ci biologicznej. Najwa niejszym dzia aniem w zakresie adaptacji energetycznej jest 

przygotowanie systemu energetycznego do zmian klimatu, stosuj c inteligentne sieci energetyczne 

oraz zabezpieczanie systemów ch odzenia.  

 6.12  Edukacja ekologiczna  

 Ca ciowy obszar ochrony rodowiska obejmuj  zagadnienia zwi zane z edukacj  

ekologiczn . S  to dzia ania zwi zane z kampaniami spo ecznymi, warsztatami, konferencjami, 

akcjami krajowymi, regionalnymi i lokalnymi. Obejmuj  dzia ania z zakresu ochrony i kszta towania 

rodowiska przyrodniczego. W zakres edukacji ekologicznej wchodz  min. zagadnienia dotycz ce 

gospodarki odpadami, oszcz dzania energii, wody, ochrony bioró norodno ci, powietrza.   

 Za nadrz dny cel edukacji ekologicznej przyjmuje kszta towanie wiadomo ci ekologicznej 

spo ecze stwa oraz tworzenie nowych wzorców zachowa , postaw i przekona  z zakresu ochrony 

rodowiska. Wszystkie zachowania powinny d  do zrównowa onego rozwoju rodowiska 

przyrodniczego. Zadania z zakresu edukacji ekologicznej d  do zrównowa onego rozwoju. Ponadto 

edukacja ekologiczna powinna s  upowszechnianiu wiedzy z zakresu ochrony 

rodowiska, kszta towa  zachowania proekologiczne oraz aktywizacj  spo ecze stwa.   

 Dzia ania zwi zane z powi kszaniem wiadomo ci z zakresu ochrony rodowiska wynikaj  

z ustawodawstwa polskiego oraz europejskiego. W Polsce problematyk  edukacji ekologicznej 

reguluje ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony rodowiska. Edukacj  ekologiczn  uj to 

w Tytule I Dziale VIII art. 77-78 ww. ustawy, które nak adaj  obowi zek uwzgl dniania problematyki 

ochrony rodowiska oraz zrównowa onego rozwoju w podstawowych programach kszta cenia 

ogólnego dla wszystkich typów szkó . Ponadto rodki masowego przekazu s  obowi zane kszta towa  

pozytywny stosunek spo ecze stwa do ochrony rodowiska oraz popularyzowa  zasady tej ochrony 

w publikacjach i audycjach. Dokumentem strategicznym w tym zakresie jest Narodowa Strategia 

Edukacji Ekologicznej opracowana na lata 2013-2015 z perspektyw  do 2020 roku, która okre la cel 

edukacji ekologicznej jako promowanie postaw  proekologicznych w ród spo ecze stwa w d eniu do 

zrównowa onego rozwoju. 

 Nale y zaznaczy , e obowi zek edukacji ekologicznej w podstawach programowych 

kszta cenia ogólnego na ony zosta  na wszystkie typy szkó . Warto jednak zaznaczy , e 
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prowadzone dzia ania  edukacyjne powinny dotyczy  nie tylko m odzie y oraz dzieci, ale tak e osób 

doros ych, poniewa  to w nie oni maj  najwi kszy wp yw na obecny stan rodowiska przyrodniczego 

w mie cie. 

 Istotn  grup  do której powinna by  kierowana dzia ania z zakresu edukacji ekologicznej 

stanowi  tak e tury ci. Szczególnie w okresie wiosenno – letnim zwi ksza si  liczba odwiedzaj cych. 

Gmina W chock jest bogata w walory przyrodnicze, które nale y chroni .  Wybierane przez turystów 

ze wzgl du na bogat  bioró norodno  szlaki turystyczne o randze krajowej i mi dzynarodowej. 

Nie ka dy potrafi szanowa  miejsce, w którym si  znajduje w zwi zku z tym mog  powstawa  dzikie 

wysypiska odpadów.  

 Edukacj  ekologiczn  nieformaln  zajmuj  si  Lasy Pa stwowe. Parki Narodowe, 

Krajobrazowe, o rodki edukacji ekologicznej, organizacje pozarz dowe, stowarzyszenia, fundacje 

i inne instytucje które realizuj  statutowo zadania z tego zakresu. W procesie edukacji wykorzystuj  

niekonwencjonalne formy nauczania o rodowisku przyrodniczym, oparte na aktywnych metodach. 

Zdobywanie wiedzy nast puje w procesie bezpo redniego kontaktu z przyrod , aktywne dzia ania 

na rzecz ochrony rodowiska i zrównowa onego rozwoju. S  to zabawy, rajdy, zaj cia terenowe, 

warsztaty, gry, konkursy, wystawy, prelekcje.  

 Na terenie Gminy W chock edukacja ekologiczna prowadzona jest z w zakresie 

Sieradowickiego Parku Krajobrazowego przez Zespó wi tokrzyskich i Nadnidzia skich Parków 

Krajobrazowych, Regionaln  Dyrekcj  Lasów Pa stwowych w Radomiu. Warto wspomnie  

o dzia aniach w o rodkach o wiatowych. W zespole Placówek O wiatowych w W chocku uczniowie 

brali udzia  w konkursach plastycznych organizowanych przez Instytut Geologiczny oraz Centrum 

Onkologii w Kielcach, ,,dniu Marchewki”, w wiatowym dniu Ziemi,   w zielonych i bia ych szko ach, 

ponadto, w drówki, Rajdy Lizakowe organizowane przez Odzia  Miejski PTTK w Skar ysku – 

Kamiennej.  Szko a Podstawow  Wielkiej Wsi realizowa a program  „Z prehistori  za pan brat” 

w którym uczniowie mieli mo liwo  poznania jak wygl da o ycie 5 tysi cy lat temu. W cz ci 

znajduj cej si  w Parku Krajobrazowym przebiega cie ka przyrodniczo – historyczna „W chock – 

wóz  Roc aw – Rataje – Polana Langiewicza – Wykus” o cznej d ugo ci 10 km.  

 6.13  Monitoring rodowiska  

 Zadania Pa stwowego Monitoringu rodowiska (PM )  okre la ustawa z dnia 10 lipca 1991 

roku o Inspekcji Ochrony rodowiska (IO ) (Dz. U. z 2016 r. poz. 1340). W celu zapewnienia 

wiarygodnych informacji o stanie rodowiska przyrodniczego.   W latach 90-tych wieloletnie 

programy, cele PM  by y zatwierdzane przez Ministra Ochrony rodowiska, Zasobów Naturalnych 

i Le nictwa. Obecnie dzia anie inspekcji okre la znowelizowana ustawa. Realizacj  zada  okre la 

równie  ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony rodowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 1089), 

która definiuje PM  jako system pomiarów, ocen i prognoz stanu rodowiska oraz gromadzenia, 

przetwarzania i rozpowszechniania informacji o rodowisku. Zgodnie  z art. 25 tej ustawy gromadzone 

informacje s  wspomaganiu dzia  na rzecz ochrony rodowiska poprzez systematyczne 

informowanie organów administracji i spo ecze stwa o: 
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 jako ci elementów rodowiska, 

 dotrzymywaniu standardów jako ci rodowiska okre lonych przepisami oraz obszarach  

wyst powania przekrocze  tych standardów, 

 wyst puj cych zmianach jako ci elementów przyrodniczych i przyczynach tych zmian, 

uwzgl dniaj c powi zania przyczynowo – skutkowe wyst puj cych pomi dzy emisjami 

i stanem komponentów przyrodniczych. 

 

 Dane PM  wykorzystywane s  na ka dym poziomie administracyjnym. Informacje pozwalaj  

na zarz dzanie komponentami rodowiska przyrodniczego. Dzia ania pozwalaj  na kontrolowanie 

pozwole  na wprowadzanie do rodowiska substancji lub energii. Pomaga prowadzi  skutecznie 

dzia ania z zakresu planowania ochrony rodowiska. Ponadto samorz d wie jakie wykona  dzia ania 

zwi zane z dotrzymywaniem ustanych norm jako ci rodowiska przyrodniczego.  

 Celem prowadzenia PM  stanowi informowanie spo ecze stwa o stanie rodowiska 

przyrodniczego. Dzi ki czemu obywatele znaj  ilo  elementów przyrodniczych, emisj  

zanieczyszcze . Cel realizowany jest przez nast puj ce zadania cz stkowe:  

 wykonywanie bada  wska ników poszczególnych elementów, 

 prowadzenie obserwacji komponentów przyrodniczych, 

 gromadzenie i analiza bada , 

 ocen  stanu i trendów zmian dot. rodowiska, 

 monitoring obszarów przekraczaj cych ustalone standardy jako ci, 

 opracowanie wyników bada  z analiza przyczynowo – skutkow . 

 

Gmina W chock zaliczana na podstawie Programu Pa stwowego Monitoringu rodowiska 

Województwa wi tokrzyskiego na lata 2013 – 2015 do strefy wi tokrzyskiej, w której prowadzono 

monitoring z zakresu:  

 jako ci powietrza, 

 jako ci wód uwzgl dniaj c wody powierzchniowe i podziemne, 

 pól elektromagnetycznych. 

 

 Program Pa stwowego Monitoringu rodowiska Przyrodniczego Województwa  

wi tokrzyskiego na lata 2016 – 2020 zosta  ju  zatwierdzony przez Ministra rodowiska.  

Opracowany przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony rodowiska w Kielcach. Na jego podstawie  

kontynuowane b  na terenie miasta badania monitoringowe obejmuj ce swym zakresem  

nast puj ce komponenty rodowiska: 

 jako ci powietrza, 

 jako ci wód uwzgl dniaj c wody powierzchniowe i podziemne, 

 pól elektromagnetycznych. 

 



 

„Program Ochrony rodowiska dla Gminy W chock na lata 2017-2020 z perspektyw  do roku 2022”  
opracowany przez EKOLOG sp. z o.o., ul. wi towidzka 6/4, 61-058 Pozna  

 
80 

 Strefa wi tokrzyska ma przekroczone wska niki py u zawieszonego PM10 i PM2,5, ozonu 

oraz benezeno(a)pirenu. Inspektorat nadal b dzie prowadzi  pomiary dla strefy wi tokrzyskiej. 

Ponadto zosta  ju  zatwierdzony przez Ministra rodowiska Program Pa stwowego Monitoringu 

rodowiska Województwa wi tokrzyskiego na lata 2016 – 2020.  

 Badania z zakresu stanu jednolitych cz ci wód nadal b  prowadzone w uk adzie 

zlewniowym. Stan jednolitych cz ci wód b  porównywane z latami wcze niejszymi. Pozwoli 

to na dok adn  analiz . Badania pozwol  na przeprowadzenie oceny stanu ekologicznego i ocen  

stanu chemicznego w oparciu o dost pne technologie. W 2019 GIO  sporz dzi  zbiorcze zestawienie 

oceny stanu ekologicznego i stanu chemicznego JCW. Ponadto wyniki zostan  przedstawione 

w obszarze granic administracyjnych. 

 Najbli szy punkt pomiarowy pola elektromagnetycznego nadal znajdowa  si  b dzie 

w wyznaczonych miejscach w Skar ysku – Kamienna oraz w Sierakowicach . Wyniki pomiarów 

wprowadzane s  w bazie JELMAG. Nast pnie WIO  opracowuje wyniki oraz  sporz dza roczne 

i trzyletnie oceny i raporty. W roku 2017 i 2020 zostan  sporz dzone raporty trzyletnie 

podsumowuj ce. Badania prowadzone s  na podstawie Rozporz dzenie Ministra rodowiska z 12 

listopada 2007 roku w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych bada  poziomów pól 

elektromagnetycznych w rodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 221, poz. 1645). Zgodnie z tym aktem 

prawnym monitoring pól elektromagnetycznym odbywa si  poprzez pomiary nat enia sk adowej 

elektrycznej pola elektromagnetycznego w przedziale cz stotliwo ci co najmniej od 3 MHz do 3000 

MHz''. 

7. CELE PROGRAMU OCHRONY RODOWISKA, ZADANIA I ICH 
FINANSOWANIE 

W poszczególnych analizach SWOT przedstawiono potencjalne zagro enia komponentów 

rodowiska przyrodniczego. Ponadto okre lono kierunki dzia , jakie gmina powinna wykona  w celu 

poprawy stanu rodowiska przyrodniczego.  

ównym celem „Programu Ochrony rodowiska dla Gminy W chock  na lata 2017 – 2020 

z perspektyw  do roku 2022” jest: 

Zrównowa ony rozwój Gminy W chock ze szczególnym uwzgl dnieniem ochrony rodowiska 
i racjonalnego korzystania z zasobów przyrodniczych. 

Na podstawie zdefiniowanych zagro  i problemów dla poszczególnych obszarów interwencji 

oraz oceny stanu rodowiska, utworzono cele, kierunki interwencji oraz zadania. Przedstawia je tabela 

poni ej. 

Perspektywa osi gni cia zaplanowanych celów b dzie mo liwa dzi ki realizacji 

zaproponowanych zada , która przyczyni si  w przysz ci do poprawy stanu rodowiska na terenie 

Miasta W chock. W celu realizacji zada  utworzono harmonogram rzeczowo – finansowy, który zosta  

przedstawiony w tabelach poni ej.  
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Tabela 49.Cele, wska niki, kierunki interwencji oraz zadania przewidziane do realizacji na lata 2017 – 2022 dla Miasta i Gminy W chock 

Lp. Obszar 
interwencji Cel 

Wska nik 

Kierunek 
interwencji Zadania Podmiot 

odpowiedzialny Ryzyka 
Nazwa ( ród o) 

W
ar

to
 

ba
zo

w
a 

W
ar

to
 

do
ce

lo
w

a 

1. 

I. 
K

lim
at

 i 
po

w
ie

tr
ze

 

I.1
. P

op
ra

w
a 

ja
ko

ci
 p

ow
ie

tr
za

 

Liczba substancji 
z przekroczeniami  
na terenie strefy  

wi tokrzyskiej 
(WIO ) 

3 0 

Kontrola jako ci 
powietrza na 

terenie miasta 
i gminy 

Monitoring i kontrola podmiotów 
korzystaj cych ze rodowiska WIO  Kielce Niedok adno  

pomiarów 

Zmniejszenie  
emisji  

zanieczyszcze  
pochodz cych  
z emisji liniowej 

Budowa cie ki rowerowej w m. W chock 
Urz d Miasta  

i Gminy  
w W chocku  

Wysoki koszt 
inwestycji 

Budowa o wietlenia ulicznego 
Urz d Miasta  

i Gminy  
w W chocku  

Wysoki koszt 
inwestycji 

Wymiana o wietlenia ulicznego wraz 
z infrastruktur  techniczn  na terenie gminy 

– ograniczenie emisji CO2 

Urz d Miasta  
i Gminy  

w W chocku  

Wysoki koszt 
inwestycji 

  Poprawa 
efektywno ci 
energetycznej 
i zmniejszenie 

emisji 
zanieczyszcze  

z systemów 
grzewczych 

Termomodernizacja obiektów u yteczno ci 
publicznej w Gminie W chock wraz z 
instalacj  OZE (PV 10 kW) – budynek 
Urz du Miasta i Gminy w W chocku, 

budynek Zespo u Placówek O wiatowych 
w W chocku 

Urz d Miasta  
i Gminy  

w W chocku  

Wysoki koszt 
inwestycji 

Przebudowa, rozbudowa  
i nadbudowa budynku Samorz dowego 
Zak adu Opieki Zdrowotnej w W chocku 

wraz z przebudow  wewn trznych instalacji 
elektrycznej, gazowej, wod-kan., c.o. 

Urz d Miasta i Gminy 
 w  W chocku 

Samorz dowy Zak ad 
Opieki Zdrowotnej 

w W chocku 

Wysoki koszt 
inwestycji 

Modernizacja i termomodernizacja 
budynków Szko y Podstawowej w Parszowie 

i Wielkiej Wsi wraz z instalacj  OZE 
(instalacja fotowoltaiczna) 

Urz d Gminy 
 i Miasta  

w W chocku , SP 
w Parszowie, SP 
w Wielkiej Wsi 

Wysoki koszt 
inwestycji 
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Lp. Obszar 
interwencji Cel 

Wska nik 

Kierunek 
interwencji Zadania Podmiot 

odpowiedzialny Ryzyka 
Nazwa ( ród o) 

W
ar

to
 

ba
zo

w
a 

W
ar

to
 

do
ce

lo
w

a 

Termomodernizacja budynków mieszkalnych 

Mieszka cy, zarz dcy 
nieruchomo ci, 

Urz d Miasta i Gminy 
w W chocku 

Wysoki koszt 
inwestycji 

 Wymiana indywidualnych systemów 
grzewczych na kot y niskoemisyjne 

Mieszka cy, zarz dcy 
nieruchomo ci, 

Urz d Miasta i Gminy 
w W chocku 

Wysoki koszt 
inwestycji 

Propagowanie 
ród 

mieszka ców 
gospodarki 

niskoemisyjnej 

Propagowanie wykorzystania w ród 
mieszka ców odnawialnych róde  energii 

Miasto i Gmina 
w W chocku  

Brak 
zainteresowania 

mieszka ców 

Edukacja mieszka ców nt.  
zanieczyszcze  dot. niskiej emisji  

i szkodliwo ci spalania odpadów w piecach 
domowych 

Urz d Miasta  
i Gminy  

w W chocku   

Wysoki koszt 
inwestycji 

2. 

II.
 Z

ag
ro

en
ie

 h
a

as
em

 

II.
1.

 P
op

ra
w

a 
ro

do
w

is
ka

 
ak

us
ty

cz
ne

go
 w

 g
m

in
ie

 

Liczba 
zmodernizowanych 

dróg 
- - 

Zmniejszenie emisji 
ha asu z ruchu 

drogowego 

Zapewnienie przejezdno ci dróg poprzez  
od nie anie i likwidacj lisko ci 

Zarz d Dróg  
Powiatowych 

w Starachowicach  

Wysoki koszt 
inwestycji 
drogowych 

Przebudowa drogi powiatowej nr 0573T 
Majków – Marcinków – W chock  

Zarz d Dróg  
Powiatowych 

w Starachowicach   

Wysoki koszt 
inwestycji 
drogowych 

Przebudowa drogi powiatowej nr 0582T 
chock – Siekierno Le na – wykonanie 

chodnika w pasie drogowym – Poprawa 
bezpiecze stwa ruchu  

drogowego  

Zarz d Dróg  
Powiatowych  

w Starachowicach  

Wysoki koszt 
inwestycji 
drogowych 
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Lp. Obszar 
interwencji Cel 

Wska nik 

Kierunek 
interwencji Zadania Podmiot 

odpowiedzialny Ryzyka 
Nazwa ( ród o) 

W
ar

to
 

ba
zo

w
a 

W
ar

to
 

do
ce

lo
w

a 

Dotacja celowa dla Samorz du  
Województwa wi tokrzyskiego na 

opracowanie studium wykonywalno ci 
z koncepcj  programowo –  przestrzenn  
oraz uzyskanie decyzji o rodowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na  realizacje 
przedsi wzi cia i wykonanie programu 

funkcjonalno – u ytkowego dla zadania pn.  
,,Budowa odcinka DW 744 od ko ca 

projektowanej obwodnicy Starachowic w 
ci gu drogi woj. do projektowanej obwodnicy 

chocka na DK 42”  

Starostwo  
Powiatowe   

w Starachowicach  

Wysoki koszt 
inwestycji 
drogowych 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na 
odc. Tychów Stary - Starachowice wraz z 

budow  obwodnicy m. Starachowice 

ZDW 
  w Kielcach 

Wysoki koszt 
inwestycji 
drogowych 

„Budowa odcinka DW 744 od ko ca 
projektowanej obwodnicy Starachowic w 

ci gu drogi wojewódzkiej do projektowanej 
obwodnicy W chocka na DK 42” 

ZDW             
  w Kielcach 

Wysoki koszt 
inwestycji 
drogowych 

Wspó praca województwa, powiatu 
starachowickiego i gmin powiatu 

starachowickiego w kosztach budowy 
i modernizacji dróg wojewódzkich 

Marsza ek 
Województwa Starosta 

Powiatu 
Prezydent Miasta 

Starachowice  
Burmistrz Miasta i 

Gminy W chock Wójt 
Gminy Brody 

Wójt Gminy Mirzec  
Wójt Gminy Paw ów  

Wysoki koszt 
inwestycji 
drogowych 
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Lp. Obszar 
interwencji Cel 

Wska nik 

Kierunek 
interwencji Zadania Podmiot 

odpowiedzialny Ryzyka 
Nazwa ( ród o) 

W
ar

to
 

ba
zo

w
a 

W
ar

to
 

do
ce

lo
w

a 

Wspó praca powiatu i gmin w kosztach 
budowy i modernizacji dróg powiatowych  

Starosta Powiatu 
Prezydent Miasta 

Starachowice  
Burmistrz Miasta 

i Gminy W chock Wójt 
Gminy Brody 

Wójt Gminy Mirzec  
Wójt Gminy Paw ów  

Wysoki koszt 
inwestycji 
drogowych 

Budowa i rozbudowa dróg gminnych 
Urz d Miasta  

i Gminy  
w W chocku  

Wysoki koszt 
inwestycji 
drogowych 

3. 

  P
ol

a 
el

ek
tr

om
ag

ne
ty

cz
ne

  

III
.1

. U
tr

zy
m

an
ie

 p
oz

io
m

u 
pr

om
ie

ni
ow

an
ia

  
el

ek
tr

om
ag

ne
ty

cz
ne

go
 p

on
i

ej
 p

oz
io

m
u 

do
pu

sz
cz

al
ne

go
 

Utrzymanie nat ania 
pola 

elektromagnetycznego 
poni ej stanu 

dopuszczalnego 
(WIO ) 

-- 

 
>7 

(V/m) 

Kontrola obecnych 
róde  

promieniowania 
elektromagnetyczn
ego i zapobieganie 

powstawaniu 
nowych na terenie 

gminy 

Wprowadzenie zapisów do  
miejscowych planów  
zagospodarowania  

przestrzennego w zakresie 
 mo liwo ci lokalizacji instalacji emituj cych 

promieniowanie elektromagnetyczne 

Urz d Miasta  
i Gminy  

w W chocku  

Nieobj cie 
planami 

obszaru ca ej 
gminy, 

wadliwo  
planów 

Pomiar nat enia pola 
elektromagnetycznego w gminie WIO  Kielce Niedok adno  

pomiarów 

Bezpieczny rozwój 
sieci 

elektroenergetyczn
ych oraz 

zachowanie 
w stanie dobrym 
sieci istniej cych 

Rozwój sieci energetycznej na nowych 
terenach inwestycyjnych  

Rejonowy Zak ad 
Energetyczny  

Burmistrz Miasta 
i Gminy W chock 

 

Wysoki koszt 
inwestycji 
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Lp. Obszar 
interwencji Cel 

Wska nik 

Kierunek 
interwencji Zadania Podmiot 

odpowiedzialny Ryzyka 
Nazwa ( ród o) 

W
ar

to
 

ba
zo

w
a 

W
ar

to
 

do
ce

lo
w

a 

4. 

IV
. G

os
po

da
ro

w
an

ie
 w

od
am

i 

IV
.1

. P
op

ra
w

a 
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ko
ci

 w
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po

w
ie

rz
ch

ni
ow

yc
h 

i p
od

zi
em

ny
ch

 –
 

en
ie

 d
o 

os
i

gn
i

ci
a 

do
br

eg
o 

st
an

u 
w

ód
 

JCWP  
w stanie dobrym 1 3 

Ograniczenie emisji 
zanieczyszcze  

zawartych w 
ciekach 

komunalnych 
i przemys owych 

Monitoring stanu i jako ci wód 
powierzchniowych  WIO  Kielce Niedok adno  

pomiarów 

JCWPd w stanie 
dobrym 0 2 

Monitoring stanu i jako ci wód 
podziemnych WIO  Kielce Niedok adno  

pomiarów 

Prowadzenie rejestru zbiorników 
bezodp ywowych i przydomowych 

oczyszczalni cieków oraz kontrola ich stanu 
technicznego 

Urz d Miasta i Gminy 
w W chocku 

Niedok adno  
pomiarów 

Upowszechnienie zasad Kodeksu Dobrej 
Praktyki rolniczej w zakresie prawid owego 

stosowania i przechowywania rodków 
ochrony ro lin oraz ograniczenie ich z ego 

wp ywu na wody powierzchniowe i 
podziemne 

Urz d Miasta i Gminy 
w W chocku, ODR 

Brak 
zainteresowania 

rolników 

IV
.2

.O
ch

ro
na

  
pr

ze
d 

po
w

od
zi

 

ugo  wa ów 
przeciwpowodziowych b.d. - 

Minimalizacja 
zagro enia 
powodzi  

Sta a kontrola stanu i modernizacje wa ów 
przeciwpowodziowych 

Zak ad Melioracji 
i Urz dze  Wodnych, 
Urz d Miasta i Gminy 

w W chocku 

Wysoki koszt  
inwestycji 
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Lp. Obszar 
interwencji Cel 

Wska nik 

Kierunek 
interwencji Zadania Podmiot 

odpowiedzialny Ryzyka 
Nazwa ( ród o) 

W
ar

to
 

ba
zo

w
a 

W
ar

to
 

do
ce

lo
w

a 

5. 

V.
 G

os
po

da
rk

a 
w

od
no

-
ci

ek
ow

a 

V.
1.

 R
ac

jo
na

ln
a 

go
sp

od
ar

ka
 

ci
ek

ow
a 

ugo  sieci 
kanalizacyjnej 

(GUS) 
81,29 km >81,29 km 

Stworzenie  
kompleksowego 

systemu 
 gospodarki  
ciekowej na  

terenie gminy 

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej 
Urz d Miasta  

i Gminy  
w W chocku  

Wysoki koszt  
inwestycji 

ugo  sieci 
wodoci gowej 

(GUS) 
87,2 km >87,2 km Rozbudowa sieci wodoci gowej 

Urz d Miasta  
i Gminy  

w W chocku  

Wysoki koszt 
inwestycji 

Ludno  korzystaj ca 
z oczyszczalni 

cieków 
(GUS) 

5912 os. >5912 os. 

Modernizacja przepompowni cieków 
w W chocku 

Urz d Miasta  
i Gminy  

w W chocku  

Wysoki koszt 
inwestycji 

Budowa przydomowych oczyszczalni 
cieków 

Mieszka cy Gminy 
chock 

Wysoki koszt 
inwestycji 

6. 

 V
I. 

Za
so

by
 g

eo
lo

gi
cz

ne
 

VI
.1

. R
ac

jo
na

ln
e 

i e
fe

kt
yw

ne
 

go
sp

od
ar

ow
an

ie
 z

as
ob

am
i k

op
al

in
 

ze
 z

 Liczba wydanych 
koncesji na wydobycie 

kopalin (Starostwo 
Powiatowe, Urz d 

Marsza kowski) 

3 - Nadzór nad 
zasobami kopalin 

Wydawanie koncesji na wydobywanie 
kopalin oraz monitorowanie eksploatacji z  

Urz d  
Marsza kowski   

w Kielcach  
Minister Ochrony 

rodowiska,  
Zasobów  

Naturalnych  
i Le nictwa,  
Wojewoda  
wi tokrzyski 

Nieefektywny 
system kontroli 

Inwentaryzacja miejsc nielegalnego 
wydobycia kopalin 

Urz d Miasta i Gminy 
w W chocku Niedok adno  
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Lp. Obszar 
interwencji Cel 

Wska nik 

Kierunek 
interwencji Zadania Podmiot 

odpowiedzialny Ryzyka 
Nazwa ( ród o) 

W
ar

to
 

ba
zo

w
a 

W
ar

to
 

do
ce

lo
w

a 

 

VI
I. 

G
le

by
 

VI
I.I

. P
ra

w
id

ow
e 

u
yt

ko
w

an
ie

 
 p

ow
ie

rz
ch

ni
 z

ie
m

i 

czna powierzchnia 
gruntów ornych (Urz d 

Gminy) 
1 245 ha - 

Ochrona gleb 
wykorzystywanych 

rolniczo 

Ochrona gleb przed degradacj  oraz 
rekultywacja terenów zdegradowanych 

Urz d Miasta  
i Gminy w W chocku   

7. 

Monitoring chemizmu gleb ornych na terenie 
gminy GIO  

Ma a liczba 
punktów 

pomiarowych 

Monitoring chemizmu opadów 
atmosferycznych i ocena depozycji 

zanieczyszcze  do pod a 
WIO  Kielce 

Wysoki koszt 
inwestycji 
drogowych 

Prowadzenie dzia alno ci rolniczej 
z uwzgl dnieniem Kodeksu Dobrej Praktyki 

Rolniczej 

Indywidualni rolnicy, 
podmioty dzia aj ce 

w rolnictwie 

nieprzestrzegan
ie zasad 
kodeksu 

8. 

VI
II.

 G
os

po
da

rk
a 

od
pa

da
m

i i
 z

ap
ob

ie
ga

ni
e 

po
w

st
an

iu
 o

dp
ad

ów
 

VI
II.

1.
 R

ac
jo

na
ln

a 
go

sp
od

ar
ka

 o
dp

ad
am

i 

Odpady komunalne 
wytworzone w ci gu 
roku (Analiza stanu 

gospodarki  odpadami 
komunalnymi) 

887,0 Mg <887,0 Mg 

Uporz dkowanie 
systemu 

gospodarki 
odpadami na 
terenie miasta 

Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych w W chocku 

Urz d Miasta  
i Gminy w W chocku  Wysokie koszty 

Kontynuacja programów usuwania azbestu 
w gminach powiatu starachowickiego  

ciciele obiektów, 
Urz d Miasta i Gminy 

w W chocku  
Wysokie koszty 

Prowadzenie dzia  informacyjnych 
i edukacyjnych w zakresie prawid owego 
gospodarowania odpadami komunalnymi 
w szczególno ci w zakresie selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych 

Urz d Miasta  
i Gminy w W chocku  

Brak 
zainteresowania 

mieszka ców 
miasta 

Likwidacja dzikich wysypisk na terenie 
gminy  

Burmistrz Miasta 
i Gminy W chock  

Brak 
zainteresowania 

mieszka ców 
miasta 

Realizacja Programu usuwania azbestu Urz d Miasta  
i Gminy w W chocku  

Nieopracowanie 
aktualizacji 
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Lp. Obszar 
interwencji Cel 

Wska nik 

Kierunek 
interwencji Zadania Podmiot 

odpowiedzialny Ryzyka 
Nazwa ( ród o) 

W
ar

to
 

ba
zo

w
a 

W
ar

to
 

do
ce

lo
w

a 

9. 

IX
. Z

as
ob

y 
 p

rz
yr

od
ni

cz
e 

  

   
  I

X.
1.

 U
tr

zy
m

an
ie

 d
ob

re
go

 s
ta

nu
 o

ra
z 

po
pr

aw
a 

bi
or

ó
no

ro
dn

o
ci

 
 n

a 
te

re
ni

e 
gm

in
y 

Liczba nasadze  
drzew i krzewów 

(GUS) 
45 

Zale nie od 
potrzeb 

i wyznaczon
ych zada  

Sta y rozwój zieleni 
oraz obszarów 

cennych  
przyrodniczo 

Zagospodarowanie przestrzeni Rynku 
w W chocku – wymiana nawierzchni, ma a 

architektura, aran acja zieleni 

Urz d Miasta  
i Gminy w W chocku  Wysokie koszty  

Zagospodarowanie terenu przy Szkole 
Podstawowej w Parszowie – wykonanie 

nawierzchni, wykonanie si owni zewn trznej, 
aran acja zieleni 

Urz d Miasta  
i Gminy w W chocku  Wysokie koszty  

Zagospodarowanie terenu przy Wiejskim 
Domu Kultury w Wielkiej Wsi  – ma a 

architektura, aran acja zieleni 

Urz d Miasta  
i Gminy w W chocku  Wysokie koszty  

Wska nik lesisto ci 
(GUS) 62,6% - 

Ochrona lasów 
i prowadzenie 

ciwej 
gospodarki le nej 

Wykonanie uproszczonych planów 
urz dzenia lasu inwentaryzacji stanu lasów 
niestanowi cych w asno ci Skarbi Pa stwa 

– realizacja zada  ustawowych  

Starostwo  
Powiatowe  

w Starachowicach  
Wysokie koszty  

Ochrona, piel gnacja oraz utrzymanie 
terenów le nych 

Nadle nictwo, 
ciciele prywatni 

Niszczenie 
terenów, 

wysokie koszty 
inwestycji 

Powierzchnia 
obszarów prawnie 
chronionych (GUS) 

8 179,8 
ha 

>8 179,8 
ha 

Zachowanie 
obszarów cennych 
przyrodniczo oraz  

chronionych 

Edukacja ekologiczna - 
Zak ada si  realizacj  ró nego rodzaju akcji 
(np. sprz tanie wiata, zak adanie ogródka 

na parapecie okna), przeprowadzenie bada   
i do wiadcze , konkursów (np. 

przyrodniczo-plastycznych, fotograficznych, 
wierszyki i opowiadania o tematyce 
ekologicznej), szkole , pogadanek 

w szko ach, dokarmianie ptaków w trakcie 
zimy, wycieczki do lasu, itp. 

Gmina W chock,  
ZPO w W chocku, 

Szko a Podstawowa 
w Wielkiej Wsi,  

Szko a Podstawowa 
w Parszowie 

- 
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Lp. Obszar 
interwencji Cel 

Wska nik 

Kierunek 
interwencji Zadania Podmiot 

odpowiedzialny Ryzyka 
Nazwa ( ród o) 

W
ar

to
 

ba
zo

w
a 

W
ar

to
 

do
ce

lo
w

a 

10. 

 X
. Z

ag
ro

en
ie

 p
ow

a
ny

m
i a

w
ar

ia
m

i 

X.
1.

 Z
ap

ob
ie

ga
ni

e 
po

w
st

aw
an

iu
 p

ow
a

ny
ch

 a
w

ar
ii 

Liczba zdarze  
o znamionach 

powa nej awarii  
(WIO ) 

0 0 
Przeciwdzia ania 

powa nym 
awariom 

Utrzymanie jednostek OSP Urz d Miasta i Gminy 
w W chocku  Wysokie koszty 

Uwzgl dnianie lokalizacji ZDR oraz ZZR 
w miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego 
Urz d Miasta i Gminy 

w W chocku 
Nieuwzgl dnien

ie lokalizacji 
w planach 

Budowa, rozbudowa i modernizacja systemu 
ochrony przeciwpo arowej na terenie 

Nadle nictwa Starachowice poprzez budow  
dostrzegalni przeciwpo arowych 

przeznaczonych do wykrywania po arów na 
terenach le nych 

Lasy Pa stwowe  
Nadle nictwo 
Starachowice  

Wysokie koszty 

Przeciwdzia anie powa nym awariom  WIO  Kielce - 

Dzia ania kontrolne dotycz ce 
przeciwdzia ania powa nym awariom, w tym 
wynikaj ce z wdro enia dyrektywy SEVESO 

III  

WIO  Kielce Niedok adno  

Kontrola przewozów substancji 
niebezpiecznych 

Inspekcja Transportu 
Drogowego, Policja Niedok adno  

ród o: opracowanie w asne na podstawie ankietyzacji jednostek 
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Tabela 50. Zadania w asne Miasta i Gminy W chock 

Lp. Obszar 
interwencji Zadanie Podmiot 

odpowiedzialny 
Okres  

realizacji 

Szacunkowe koszty realizacji zadania [z ] 
ród o 

finansowania 
Dodatkowe 
informacje 
o zadaniu 2017 2018 2019 2020 2021-

2022 Razem 

1. 

I. 
K

lim
at

 i 
po

w
ie

tr
ze

 

Termomodernizacja obiektów 
yteczno ci publicznej 

w Gminie W chock wraz z 
instalacj  OZE (PV 10 kW) – 

budynek Urz du Miasta i 
Gminy w W chocku, budynek 

Zespo u Placówek 
wiatowych w W chocku 

Urz d Miasta  
i Gminy  

w W chocku  
2018 - 1.400.000 - - - 1.400.000 

Bud et gminy 
rodki UE 

RPO W  
- 

2. 

Przebudowa, rozbudowa  
i nadbudowa budynku 

Samorz dowego Zak adu 
Opieki Zdrowotnej 

w W chocku wraz z 
przebudow  wewn trznych 

instalacji elektrycznej, gazowej, 
wod-kan., c.o. 

Urz d Gminy  
i  Miasta 

 w  W chocku 
Samorz dowy 
Zak ad Opieki 

Zdrowotnej 
w W chocku 

2018 - 2.300.000 - - - 2.300.000 
rodki SZOZ 
rodki UE 

RPO W  
- 

3. 

Modernizacja i 
termomodernizacja budynków 

Szko y Podstawowej w 
Parszowie i Wielkiej Wsi wraz 
z instalacj  OZE (instalacja 

fotowoltaiczna) 

Urz d Gminy 
 i Miasta  

w W chocku, SP 
w Parszowie, SP 
w Wielkiej Wsi 

2018 - 2020 - 200.000 200.00 200.000 - 600.000 
Bud et gminy 

rodki UE 
RPO W  

- 

4. Budowa o wietlenia ulicznego 
Urz d Miasta  

i Gminy  
w W chocku  

2017 - 2020 30.000 400.000 400.000 100.000 - 930.000 Bud et gminy - 

5. 

Wymiana o wietlenia ulicznego 
wraz z infrastruktur  

techniczn  na terenie gminy – 
ograniczenie emisji CO2 

Urz d Miasta  
i Gminy  

w W chocku  
2018 - 2020 - 100.000 700.000 700.000 - 1 500.000 

Bud et gminy 
rodki UE 

RPO W  
- 
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Lp. Obszar 
interwencji Zadanie Podmiot 

odpowiedzialny 
Okres  

realizacji 

Szacunkowe koszty realizacji zadania [z ] 
ród o 

finansowania 
Dodatkowe 
informacje 
o zadaniu 2017 2018 2019 2020 2021-

2022 Razem 

Termomodernizacja budynków 
mieszkalnych 

Mieszka cy, 
zarz dcy 

nieruchomo ci, 
Urz d Miasta 

i Gminy w W chocku 

2018 - 2022 b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 

rodki w asne, 
bud et gminy, 

rodki 
WFO iGW 
w Kielcach 

- 

Wymiana indywidualnych 
systemów grzewczych na kot y 

niskoemisyjne 

Mieszka cy, 
zarz dcy 

nieruchomo ci, 
Urz d Miasta i 

Gminy w W chocku 

2018 - 2022 b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 

rodki w asne, 
bud et gminy 

rodki 
WFO iGW 
w Kielcach 

- 

Edukacja mieszka ców nt.  
zanieczyszcze  dot. niskiej 

emisji  i szkodliwo ci spalania 
odpadów w piecach domowych 

Urz d Miasta  
i Gminy  

w W chocku   
2017 -2020 Koszty w ramach funkcjonowania jednostki Bud et gminy - 

Propagowanie wykorzystania 
ród mieszka ców 

odnawialnych róde  energii 

Urz d Miasta  
i Gminy  

w W chocku  
2017 -2020 Koszty w ramach funkcjonowania jednostki Bud et gminy - 

6. 

II.
 Z

ag
ro

en
ie

  
ha

as
em

 

Budowa i rozbudowa dróg 
gminnych 

Urz d Miasta  
i Gminy  

w W chocku  
2017-2021 400.000 2.000.000 1.000.000 1.000.000 2.000.00

0 6.400.000 
Bud et gminy 

bud et 
pa stwa 

- 

7. Budowa cie ki rowerowej 
w m. W chock 

Urz d Miasta  
i Gminy  

w W chocku  
2019  - 300.000 - - 300.000 

Bud et gminy  
rodki UE 

RPO W  
- 
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Lp. Obszar 
interwencji Zadanie Podmiot 

odpowiedzialny 
Okres  

realizacji 

Szacunkowe koszty realizacji zadania [z ] 
ród o 

finansowania 
Dodatkowe 
informacje 
o zadaniu 2017 2018 2019 2020 2021-

2022 Razem 

8. 

III
. P

ol
a 

el
ek

tr
om

ag
ne

ty
cz

ne
  

Wprowadzenie zapisów do  
miejscowych planów  
zagospodarowania  

przestrzennego w zakresie 
 mo liwo ci lokalizacji instalacji 

emituj cych promieniowanie 
elektromagnetyczne 

Urz d Miasta  
i Gminy  

w W chocku  
2017 - 2020 Koszty w ramach funkcjonowania jednostki Bud et gminy - 

9. 

IV
. G

os
po

da
ro

w
an

ie
 w

od
am

i 

Prowadzenie rejestru 
zbiorników bezodp ywowych 
i przydomowych oczyszczalni 
cieków oraz kontrola ich stanu 

technicznego 

Urz d Miasta 
i Gminy w W chocku 2017 - 2022 Koszty w ramach funkcjonowania jednostki Bud et gminy - 

10. 

Upowszechnienie zasad 
Kodeksu Dobrej Praktyki 

rolniczej w zakresie 
prawid owego stosowania 
i przechowywania rodków 

ochrony ro lin oraz 
ograniczenie ich z ego wp ywu 

na wody powierzchniowe i 
podziemne 

Urz d Miasta 
i Gminy w 
chocku, ODR 

2017 - 2022 Koszty w ramach funkcjonowania jednostki Bud et gminy - 

11. 

 V
. G

os
po

da
rk

a 
w

od
no

- 
ci

ek
ow

a 

Rozbudowa sieci 
wodoci gowej 

Urz d Miasta  
i Gminy  

w W chocku  
2017 - 2019 120.000 - 120.000 - - 240.000 Bud et gminy - 

12. Modernizacja przepompowni 
cieków w W chocku 

Urz d Miasta  
i Gminy  

w W chocku  
2018 - 2019  - 250.000 250.000 - 500.000 

Bud et gminy, 
rodki UE, 
RPO W  

- 

13. Rozbudowa sieci 
kanalizacyjnej 

Urz d Miasta  
i Gminy  

w W chocku  
2017 - 2019 140.000 - 120.000 - - 260.000 Bud et gminy - 
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Lp. Obszar 
interwencji Zadanie Podmiot 

odpowiedzialny 
Okres  

realizacji 

Szacunkowe koszty realizacji zadania [z ] 
ród o 

finansowania 
Dodatkowe 
informacje 
o zadaniu 2017 2018 2019 2020 2021-

2022 Razem 

14. 

VI
. Z

as
ob

y 
ge

ol
og

ic
zn

e 

Inwentaryzacja miejsc 
nielegalnego wydobycia 

kopalin 

Urz d Miasta 
i Gminy w W chocku 2017 - 2022 Koszty w ramach funkcjonowania jednostki Bud et gminy - 

15. 

VI
I. 

G
le

by
 

Ochrona gleb przed 
degradacj  oraz rekultywacja 

terenów zdegradowanych 

Urz d Miasta  
i Gminy  

w W chocku  
2017 - 2022 Koszty w ramach funkcjonowania jednostki 

Bud et 
gminy, rodki 

asne 
ytkowników 
gruntów 

- 

16. 

  V
III

. G
os

po
da

rk
a 

od
pa

da
m

i i
 z

ap
ob

ie
ga

ni
e 

po
w

st
aw

an
iu

 o
dp

ad
ów

 

Realizacja Programu usuwania 
azbestu 

Urz d Miasta  
i Gminy  

w W chocku  
2017 - 2032 30.000 30.000 30.000 30.000 120.000 240.000 

Bud et gminy 
rodki 

WFO iGW, 
NFO iGW 

- 

17. 
Rozbudowa Punktu 

Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych w W chocku 

Urz d Miasta  
i Gminy  

w W chocku  
2018 - 2020 - 15.000 20.000 - - 35.000 

Bud et gminy 
rodki 

WFO iGW 
- 

18. 

Prowadzenie dzia  
informacyjnych i edukacyjnych 

w zakresie prawid owego 
gospodarowania odpadami 

komunalnymi w szczególno ci 
 w zakresie selektywnego 

zbierania odpadów 
komunalnych 

Urz d Miasta  
i Gminy  

w W chocku  
2017 - 2022 Koszty w ramach funkcjonowania jednostki Bud et gminy 

- 

- 
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Lp. Obszar 
interwencji Zadanie Podmiot 

odpowiedzialny 
Okres  

realizacji 

Szacunkowe koszty realizacji zadania [z ] 
ród o 

finansowania 
Dodatkowe 
informacje 
o zadaniu 2017 2018 2019 2020 2021-

2022 Razem 

19. 

IX
. Z

as
ob

y 
pr

zy
ro

dn
ic

ze
  

Zagospodarowanie przestrzeni 
Rynku w W chocku – 

wymiana nawierzchni, ma a 
architektura, aran acja zieleni 

Urz d Miasta  
i Gminy  

w W chocku  
2019-2020 - - 500.000 500.000 - 1.000.000 

Bud et gminy 
rodki UE 

RPO W  
-  

20. 

Zagospodarowanie terenu 
przy Szkole Podstawowej 
w Parszowie – wykonanie 
nawierzchni, wykonanie 

si owni zewn trznej, aran acja 
zieleni 

Urz d Miasta  
i Gminy  

w W chocku  
2018 - 150.000 - - - 150.00 

Bud et gminy 
rodki UE 

RPO W  
-  

21. 

Zagospodarowanie terenu 
przy Wiejskim Domu Kultury 

w Wielkiej Wsi  – ma a 
architektura, aran acja zieleni 

Urz d Miasta  
i Gminy  

w W chocku  
2018 -- 50.000 -- -- -- 50.000 Bud et gminy -  

22. 

Edukacja ekologiczna - 
Zak ada si  realizacj  ró nego 
rodzaju akcji (np. sprz tanie 
wiata, zak adanie ogródka na 

parapecie okna), 
przeprowadzenie bada   

i do wiadcze , konkursów (np. 
przyrodniczo-plastycznych, 
fotograficznych, wierszyki 
i opowiadania o tematyce 

ekologicznej), szkole , 
pogadanek w szko ach, 

dokarmianie ptaków w trakcie 
zimy, wycieczki do lasu, itp. 

Gmina W chock,  
ZPO w W chocku, 

Szko a Podstawowa 
w Wielkiej Wsi,  

Szko a Podstawowa 
w Parszowie 

2017-2024 5.000 5.000 5.000 5.000 20.000 40.000 
 Bud et gminy 

rodki 
WFO iGW 

-  
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Lp. Obszar 
interwencji Zadanie Podmiot 

odpowiedzialny 
Okres  

realizacji 

Szacunkowe koszty realizacji zadania [z ] 
ród o 

finansowania 
Dodatkowe 
informacje 
o zadaniu 2017 2018 2019 2020 2021-

2022 Razem 

23. 

X.
 Z

ag
ro

en
ie

 
po

w
a

ny
m

i 
aw

ar
ia

m
i 

Utrzymywanie jednostek OSP 
Urz d Miasta  

i Gminy  
w W chocku  

Zadnie ci e b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. Bud et gminy -  

ród o: opracowanie w asne na podstawie ankietyzacji jednostek, Wieloletniej Prognozy Finansowej 
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Tabela 51. Zadania monitorowane, realizowane na terenie Miasta i Gminy W chock  

Lp. Obszar 
interwencji Zadanie Podmiot 

odpowiedzialny 
Okres  

realizacji  

Szacunkowe koszty realizacji zadania [z ] 
ród o 

finansowania 
Dodatkowe 
informacje 
o zadaniu 2017 2018 2019 2020 2021-2022 Razem 

1. 

I. 
K

lim
at

 i 
po

w
ie

tr
ze

 

Zapewnienie przejezdno ci 
dróg poprzez  

od nie anie i likwidacj  
lisko ci  

Zarz d Dróg  
Powiatowych 

w Starachowicach  
2013 - 2028 139.957 139.957 139.957 139.957 - 6.997.785 rodki w asne  -  

2. Termomodernizacja 
budynków mieszkalnych 

Mieszka cy, 
zarz dcy 

nieruchomo ci, 
Urz d Miasta 

i Gminy 
w W chocku 

2017 – 2022 b.d  b.d  b.d  b.d  b.d  b.d  

rodki w asne, 
rodki 

WFO iGW 
 

- 

3. 
Wymiana indywidualnych 
systemów grzewczych na 

kot y niskoemisyjne 

Mieszka cy, 
zarz dcy 

nieruchomo ci, 
Urz d Miasta 

i Gminy 
w W chocku 

2017 - 2022 b.d  b.d  b.d  b.d  b.d  b.d  

rodki w asne, 
rodki 

WFO iGW 
 

- 

4. 

II.
 Z

ag
ro

en
ie

  h
a

as
em

 

Zapewnienie przejezdno ci 
dróg poprzez  

od nie anie i likwidacj  
lisko ci 

Zarz d Dróg  
Powiatowych 

w Starachowicach  
2013 - 2028 139.957 139.957 139.957 139.957 - 559.828 

Zarz d Dróg  
Powiatowych w  
Starachowicach  

-  

5. 
Przebudowa drogi powiatowej 

nr 0573T Majków – 
Marcinków – W chock  

Zarz d Dróg  
Powiatowych 

w Starachowicach  
2017  - 2019  

77.982   0.000 
1.224.000 
136.000 
255.000  

- - 1.692.982 

Gmina  
chock  

Powiat  
Starachowice  

-  

6. 

Przebudowa drogi powiatowej 
nr 0582T W chock – 

Siekierno Le na – wykonanie 
chodnika w pasie drogowym – 

Poprawa bezpiecze stwa 
ruchu drogowego  

Zarz d Dróg  
Powiatowych  

w Starachowicach  
2016 – 2019 24.750 700.000  - - 700.000 

Powiat 
Starachowice 

Gmina W chock  
PRGIPID  

-  
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Lp. Obszar 
interwencji Zadanie Podmiot 

odpowiedzialny 
Okres  

realizacji  

Szacunkowe koszty realizacji zadania [z ] 
ród o 

finansowania 
Dodatkowe 
informacje 
o zadaniu 2017 2018 2019 2020 2021-2022 Razem 

7. 

Dotacja celowa dla 
Samorz du  

Województwa 
wi tokrzyskiego na 

opracowanie studium  
wykonywalno ci z koncepcj   
programowo –  przestrzenn  

oraz uzyskanie decyzji 
o rodowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na  
realizacje przedsi wzi cia 

i wykonanie programu 
funkcjonalno – u ytkowego 

dla zadania pn.  
,,Budowa odcinka DW 744 od 

ko ca projektowanej 
obwodnicy Starachowic 
w ci gu drogi woj. do 

projektowanej obwodnicy 
chocka na DK 42”  

Starostwo  
Powiatowe   

w Starachowicach  
2016 -2017 66.912 - - - - 66.912 

Starostwo  
Powiatowe   

w 
Starachowicach  

-  

8. 

Rozbudowa drogi 
wojewódzkiej Nr 744 na odc. 
Tychów Stary - Starachowice 
wraz z budow  obwodnicy m. 

Starachowice 

ZDW          
w Kielcach 

 
b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d - 

„Budowa odcinka DW 744 od 
ko ca projektowanej 

obwodnicy Starachowic w 
ci gu drogi wojewódzkiej do 

projektowanej obwodnicy 
chocka na DK 42” 

ZDW              
w Kielcach b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d - 

Monitoring chemizmu opadów 
atmosferycznych i ocena 

depozycji zanieczyszcze  do 
pod a 

WIO  Kielce Zadanie 
ci e  Koszty w ramach PM  Bud et Pa stwa - 
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Lp. Obszar 
interwencji Zadanie Podmiot 

odpowiedzialny 
Okres  

realizacji  

Szacunkowe koszty realizacji zadania [z ] 
ród o 

finansowania 
Dodatkowe 
informacje 
o zadaniu 2017 2018 2019 2020 2021-2022 Razem 

Wspó praca województwa, 
powiatu starachowickiego i 

gmin powiatu 
starachowickiego w kosztach 
budowy i modernizacji dróg 

wojewódzkich 

Marsza ek 
Województwa 

Starosta Powiatu 
Prezydent Miasta 

Starachowice  
Burmistrz Miasta 
i Gminy W chock 
Wójt Gminy Brody 

Wójt Gminy 
Mirzec  

Wójt Gminy 
Paw ów  

2012-2018 b.d.  b.d.  b.d.  b.d.  b.d.  b.d.  

rodki JST  
rodki ZDP 
RPO W  
rodki UE 

- 

Wspó praca powiatu i gmin w 
kosztach budowy i 
modernizacji dróg 

powiatowych  

Starosta Powiatu 
Prezydent Miasta 

Starachowice  
Burmistrz Miasta i 
Gminy W chock 

Wójt Gminy Brody 
Wójt Gminy 

Mirzec  
Wójt Gminy 

Paw ów  

2012-2018 b.d.  b.d.  b.d.  b.d.  b.d.  b.d.  
rodki JST  
RPO W  
rodki UE 

- 

9. 

III
. P

ol
e 

el
ek

tr
om

ag
ne

ty
cz

ne
   

Monitoring poziomów pól 
elektromagnetycznych WIO  KIELCE  Zadanie 

ci e  Koszty w ramach PM  Bud et Pa stwa - 
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Lp. Obszar 
interwencji Zadanie Podmiot 

odpowiedzialny 
Okres  

realizacji  

Szacunkowe koszty realizacji zadania [z ] 
ród o 

finansowania 
Dodatkowe 
informacje 
o zadaniu 2017 2018 2019 2020 2021-2022 Razem 

Rozwój sieci energetycznej na 
nowych terenach 
inwestycyjnych  

Rejonowy Zak ad 
Energetyczny  

Prezydent 
Starachowic 

Burmistrz Miasta i 
Gminy W chock 

Wójt Gminy Brody 
Wójt Gminy 

Mirzec  
Wójt Gminy 

Paw ów 

2012-2019 b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 

Rejonowy 
Zak ad 

Energetyczny  
rodki w asne 

JST 
RPO W  
rodki UE 

- 

10. 

IV
. G

os
po

da
ro

w
an

ie
 

w
od

am
i 

 
Monitoring stanu i jako ci wód 

powierzchniowych 
i podziemnych 

WIO  Kielce Zadanie 
ci e  Koszty w ramach PM  Bud et Pa stwa - 

11. 
Sta a kontrola stanu 

i modernizacje wa ów 
przeciwpowodziowych 

Zak ad Melioracji 
i Urz dze  

Wodnych, Urz d 
Miasta i Gminy 
w W chocku 

2017 - 2022 b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. rodki w asne - 

12. 

V.
 G

os
po

da
rk

a 
w

od
no

-
ci

ek
ow

a 

Budowa przydomowych 
oczyszczalni cieków 

Mieszka cy 
Gminy W chock 

Zadanie 
ci e b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. rodki w asne - 
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Lp. Obszar 
interwencji Zadanie Podmiot 

odpowiedzialny 
Okres  

realizacji  

Szacunkowe koszty realizacji zadania [z ] 
ród o 

finansowania 
Dodatkowe 
informacje 
o zadaniu 2017 2018 2019 2020 2021-2022 Razem 

13. 

VI
. Z

as
ob

y 
 g

eo
lo

gi
cz

ne
  

Wydawanie koncesji na 
wydobywanie kopalin oraz 
monitorowanie eksploatacji 

  

Urz d  
Marsza kowski   

w Kielcach  
Minister Ochrony 

rodowiska,  
Zasobów  

Naturalnych  
i Le nictwa,  
Wojewoda  
wi tokrzyski 

Zadanie 
ci e Koszty w ramach funkcjonowania jednostek Bud et Pa stwa - 

14. 

VI
I. 

G
le

by
 

Monitoring chemizmu opadów 
atmosferycznych i ocena 

depozycji zanieczyszcze  do 
pod a 

WIO  Kielce Zadanie 
ci e Koszty w ramach funkcjonowania jednostek Bud et Pa stwa - 

15. 

Prowadzenie dzia alno ci 
rolniczej 

z uwzgl dnieniem Kodeksu 
Dobrej Praktyki Rolniczej 

Indywidualni 
rolnicy, 

podmioty 
dzia aj ce 

w rolnictwie 

Zadanie 
ci e b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. rodki w asne - 

16. 

VI
II.

 G
os

po
da

rk
a 

od
pa

da
m

i i
 

za
po

bi
eg

an
ie

  p
ow

st
aw

an
iu

 
od

pa
dó

w
  

Likwidacja dzikich wysypisk 
w gminie  

Burmistrz Miasta 
i Gminy W chock  2012 -2019 b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. rodki w asne 

JST - 

17. 
Kontynuacja programów 

usuwania azbestu w gminach 
powiatu starachowickiego  

Zadanie 
cicieli 

obiektów, pomoc 
przy realizacji 

zadania ze strony 
Jednostek 

Samorz du 
Terytorialnego  

 2012 -2019 b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. rodki w asne, 
Dop aty  - 
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Lp. Obszar 
interwencji Zadanie Podmiot 

odpowiedzialny 
Okres  

realizacji  

Szacunkowe koszty realizacji zadania [z ] 
ród o 

finansowania 
Dodatkowe 
informacje 
o zadaniu 2017 2018 2019 2020 2021-2022 Razem 

18. 

 IX
. Z

as
ob

y 
 

pr
zy

ro
dn

ic
ze

  

Wykonanie uproszczonych 
planów urz dzenia lasu 

inwentaryzacji stanu lasów 
niestanowi cych w asno ci 

Skarbu Pa stwa – realizacja 
zada  ustawowych  

Starostwo  
Powiatowe  

w Starachowicach  
b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. Bud et powiatu - 

19. Ochrona, piel gnacja oraz 
utrzymanie terenów le nych 

Nadle nictwo, 
ciciele 

prywatni 
b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. rodki w asne, 

bud et Pa stwa - 

20. 

X.
  Z

ag
ro

en
ie

 p
ow

a
ny

m
i a

w
ar

ia
m

i 

Budowa, rozbudowa 
i modernizacja systemu 

ochrony przeciwpo arowej na 
terenie Nadle nictwa 
Starachowice poprzez 
budow  dostrzegalni 
przeciwpo arowych 
przeznaczonych do 

wykrywania po arów na 
terenach le nych 

Lasy Pa stwowe  
Nadle nictwo 
Starachowice  

2017 - 2019 3.500 28.000 200.000 b.d. b.d. 231.500 

Program 
Operacyjny 

Infrastruktura 
i rodowisko 
2014 – 2020, 
rodki w asne 

- 

21. Przeciwdzia anie powa nym 
awariom  WIO  Kielce Zadanie 

ci e  Koszty w ramach PM  Bud et Pa stwa - 

22. 

Dzia ania kontrolne dotycz ce 
przeciwdzia ania powa nym 
awariom, w tym wynikaj ce z 

wdro enia dyrektywy 
SEVESO III  

WIO  Kielce Zadanie 
ci e  Koszty w ramach PM  Bud et Pa stwa - 

23.  Kontrola przewozów 
substancji niebezpiecznych 

Inspekcja 
Transportu 

Drogowego, 
Policja 

Zadanie 
ci e Koszty w ramach funkcjonowania jednostki Bud et Pa stwa, 

rodki walsne - 

ród o: opracowanie w asne na podstawie ankietyzacji jednostek, Wieloletniej Prognozy Finansowej. 
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8. SYSTEM REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY RODOWISKA 
 

Pa stwowa polityka ochrony rodowiska zgodnie z ustaw  o Prawo Ochrony rodowiska 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. prowadzona jest na podstawie dokumentów strategicznych kraju takich jak: 

 D ugookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia fala nowoczesno ci., 

 Strategia Rozwoju Kraju 2020, 

 Strategia „Bezpiecze stwo Energetyczne i rodowisko”, 

 Strategia innowacyjno ci i efektywno ci gospodarki „Dynamiczna Polska”, 

 Strategia „Sprawne Pa stwo 2020”, 

 Strategia rozwoju systemu bezpiecze stwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2022, 

 Strategia Rozwoju Kapita u Ludzkiego 2020, 

 Strategia Rozwoju Kapita u Spo ecznego 2020, 

 Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. 

Gminy w celu realizacji tej e polityki opracowuj  programy ochrony rodowiska. Programy te 

musz  przyczynia  si  do osi gni cia celów rodowiskowych zawartych w wy ej wymienionych 

dokumentach strategicznych. 

W odniesieniu do niniejszego Programu Ochrony rodowiska dla Gminy W chock na lata 

2017-2020 z perspektyw  do roku 2022, jednostk , na której spoczywa  b  g ówne zadania 

zarz dzania b dzie Urz d Miasta W chock. Mimo to ca ciowe zarz dzanie rodowiskiem w mie cie 

dzie odbywa  si  na kilku szczeblach. Oprócz szczebla gminnego jest to szczebel powiatowy, 

wojewódzki oraz jednostek organizacyjnych,  kontroluj cych dzia ania podejmowane przez podmioty 

gospodarcze korzystaj ce ze rodowiska. 

Podczas wdra ania programu ochrony rodowiska, wa na jest kontrola przebiegu realizacji 

przyj tych w nim zada  oraz osi gni cia postawionych celów. W tym celu nale y opracowa  system 

monitoringu. Monitoring b dzie wykonywany w dwóch zakresach: monitoring rodowiskowy, oraz 

monitoring programowy. 

Monitoring rodowiskowy dostarcza informacji o efektach dzia  w zakresie wszystkich 

komponentów rodowiska na terenie miasta i powinien by  traktowany jako podstawa do oceny ca ej 

polityki ochrony rodowiska realizowanej na terenie miasta. B dzie on jednym z najwa niejszych 

kryteriów, na podstawie których zostanie utworzona aktualizacja programu. Prowadzony on b dzie 

ównej mierze w ramach Programu Pa stwowego Monitoringu rodowiska Województwa 

wi tokrzyskiego  opracowanego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony rodowiska w Kielcach. Na 

podstawie wyników tego monitoringu WIO  publikuje co roku raport o stanie rodowiska 

w województwie wi tokrzyskim oraz roczn  ocen  jako ci powietrza. Dane z tych dokumentów 

pozwol  okre li  zmiany stanu rodowiska na terenie gminy. 

Monitoring programowy opiera   b dzie si   na monitorowaniu realizacji poszczególnych 

zada  i poziomie osi gni cia wyznaczonych celów.  Zgodnie z artyku em art. 18 ustawy Prawo 
Ochrony rodowiska po dwóch latach obowi zywania programu zostanie sporz dzony raport stanu 
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realizacji programu, który nast pnie zostanie przedstawiony radzie miasta. W raporcie zostanie 

dokonana ewaluacja realizowanych zada  i poziomu osi gni cia przyj tych wska ników.  

W przypadku nie wykonania zaplanowanych zada  zostanie dokonana analiza sytuacji 

umo liwiaj ca poznanie  przyczyny takiej sytuacji  i dokonanie ewaluacji celów i zada . Kolejny raport 

zostanie wykonany na koniec obowi zywania dokumentu. Przed ko cem obowi zywania programu 

ochrony rodowiska wymagane jest opracowanie aktualizacji. Aktualizacja programu ochrony 

rodowiska nie mo e nast powa  po up ywie okresu jego obowi zywania. W tabeli poni ej 

przedstawiono harmonogram monitoringu realizacji programu. 

Tabela 52. Harmonogram monitoringu realizacji Programu Ochrony rodowiska dla Miasta W chock na 
lata 2017-2020 z perspektyw  do roku 2022 

Podejmowane dzia ania 2017 2018 2019 2020 
Monitoring stanu rodowiska + + + + 
Monitoring programowy – raport z realizacji 
programu   +   + 

Aktualizacja programu       + 
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12. ZA CZNIK  

Za cznik przedstawia cele rodowiskowe wybranych dokumentów strategicznych,  które zosta y 

uj te w tworzeniu strategii ochrony rodowiska dla Gminy W chock na lata 2017 – 2020 

z perspektyw  do roku 2022 

I. D ugookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesno ci 
1. Cel 7 – Zapewnienie bezpiecze stwa energetycznego oraz ochrona i poprawa stanu 

rodowiska 

I. Kierunek interwencji – Modernizacja infrastruktury i bezpiecze stwo energetyczne, 

II. Kierunek interwencji – Modernizacja sieci elektroenergetycznych i ciep owniczych, 

III. Kierunek interwencji – Wzmocnienie roli odbiorców finalnych w zarz dzaniu 

zu yciem energii, 

IV. Kierunek interwencji – Stworzenie zach t przyspieszaj cych rozwój zielonej 

gospodarki, 

V. Kierunek interwencji – Zwi kszenie poziomu ochrony rodowiska, 

2. Cel 8 – Wzmocnienie mechanizmów terytorialnego równowa enia rozwoju dla rozwijania 

i pe nego wykorzystania potencja ów regionalnych 

I. Kierunek interwencji – Rewitalizacja obszarów problemowych w miastach, 

II. Kierunek interwencji – Stworzenie warunków sprzyjaj cych tworzeniu 

pozarolniczych miejsc pracy na wsi i zwi kszaniu mobilno ci zawodowej na 

linii obszary wiejskie – miasta, 

III. Kierunek interwencji – Zrównowa ony wzrost produktywno ci 

i konkurencyjno ci sektora rolno-spo ywczego zapewniaj cy bezpiecze stwo 

ywno ciowe oraz stymuluj cy wzrost pozarolniczego zatrudnienia 

i przedsi biorczo ci na obszarach wiejskich, 

IV. Kierunek interwencji – Wprowadzenie rozwi za  prawno-organizacyjnych 

stymuluj cych rozwój miast, 

3. Cel 9 – Zwi kszenie dost pno ci terytorialnej Polski 

I. Kierunek interwencji – Udro nienie obszarów miejskich i metropolitarnych 

poprzez utworzenie zrównowa onego, spójnego i przyjaznego u ytkownikom 

systemu transportowego 

II. Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektyw  do 2030 r.) 
1. Cel szczegó owy III – Skuteczne pa stwo i instytucje s ce wzrostowi oraz w czeniu 

spo ecznemu i gospodarczemu 

I. Kierunek interwencji – Zwi kszenie efektywno ci programowania rozwoju 

poprzez zintegrowanie planowania przestrzennego i spo eczno-gospodarczego 

oraz zapewnienie realnej partycypacji spo ecznej 

2. Obszar wp ywaj cy na osi gni cie celów Strategii – Transport 
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I. Kierunek interwencji – Budowa zintegrowanej, wzajemnie powi zanej sieci 

transportowej s cej konkurencyjnej gospodarce 

II. Kierunek interwencji – Zmiany w indywidualnej i zbiorowej mobilno ci 

III. Kierunek interwencji – Poprawa efektywno ci wykorzystania publicznych rodków 

na przedsi wzi cia transportowe 

3. Obszar wp ywaj cy na osi gni cie celów Strategii – Energia 

I. Kierunek interwencji – Poprawa bezpiecze stwa energetycznego kraju 

II. Kierunek interwencji – Poprawa efektywno ci energetycznej 

4. Obszar wp ywaj cy na osi gni cie celów Strategii – rodowisko 

I. Kierunek interwencji – Zwi kszenie dyspozycyjnych zasobów wodnych 

i osi gni cie wysokiej jako ci wód 

II. Kierunek interwencji - Likwidacja róde  emisji zanieczyszcze  powietrza 

lub istotne zmniejszenie ich oddzia ywania  

III. Kierunek interwencji – Zarz dzanie zasobami dziedzictwa przyrodniczego  

IV. Kierunek interwencji – Ochrona gleb przed degradacj   

V. Kierunek interwencji – Zarz dzanie zasobami geologicznymi 

VI. Kierunek interwencji – Gospodarka odpadami  

VII. Kierunek interwencji – Oddzia ywanie na jako ycia w zakresie klimatu 

akustycznego i oddzia ywania pól elektromagnetycznych 

III. Strategia „Bezpiecze stwo Energetyczne i rodowisko” 
1. Cel 1. Zrównowa one gospodarowanie zasobami rodowiska 

I. Kierunek interwencji 1.1. Racjonalne i efektywne gospodarowanie zasobami 

kopalin, 

II. Kierunek interwencji 1.2. Gospodarowanie wodami dla ochrony przed powodzi , 

susz  i deficytem wody, 

III. Kierunek interwencji 1.3. Zachowanie bogactwa ró norodno ci biologicznej, 

w tym wielofunkcyjna gospodarka le na, 

IV. Kierunek interwencji 1.4. Uporz dkowanie zarz dzania przestrzeni , 

2. Cel 2. Zapewnienie gospodarce krajowej bezpiecznego i konkurencyjnego zaopatrzenia 

w energi  

I. Kierunek interwencji 2.1. Lepsze wykorzystanie krajowych zasobów energii, 

II. Kierunek interwencji 2.2. Poprawa efektywno ci energetycznej, 

III. Kierunek interwencji 2.6. Wzrost znaczenia rozproszonych, odnawialnych róde  

energii, 

IV. Kierunek interwencji 2.7. Rozwój energetyczny obszarów podmiejskich 

i wiejskich, 

V. Kierunek interwencji 2.8. Rozwój systemu zaopatrywania nowej generacji 

pojazdów wykorzystuj cych paliwa alternatywne, 
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3. Cel 3. Poprawa stanu rodowiska 

I. Kierunek interwencji 3.1. Zapewnienie dost pu do czystej wody dla 

spo ecze stwa i gospodarki, 

II. Kierunek interwencji 3.2. Racjonalne gospodarowanie odpadami, w tym 

wykorzystanie ich na cele energetyczne, 

III. Kierunek interwencji 3.3. Ochrona powietrza, w tym ograniczenie oddzia ywania 

energetyki, 

IV. Kierunek interwencji 3.4. Wspieranie nowych i promocja polskich technologii 

energetycznych i rodowiskowych, 

V. Kierunek interwencji 3.5. Promowanie zachowa  ekologicznych oraz tworzenie 

warunków do powstawania zielonych miejsc pracy, 

IV. Strategia innowacyjno ci i efektywno ci gospodarki „Dynamiczna Polska 2020” 
1. Cel 1: Dostosowanie otoczenia regulacyjnego i finansowego do potrzeb innowacyjnej 

i efektywnej gospodarki 

I. Kierunek dzia  1.2. Koncentracja wydatków publicznych na dzia aniach 

prorozwojowych i innowacyjnych 

a) Dzia anie 1.2.3. Identyfikacja i wspieranie rozwoju obszarów i technologii 

o najwi kszym potencjale wzrostu, 

b) Dzia anie 1.2.4. Wspieranie ró nych form innowacji, 

c) Dzia anie 1.2.5. Wspieranie transferu wiedzy i wdra ania 

nowych/nowoczesnych technologii w gospodarce (w tym technologii 

rodowiskowych), 

II. Kierunek dzia  1.3. Uproszczenie, zapewnienie spójno ci i przejrzysto ci 

systemu danin publicznych maj ce na wzgl dzie potrzeby efektywnej 

i innowacyjnej gospodarki 

a) Dzia anie 1.3.2. Eliminacja szkodliwych subsydiów i racjonalizacja ulg 

podatkowych, 

2. Cel 3: Wzrost efektywno ci wykorzystania zasobów naturalnych i surowców 

I. Kierunek dzia  3.1. Transformacja systemu spo eczno-gospodarczego na tzw. 

„bardziej zielon cie ”, zw aszcza ograniczanie energo- i materia och onno ci 

gospodarki, 

a) Dzia anie 3.1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju zrównowa onej produkcji 

i konsumpcji oraz zrównowa onej polityki przemys owej, 

b) Dzia anie 3.1.2. Podnoszenie spo ecznej wiadomo ci i poziomu wiedzy na 

temat wyzwa  zrównowa onego rozwoju i zmian klimatu, 

c) Dzia anie 3.1.3. Wspieranie potencja u badawczego oraz eksportowego 

w zakresie technologii rodowiskowych, ze szczególnym uwzgl dnieniem 

niskoemisyjnych technologii w glowych (CTW), 



 

 
„Program Ochrony rodowiska dla Gminy W chock na lata 2017-2020 z perspektyw  do roku 2022”  

opracowany przez EKOLOG sp. z o.o., ul. wi towidzka 6/4, 61-058 Pozna  
 

110 

d) Dzia anie 3.1.4. Promowanie przedsi biorczo ci typu „business 

& biodiversity”, w szczególno ci na obszarach zagro onych 

peryferyjno ci , 

II. Kierunek dzia  3.2. Wspieranie rozwoju zrównowa onego budownictwa na 

etapie planowania, projektowania, wznoszenia budynków oraz zarz dzania nimi 

przez ca y cykl ycia 

a) Dzia anie 3.2.1. Poprawa efektywno ci energetycznej i materia owej 

przedsi wzi  architektoniczno-budowlanych oraz istniej cych zasobów, 

b) Dzia anie 3.2.2. Stosowanie zasad zrównowa onej architektury 

V. Strategia rozwoju transportu do 2020 roku (z perspektyw  do 2030 roku) 
1. Cel strategiczny 1. Stworzenie zintegrowanego systemu transportowego 

I. Cel szczegó owy 1. Stworzenie nowoczesnej i spójnej sieci infrastruktury 

transportowej, 

II. Cel szczegó owy 4. Ograniczanie negatywnego wp ywu transportu na 

rodowisko, 

VI. Strategia zrównowa onego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012–2020 
1. Cel szczegó owy 2. Poprawa warunków ycia na obszarach wiejskich oraz poprawa ich 

dost pno ci przestrzennej 

I. Priorytet 2.1. Rozwój infrastruktury gwarantuj cej bezpiecze stwo energetyczne, 

sanitarne i wodne na obszarach wiejskich 

a) Kierunek interwencji 2.1.1. Modernizacja sieci przesy owych 

i dystrybucyjnych energii elektrycznej, 

b) Kierunek interwencji 2.1.2. Dywersyfikacja róde  wytwarzania energii 

elektrycznej, 

c) Kierunek interwencji 2.1.3. Rozbudowa i modernizacja uj  wody i sieci 

wodoci gowej, 

d) Kierunek interwencji 2.1.4. Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej 

i oczyszczalni cieków, 

e) Kierunek interwencji 2.1.5. Rozwój systemów zbiórki, odzysku 

i unieszkodliwiania odpadów, 

f) Kierunek interwencji 2.1.6. Rozbudowa sieci przesy owej i dystrybucyjnej 

gazu ziemnego, 

II. Priorytet 2.2. Rozwój infrastruktury transportowej gwarantuj cej dost pno  

transportow  obszarów wiejskich 

a) Kierunek interwencji 2.2.1. Rozbudowa i modernizacja lokalnej 

infrastruktury drogowej i kolejowej, 

b) Kierunek interwencji 2.2.2. Tworzenie powi za  lokalnej sieci drogowej 

z sieci  dróg regionalnych, krajowych, ekspresowych i autostrad, 

c) Kierunek interwencji 2.2.3. Tworzenie infrastruktury w ów 

przesiadkowych, transportu ko owego i kolejowego, 
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III. Priorytet 2.5. Rozwój infrastruktury bezpiecze stwa na obszarach wiejskich 

a) Kierunek interwencji 2.5.1. Rozwój infrastruktury wodno-melioracyjnej 

i innej agodz cej zagro enia naturalne, 

2. Cel szczegó owy 5. Ochrona rodowiska i adaptacja do zmian klimatu na obszarach wiejskich 

I. Priorytet 5.1. Ochrona rodowiska naturalnego w sektorze rolniczym 

i ró norodno ci biologicznej na obszarach wiejskich 

a) Kierunek interwencji 5.1.1. Ochrona ró norodno ci biologicznej, w tym 

unikalnych ekosystemów oraz flory i fauny zwi zanych z gospodark  roln  

i ryback , 

b) Kierunek interwencji 5.1.2. Ochrona jako ci wód, w tym racjonalna 

gospodarka nawozami i rodkami ochrony ro lin, 

c) Kierunek interwencji 5.1.3. Racjonalne wykorzystanie zasobów wodnych 

na potrzeby rolnictwa i rybactwa oraz zwi kszanie retencji wodnej, 

d) Kierunek interwencji 5.1.4. Ochrona gleb przed erozj , zakwaszeniem, 

spadkiem zawarto ci materii organicznej i zanieczyszczeniem metalami 

ci kimi, 

e) Kierunek interwencji 5.1.5. Rozwój wiedzy w zakresie ochrony rodowiska 

rolniczego i ró norodno ci biologicznej na obszarach wiejskich i jej 

upowszechnianie, 

II. Priorytet 5.2. Kszta towanie przestrzeni wiejskiej z uwzgl dnieniem ochrony 

krajobrazu i adu przestrzennego 

a) Kierunek interwencji 5.2.1. Zachowanie unikalnych form krajobrazu 

rolniczego, 

b) Kierunek interwencji 5.2.2. W ciwe planowanie przestrzenne, 

c) Kierunek interwencji 5.2.3. Racjonalna gospodarka gruntami, 

III. Priorytet 5.3. Adaptacja rolnictwa i rybactwa do zmian klimatu oraz ich udzia  

w przeciwdzia aniu tym zmianom (mitygacji) 

a) Kierunek interwencji 5.3.1. Adaptacja produkcji rolnej i rybackiej do zmian 

klimatu, 

b) Kierunek interwencji 5.3.2. Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych 

w rolnictwie i ca ym cuchu rolno- ywno ciowym, 

c) Kierunek interwencji 5.3.3. Zwi kszenie sekwestracji w gla w glebie 

i biomasie wytwarzanej w rolnictwie, 

d) Kierunek interwencji 5.3.4. Badania w zakresie wzajemnego oddzia ywania 

rozwoju obszarów wiejskich, rolnictwa i rybactwa na zmiany klimatu, 

e) Kierunek interwencji 5.3.5. Upowszechnianie wiedzy w zakresie praktyk 

przyjaznych klimatowi w ród konsumentów i producentów 

rolno-spo ywczych, 

IV. Priorytet 5.4. Zrównowa ona gospodarka le na i owiecka na obszarach wiejskich 

a) Kierunek interwencji 5.4.1. Racjonalne zwi kszenie zasobów le nych, 
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b) Kierunek interwencji 5.4.2. Odbudowa drzewostanów po zniszczeniach 

spowodowanych katastrofami naturalnymi, 

c) Kierunek interwencji 5.4.3 Zrównowa ona gospodarka owiecka s ca 

ochronie rodowiska oraz rozwojowi rolnictwa i rybactwa, 

d) Kierunek interwencji 5.4.4. Wzmacnianie publicznych funkcji lasów, 

V. Priorytet 5.5. Zwi kszenie wykorzystania odnawialnych róde  energii na 

obszarach wiejskich 

a) Kierunek interwencji 5.5.1. Racjonalne wykorzystanie rolniczej i rybackiej 

przestrzeni produkcyjnej do produkcji energii ze róde  odnawialnych, 

b) Kierunek interwencji 5.5.2. Zwi kszenie dost pno ci cenowej 

i upowszechnienie rozwi za  w zakresie odnawialnych róde  energii 

ród mieszka ców obszarów wiejskich 

VII. Strategia „Sprawne Pa stwo 2020” 

1. Cel 3. Skuteczne zarz dzanie i koordynacja dzia  rozwojowych 

I. Kierunek interwencji 3.2. Skuteczny system zarz dzania rozwojem kraju 

a) Przedsi wzi cie 3.2.1. Wprowadzenie mechanizmów zapewniaj cych 

spójno  programowania spo eczno-gospodarczego i przestrzennego, 

b) Przedsi wzi cie 3.2.2. Zapewnienie adu przestrzennego, 

2. Cel 7. Zapewnienie wysokiego poziomu bezpiecze stwa i porz dku publicznego 

II. Kierunek interwencji 7.5. Doskonalenie systemu zarz dzania kryzysowego 

a) Przedsi wzi cie 7.5.1. Usprawnienie dzia ania struktur zarz dzania 

kryzysowego, 

VIII. Strategia rozwoju systemu bezpiecze stwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2022 
1. Cel 4. Zwi kszenie integracji polityk publicznych z polityk  bezpiecze stwa 

I. Priorytet 4.1. Integracja rozwoju spo eczno-gospodarczego i bezpiecze stwa 

narodowego 

a) Kierunek interwencji 4.1.1. Wzmocnienie relacji mi dzy rozwojem 

regionalnym kraju a polityk  obronn , 

b) Kierunek interwencji 4.1.2. Koordynacja dzia  i procedur planowania 

przestrzennego uwzgl dniaj cych wymagania obronno ci 

i bezpiecze stwa pa stwa, 

c) Kierunek interwencji 4.1.3. Wspieranie rozwoju infrastruktury przez sektor 

bezpiecze stwa, 

d) Kierunek interwencji 4.1.4. Wspieranie ochrony rodowiska przez sektor 

bezpiecze stwa, 

IX. Krajowa strategia rozwoju regionalnego 2010–2020: regiony, miasta, obszary wiejskie 
1. Cel 1. Wspomaganie wzrostu konkurencyjno ci regionów 

I. Kierunek dzia  1.2. Tworzenie warunków dla rozprzestrzeniania procesów 

rozwojowych i zwi kszania ich absorpcji na obszary poza o rodkami 

wojewódzkimi 
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a) Dzia anie 1.2.1. Zwi kszanie dost pno ci komunikacyjnej wewn trz 

regionów, 

b) Dzia anie 1.2.2. Wspieranie rozwoju i znaczenia miast subregionalnych, 

c) Dzia anie 1.2.3. Pe niejsze wykorzystanie potencja u rozwojowego  

obszarów wiejskich, 

II. Kierunek dzia  1.3. Budowa podstaw konkurencyjno ci województw – dzia ania 

tematyczne 

a) Dzia anie 1.3.5. Dywersyfikacja róde  i efektywne wykorzystanie energii 

oraz reagowanie na zagro enia naturalne, 

b) Dzia anie 1.3.6. Wykorzystanie walorów rodowiska przyrodniczego oraz 

potencja u dziedzictwa kulturowego 

2. Cel 2. Budowanie spójno ci terytorialnej i przeciwdzia anie marginalizacji obszarów 

problemowych 

I. Kierunek dzia  2.2. Wspieranie obszarów wiejskich o najni szym poziomie 

dost pu mieszka ców do dóbr i us ug warunkuj cych mo liwo ci 

rozwojowe 

a) Dzia anie 2.2.3. Zwi kszanie dost pno ci i jako ci us ug 

komunikacyjnych, 

b) Dzia anie 2.2.4. Us ugi komunalne i zwi zane z ochron rodowiska, 

II. Kierunek dzia  2.3. Restrukturyzacja i rewitalizacja miast i innych obszarów 

trac cych dotychczasowe funkcje spo eczno-gospodarcze, 

III. Kierunek dzia  2.5. Zwi kszanie dost pno ci transportowej do o rodków 

wojewódzkich na obszarach o najni szej dost pno ci, 

X. Strategia Rozwoju Kapita u Ludzkiego 2020 
1. Cel szczegó owy 4. Poprawa zdrowia obywateli oraz efektywno ci systemu opieki 

zdrowotnej 

I. Kierunek interwencji – kszta towanie zdrowego stylu ycia poprzez promocj  

zdrowia, edukacj  zdrowotn  oraz pro rodowiskow  oraz dzia ania 

wspieraj ce dost p do zdrowej i bezpiecznej ywno ci, 

XI. Strategia Rozwoju Kapita u Spo ecznego 2020 
1. Cel szczegó owy 4. Rozwój i efektywne wykorzystanie potencja u kulturowego 

i kreatywnego 

II. Priorytet Strategii 4.1. Wzmocnienie roli kultury w budowaniu spójno ci 

spo ecznej 

c) Kierunek dzia  4.1.2. Ochrona dziedzictwa kulturowego 

i przyrodniczego oraz krajobrazu, 

XII. Polityka energetyczna Polski do 2030 roku 
1. Kierunek – poprawa efektywno ci energetycznej 
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I. Cel g ówny – d enie do utrzymania zeroenergetycznego wzrostu 

gospodarczego, tj. rozwoju gospodarki nast puj cego bez wzrostu 

zapotrzebowania na energi  pierwotn , 

II. Cel g ówny – konsekwentne zmniejszanie energoch onno ci polskiej 

gospodarki do poziomu UE-15, 

2. Kierunek – wzrost bezpiecze stwa dostaw paliw i energii 

I. Cel g ówny – racjonalne i efektywne gospodarowanie z ami w gla, 

znajduj cymi si  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

II. Cel g ówny – zapewnienie bezpiecze stwa energetycznego kraju poprzez 

dywersyfikacj róde  i kierunków dostaw gazu ziemnego, 

3. Kierunek – wytwarzanie i przesy anie energii elektrycznej oraz ciep a 

I. Cel g ówny – zapewnienie ci ego pokrycia zapotrzebowania na energi  przy 

uwzgl dnieniu maksymalnego mo liwego wykorzystania krajowych 

zasobów oraz przyjaznych rodowisku technologii, 

4. Kierunek – rozwój wykorzystania odnawialnych róde  energii, w tym biopaliw 

I. Cel g ówny – wzrost udzia u odnawialnych róde  energii w finalnym zu yciu 

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

wska nika w latach nast pnych, 

II. Cel g ówny – osi gni cie w 2020 roku 10% udzia u biopaliw w rynku paliw 

transportowych oraz zwi kszenie wykorzystania biopaliw II generacji, 

III. Cel g ówny – ochrona lasów przed nadmiernym eksploatowaniem, w celu 

pozyskiwania biomasy oraz zrównowa one wykorzystanie obszarów 

rolniczych na cele OZE, w tym biopaliw, tak aby nie doprowadzi  do 

konkurencji pomi dzy energetyk  odnawialn  i rolnictwem oraz zachowa  

ró norodno  biologiczn , 

IV. Cel g ówny – wykorzystanie do produkcji energii elektrycznej istniej cych 

urz dze  pi trz cych stanowi cych w asno  Skarbu Pa stwa, 

V. Cel g ówny – zwi kszenie stopnia dywersyfikacji róde  dostaw oraz 

stworzenie optymalnych warunków do rozwoju energetyki rozproszonej 

opartej na lokalnie dost pnych surowcach, 

5. Kierunek – rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii 

I. Cel g ówny – zapewnienie niezak óconego funkcjonowania rynków paliw 

i energii, a przez to przeciwdzia anie nadmiernemu wzrostowi cen, 

6. Kierunek – ograniczenie oddzia ywania energetyki na rodowisko 

I. Cel g ówny – ograniczenie emisji CO2 do 2020 roku przy zachowaniu 

wysokiego poziomu bezpiecze stwa energetycznego, 

II. Cel g ówny – ograniczenie emisji SO2 i NOx oraz py ów (w tym PM10 i PM2,5) 

do poziomów wynikaj cych z obecnych i projektowanych regulacji unijnych, 

III. Cel g ówny – ograniczanie negatywnego oddzia ywania energetyki na stan 

wód powierzchniowych i podziemnych, 
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IV. Cel g ówny – minimalizacja sk adowania odpadów poprzez jak najszersze 

wykorzystanie ich w gospodarce, 

V. Cel g ówny – zmiana struktury wytwarzania energii w kierunku technologii 

niskoemisyjnych. 

 


