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1 STRATEGIA OCHRONY ŚRODOWISKA DO 2011 ROKU 

W dokumencie zaprezentowano aktualną sytuację i perspektywiczny rozwój poszczególnych 
dziedzin gospodarki na terenie miasta, w relacji do środowiska. Wzięto pod uwagę 
następujące sektory gospodarki: 

• system transportowy; 

• rolnictwo; 

• turystyka i rekreacja; 

• przemysł; 

• osadnictwo. 

Omawiając każda dziedzinę gospodarki wzięto pod uwagę trzy elementy: 

• stan wyjściowy; 

• plany i kierunki rozwoju; 

• główne zagrożenia środowiska i kierunki działań minimalizujących. 

Stan wyjściowy został omówiony w załączniku nr 1 do niniejszego opracowania 
 

1.1 System transportowy 

Główne zagrożenia środowiska wynikające z rozwoju systemu transportowego 

• Emisja zanieczyszczeń; 

• Emisja hałasu komunikacyjnego; 

• Awarie transportowe; 

• Degradacja terenów cennych przyrodniczo; 

• Zanieczyszczenie wód powierzchniowych i podziemnych. 

 

Cel ekologiczny rozwoju systemu transportowego do 2011 roku: 
Racjonalny rozwój systemu transportowego uwzględniający rozwiązania zmniejszające lub 
eliminujące wpływ transportu na środowisko. 

 

Kierunki działań minimalizujących zagrożenia środowiska wynikające z rozwoju 

systemu transportowego: 

• Poprawa standardów technicznych sieci drogowej; 

• Zwiększenie przepustowości i płynności ruchu drogowego; 

• Zwiększenie roli transportu kolejowego; 

• Usprawnienie transportu tranzytowego w tym budowa rozbudowa i modernizacja 
połączeń krajowych 
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• Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców 

• Budowa obwodnicy Północnej i modernizacja ul. Sulejowskiej–etap I wraz z wykupem 
terenów 4.11.2003 r.- została podpisana umowa na wykonanie robót z firmą Habau 
Hoch - und Tiefbaugesellschaft m.b.H Austria .; 1.12.2003 r. został przekazany plac 
budowy. Rozpoczęto prace przy wykonywaniu konstrukcji nośnej mostu (palowanie) 
na rzece Wierzejce 

 

1.2 Rolnictwo 

Główne zagrożenia środowiska wynikające z rozwoju rolnictwa 

• Zanieczyszczenia obszarowe. 

• Chemizacja i intensyfikacja rolnictwa. 

• Niewłaściwe użytkowanie gruntów podatnych na erozje. 

• Wysoki wskaźnik zakwaszenia gleb 

• Niewystarczający stan melioracji na użytkach rolnych. 

 

Cel ekologiczny rozwoju rolnictwa do 2011 roku: 
Dostosowanie rolnictwa do warunków integracji z UE z optymalizacji struktury przestrzeni 
rolniczej zapewniającej zachowanie walorów środowiska i różnorodności biologicznej. 

 

Kierunki działań minimalizujących zagrożenia środowiska wynikające z rozwoju rolnictwa i 

rybactwa 

• Rozwój rolnictwa ekologicznego i zachowanie tradycyjnych metod gospodarowania; 

• Modernizacja i odbudowa systemów melioracyjnych; 

• Poprawa struktury jakościowej i wartości przyrodniczej użytków rolnych; 

• Działania na rzecz edukacji rolników w tym wdrażanie „Kodeksu dobrych praktyk 
rolniczych”; 

• Kontrola przestrzegania pozwoleń wodno-prawnych; 
 

1.3 Turystyka i rekreacja 

Główne zagrożenia środowiska wynikające z rozwoju turystyki i rekreacji 

• Dzikie zagospodarowanie obszarów cennych przyrodniczo . 

• Niszczenie środowiska leśnego i walorów przyrodniczych poprzez wzrastającą liczbę 

turystów, szczególnie zmotoryzowanych. 

• Nadmierna penetracja terenów cennych przyrodniczo. 

• Dewastacje terenów chronionych prawem. 

• Nadmierny rozwój przestrzenny zespołów letniskowych. 
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• Niszczenie walorów środowiska kulturowego. 

 

Cel ekologiczny rozwoju turystyki i rekreacji do 2011 roku: 
Dalszy rozwój turystyki i rekreacji poprzez wykorzystanie zasobów przyrodniczych i 
kulturowych zgodnie z zasadami ochrony środowiska, z zachowaniem stanu środowiska 
naturalnego. 
 

Kierunki działań minimalizujących zagrożenia wynikające z rozwoju turystyki i rekreacji 

• przestrzeganie wymagań ochrony środowiska w odniesieniu do nowo powstających 

obiektów turystycznych i rekreacyjnych; 

• dbałość o spełnienie wymagań związanych z minimalizacją negatywnego 

oddziaływania nowo powstających obiektów; 

• selektywny dostęp do terenów cennych przyrodniczo, w tym ochrona cennych 

terenów przed przeinwestowaniem; 

• rozwój ścieżek rowerowych, szlaków wodnych, pieszych i konnych; 

• odpowiednie zapisy w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 

eliminujące dzikie zagospodarowywanie obszarów cennych przyrodniczo; 

• edukacja ekologiczna mieszkańców 
 

1.4 Energetyka zawodowa i przemysł 

Główne zagrożenia środowiska wynikające z rozwoju przemysłu i energetyki 

• Emisja zanieczyszczeń do środowiska. 

• Zanieczyszczenie wód powierzchniowych i podziemnych. 

• Degradacja powierzchni ziemi. 

• Nadzwyczajne zagrożenia środowiska. 

 

Cel ekologiczny rozwoju przemysłu i energetyki zawodowej do 2011 roku: 
Restrukturyzacja zakładów przemysłowych oraz dalszy rozwój przemysłu przy jednoczesnym 
minimalizowaniu wpływów na zdrowie ludzi i środowisko. 

 

Kierunki działań minimalizujących zagrożenia wynikające z rozwoju przemysłu i energetyki 

zawodowej: 

• Ograniczenie emisji do atmosfery. 

• Ograniczenie poboru nośników energii. 

• Stosowanie mniej odpadowych nośników energii („ekologiczne nośniki energii”). 

• Rozwój alternatywnych energii. 

• Rozwój sektorów przemysłu przyjaznych środowisku. 

• Wprowadzanie systemów zarządzania środowiskiem. 

• Wprowadzanie technologii mało i bezodpadowych. 
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• Właściwe gospodarowanie terenami przemysłowymi. 

1.5 Układ przestrzenno funkcjonalny 

Główne zagrożenia środowiska wynikające z rozwoju osadnictwa 

• Emisja niska; 

• Nieuregulowana gospodarka ściekowa; 

• Nieuregulowana gospodarka odpadowa w szczególności w przypadku budownictwa 

rozproszonego; 

 

Kierunki rozwoju osadnictwa do 2011 roku 
Wśród tendencji zarysowujących się w rozwoju osadnictwa na terenie miasta piotrkowskiego 
należy wymienić: 

•   zasada tworzenia warunków do prawidłowego funkcjonowania układów 

przestrzennych we wzajemnych powiązaniach ekologiczno-przestrzennych; 
 

Cel ekologiczny rozwoju osadnictwa do 2011 roku: 
Podniesienie jakości życia mieszkańców miasta uwzględniając istniejące walory 
przyrodnicze, kulturowe i zapewnienie ładu przestrzennego. 

 

Kierunki działań minimalizujących zagrożenia wynikające z rozwoju osadnictwa: 

• ograniczenie żywiołowego procesu rozwoju struktur mieszkaniowych (do czasu 

rozwiązania problemów gospodarki wodno-ściekowej); 

• zmiana systemów ogrzewania: wprowadzenie ekologicznych nośników energii, 

podłączenie do sieci c.o., wprowadzenie niekonwencjonalnych źródeł; 

• ochrona istniejących i tworzenie nowych enklaw zieleni wśród zabudowy; 

• podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców. 

1.6 Aktywizacja rynku do działań na rzecz ochrony środowiska 

Kierunki działań 

• Wspieranie powstawania tzw. zielonych miejsc pracy, w tym przygotowanie przez 

władze miasta programu tworzenia zielonych miejsc pracy. 

• Promocja firm polskich produkujących urządzenia ochrony środowiska, zwłaszcza 

urządzeń wykorzystywanych w ochronie wód i powietrza oraz zagospodarowania 

odpadów. 
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1.7 Edukacja ekologiczna 

Cel ekologiczny do 2011 roku 

 

Wykształcenie w społeczności lokalnej nawyków tak zwanej kultury ekologicznej oraz poczucia 

odpowiedzialności za stan i ochronę środowiska. 
Podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej mieszkańców jest jednym z niezbędnych 
elementów które będą mogły umożliwić sprawną i efektywną politykę ekologiczną.  

Do podstawowych celów w zakresie edukacji ekologicznej należy zaliczyć:  

• Wdrożenie zaleceń Narodowej Strategii Edukacji Ekologicznej z uwzględnieniem 

zmian zachodzących w procesie reformowania Państwa oraz integracji z Unią 

Europejską. 

• Stworzenie mechanizmów pozwalających sprostać wyzwaniom związanym z 

wdrażaniem idei i zasad rozwoju zrównoważonego, pozwalających kształtować 
świadomość ekologiczną w warunkach demokratyzacji życia społecznego i 

wzrastającej roli komunikacji społecznej. 

• Zwiększenie efektywności edukacji ekologicznej przez:  

- promowanie najskuteczniejszych jej form i najważniejszych treści, 

- wskazanie sposobów optymalnej alokacji środków finansowych, 

- uporządkowanie przepływu informacji i usprawnienie procesu decyzyjnego 

związanego z edukacją ekologiczną. 

Powyższe cele powinny być osiągane przy wykorzystaniu najlepszych krajowych i 
zagranicznych doświadczeń. 
 

Kierunki działań 

1. Zwiększenie udziału zagadnień związanych z ochrona i kształtowaniem środowiska w 

ramach szkolnych programów nauczania. 

2. Aktywna edukacja ekologiczna młodzieży w formalnym systemie kształcenia. 

3. Wspieranie działań edukacji szkolnej przez instytucje samorządowe i państwowe. 

4. Powołanie przyszkolnych struktur realizacji celów związanych z ochroną środowiska 

(kluby przyrodników itp.) 

5. Informowanie mieszkańców miasta o stanie środowiska i działań podejmowanych na 

rzecz jego ochrony. 

6. Współdziałanie władz miasta z mediami w zakresie prezentacji stanu środowiska i 

działań podejmowanych na rzecz jego ochrony. 

7. Prowadzenie działań z zakresu edukacji ekologicznej na terenach cennych 

przyrodniczo. 

8. Realizacja treści ekologicznych przez środki masowego przekazu, instytucje kultury i 

wypoczynku. 

9. Wdrażanie Kodeksu Dobrych Praktyk Rolniczych. 

10. Współpraca władz lokalnych ze szkołami, przedstawicielami środowiska naukowego, 

zakładami pracy i pozarządowymi organizacjami w celu wykorzystanie różnorodnych 

form edukacji ekologicznej. 

11. Działalność informacyjna w zakresie systemu obszarów chronionych Natura 2000. 
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1.8 Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne 
użytkowanie zasobów przyrody 

Ochrona przyrody i krajobrazu 

 
Cele ekologiczne do 2011 roku 

 

Ochrona i wzrost różnorodności biologicznej i krajobrazowej oraz doskonalenie systemu obszarów 

chronionych, w tym wdrożenie systemu obszarów chronionych NATURA 2000. 

 

1.8.1 System obszarów chronionych 

 

Kierunki działań do 2011 roku: 

• Utworzenie Europejskiej Sieci Obszarów Chronionych NATURA 2000. 

• Upowszechnienie i wprowadzanie form indywidualnej ochrony przyrody w 

postaci pomników przyrody, użytków ekologicznych, zespołów przyrodniczo-

krajobrazowych i stanowisk dokumentacyjnych przyrody nieożywionej. 

• Rozwój prac inwentaryzacyjnych w zakresie oceny stanu i rozpoznawania 

zagrożeń różnorodności biologicznej (wykonanie nowych i aktualizacja 

istniejących waloryzacji przyrodniczych).  

• Ochrona i renaturalizacja ciągów i połączeń ekologicznych.  

• Bieżąca ochrona obszarów i obiektów prawnie chronionych. 

• Przygotowanie opracowań ekofizjograficznych gmin z wykorzystaniem 

dokumentacji dotyczących inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej gmin.  

• Rygorystyczne przestrzeganie wymagań ochrony przyrody w odniesieniu do 

obiektów turystycznych i rekreacyjnych w aspekcie ochrony walorów 

przyrodniczych. 

• Ustanawianie użytków ekologicznych i zespołów przyrodniczo-krajobrazowych 

na terenach rolniczych, gdzie występują pozostałości ekosystemów i cennych 

fragmentów krajobrazu. 

• Wprowadzanie odpowiednich procedur lokalizacyjnych chroniących tereny 

cenne przyrodniczo przed przeinwestowaniem. 

• Utrzymanie i rozwój śródmiejskich, w tym osiedlowych terenów zieleni. 

 

1.8.2 Ochrona fauny i flory 

Kierunki działań do 2011 roku: 

• Określenie potrzeb w zakresie reintrodukcji gatunków roślin i zwierząt. 
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• Opracowanie planów ochrony siedlisk gatunków, które są zagrożone. 

• Budowa przejść dla zwierząt nad trasami komunikacyjnymi i przepławek dla 

organizmów wodnych. 
 

1.8.3 Ochrona i utrzymanie krajobrazu rekreacyjnego 

Kierunki działań do 2011 roku: 

• Selektywny dostęp do terenów cennych przyrodniczo oraz ochrona tych terenów 

przed zainwestowaniem i tzw. dzikim zagospodarowaniem. 

• Promowanie zachowań zgodnych z zasadami ochrony przyrody i krajobrazu.  

• Rozwój sieci szlaków turystycznych i przyrodniczych ścieżek dydaktycznych. 

• Monitoring ruchu turystycznego, szczególnie na obszarach chronionych. 

 

1.8.4 Utrzymanie tradycyjnego krajobrazu rolniczego 

Kierunki działań do 2011 roku: 

• Zachowanie tradycyjnych praktyk gospodarczych na terenach cennych 

przyrodniczo. 

• Rozwój rolnictwa ekologicznego. 

• Wdrażanie programów rolno- środowiskowych. 

• Utrzymanie tradycyjnych rozłogów pól, zadrzewień śródpolnych i małych 

zagłębień wraz z występująca flora. 

1.8.5 Ochrona lasów i parków 

Problemy i zagrożenia 

Do najistotniejszych zagadnień problemowych na terenie miasta, związanych z ochrona 

lasów należą: 

• Intensywna penetracja lasów w okresie letnim w poszukiwaniu runa leśnego. 

• Dewastacja parków i  zieleńców. 

• Fragmentaryzacja kompleksów leśnych poprzez rozwój sieci komunikacyjnej i 

zabudowy turystycznej. 

• Rozwój zabudowy terenów nieleśnych położonych pomiędzy kompleksami 

leśnymi przez co likwidacji ulęgają naturalne trasy przemieszczania się 

zwierzyny. 

• Uszkodzenia i zmniejszenie odporności lasów i roślinności parkowej ze względu 

na ich monokulturowy charakter. 

• Podatność nasadzeń porolnych na gradacje owadów i choroby. 
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1.8.5.1 Cele ekologiczne do 2011 roku 

 

1. Ochrona istniejących zasobów leśnych i parkowych oraz odtwarzanie ich różnorodności 

biologicznej. 

2. Zrównoważona pod względem ekonomicznym, społecznym i ekologicznym gospodarka leśna. 
 

Kierunki działań do 2011 roku: 

• Zalesianie terenów nieprzydatnych rolniczo. 

• Tworzenie spójnych kompleksów leśnych szczególnie w obszarze korytarzy 

ekologicznych i wododziałów. 

• Lokalizacja zalesień i zadrzewień zgodnie z planami zagospodarowania 

przestrzennego, w tym kształtowanie granicy rolno-leśnej. 

• Ochrona zieleni miejskiej. 

• Stały monitoring środowiska leśnego w celu przeciwdziałania stanom 

niepożądanym (pożary, choroby, szkody przemysłowe). 

• Rozszerzenie usług doradczych, informacji i szkoleń dla właścicieli lasów. 

• Łączenie kompleksów leśnych, zwłaszcza w obszarze korytarzy ekologicznych i 

na obszarach wododziałów.  

• Poprawa rozpoznania zasobów różnorodności biologicznej w lasach. 

• Prowadzenie zalesiania terenów nieprzydatnych rolniczo równolegle z 

działaniami prowadzącymi do zróżnicowania struktury gatunkowej lasów.  

• Racjonalne przeznaczanie obszarów leśnych na cele nieleśne.  

• Stały monitoring środowiska leśnego w celu przeciwdziałania stanom 

niepożądanym (pożary, choroby, szkodniki). 

• Zapewnienie lasom i zadrzewieniom właściwego znaczenia w planowaniu 

przestrzennym, w tym kształtowaniu granicy rolno-leśnej i ochronie krajobrazu.  

• Opracowanie i wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Polityki Leśnej 

Państwa. 

• Odnowa zieleni dolin rzecznych, w tym ochrona lasów łęgowych. 

1.8.6 Ochrona gleb 

Problemy i zagrożenia 

Jako główne zagrożenie dla gleb uznano: 

• zanieczyszczenie gleb wzdłuż dróg; 

• zanieczyszczenie gleb wynikające z sąsiedztwa przemysłu; 

1.8.6.1 Cel ekologiczny do 2011 roku 

 
Ochrona i właściwe wykorzystanie gleb Piotrkowa Trybunalskiego 

 

Kierunki działań do 2011 roku 
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• Racjonalne zużycie środków ochrony roślin i nawozów.  

• Ochrona gleb przed degradacją i rekultywacja gleb zdegradowanych.  

• Ochrona gleb przed negatywnym wpływem transportu i infrastruktury 

transportowej. 

• Wdrażanie zasad Kodeksu Dobrych Praktyk Rolniczych. 

• Właściwa polityka zalesiania gruntów nieprzydatnych rolniczo ( klasa VI). 

• Wspieranie i promowanie rolnictwa ekologicznego. 

• Podejmowanie zabiegów agroekologicznych w celu ograniczania erozji wietrznej 

i wodnej. 
 

1.9 Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa 
ekologicznego 

1.9.1 Kształtowanie stosunków wodnych i ochrona przed powodzią  

Problemy i zagrożenia 

W zakresie ochrony wód najistotniejsze problemy stwarza: 

• nieuporządkowana gospodarka ściekowa, 

• nierozwiązany problem ścieków opadowych i roztopowych 

• migracja zanieczyszczeń do wód podziemnych, 

• zanieczyszczenia obszarowe, 

• eutrofizacja wód, 

 

1.9.1.1 Cele ekologiczne do 2011 roku 

 

1. Zwiększenie stopnia skanalizowania.  

2. Ochrona jakości wód powierzchniowych i podziemnych, szczególnie płytko zalegających 

zbiorników czwartorzędowych. 

3. Ochrona jakości wód płynących. 

 

1.9.2 Zaopatrzenie w wodę 

Kierunki działań do 2011 roku: 

• Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej. 

• Modernizacja i rozbudowa ujęć wody i sieci wodociągowej. 

• Modernizacja ujęć wody oraz modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody 

w celu dostosowania jakości wody pitnej do standardów unijnych. 

• Likwidacja nieczynnych ujęć wody. 
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1.9.3 Gospodarka ściekowa 

Kierunki działań do 2011 roku: 

• Budowa, rozbudowa i systematyczna modernizacja sieci kanalizacyjnej. 

• Budowa systemu oczyszczania ścieków deszczowych. 

• Zagospodarowanie osadów ściekowych 

• Likwidacja nieszczelnych zbiorników bezodpływowych stanowiących potencjalne 
źródło zanieczyszczeń wód podziemnych. 

• Ochrona zasobów wód podziemnych. 

• Ochrona wód w zlewniach jezior. 

• Inwestycje w dziedzinie utylizacji ścieków na obszarach wiejskich nie posiadających 
oczyszczalni ścieków. 

• Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej terenów rekreacyjnych wzdłuż zalewów. 

• Ustanowienie stref ochronnych ujęć zbiorowego zaopatrzenia w wodę. 

• Podejmowanie działań ograniczających wpływ zanieczyszczeń obszarowych na 
zasoby wodne. 

1.9.4 Stosunki wodne i ochrona przed powodzią 

Kierunki działań do 2011 roku: 

• Ujęcie w planach zagospodarowania przestrzennego terenów zalewowych. 

• Zwiększenie przepustowości sekcji mostowych obwałowań. 

• Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni poprzez małą retencję zbiornikową, 
zalesienia, właściwe zabiegi agrotechniczne i melioracyjne. 

• Modernizacja wadliwie funkcjonujących systemów melioracyjnych 
 

1.10 Powietrze atmosferyczne 

Cel średniookresowy do 2011 roku 
 

1. Systematyczna poprawa jakości powietrza na obszarze miasta. 

2. Utrzymanie jakości powietrza na obecnym poziomie na terenach niezurbanizowanych. 

1.10.1 Emisja ze źródeł komunikacyjnych 

Kierunki działań: 

• Minimalizacja ruchu tranzytowego w centrum miasta, 

• Bieżąca modernizacja dróg, 

• Wykorzystanie istniejących linii kolejowych dla autobusów szynowych, 
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• Wsparcie budowy infrastruktury rowerowej; budowa nowych tras rowerowych i 
modernizacja istniejących, w tym wyłączenie tras rowerowych poza pasy dróg 
samochodowych, budowa parkingów dla rowerów, itp. 

• Modernizacja taboru komunikacji autobusowej, wymiana pojazdów na bardziej 
„ekologiczne”. 

1.10.2 Emisja niska 

Kierunki działań: 

• Opracowanie i wdrażanie programów uciepłownienia miasta i przyłączenie do sieci 
c.o. nowych odbiorców. 

• Wprowadzanie ekologicznych nośników energii, w tym wzrost wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii. 

• Zastępowanie węgla bardziej ekologicznymi nośnikami energii oraz stosowanie 
materiałów energooszczędnych w budownictwie. 

• Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych. 
Preferowanie wprowadzania w budownictwie materiałów energooszczędnych.  
 

1.10.3 Emisja przemysłowa 

Kierunki działań: 

• Wprowadzanie systemów zarządzania środowiskiem ISO 14 000 oraz dobrowolnych 
działań nienormatywnych (np. czystsza produkcja) w zakładach przemysłowych. 

• Wdrażanie nowoczesnych technologii, przyjaznych środowisku (BAT). 

• Instalowanie urządzeń do redukcji zanieczyszczeń powstałych w procesach 
technologicznych oraz poprawa sprawności funkcjonujących urządzeń. 

• Systematyczna kontrola zakładów przemysłowych. 
 

1.11 Hałas i pola elektromagnetyczne 

1.11.1 Hałas 

Cel ekologiczny do 2011 roku 

 

Zrównoważone wykorzystanie surowców, materiałów, wody i energii 

Zmniejszenie uciążliwości hałasu komunikacyjnego ze szczególnym uwzględnieniem obszarów 

zurbanizowanych. 

 

Kierunki działań: 

• Monitoring hałasu drogowego w wyznaczonych punktach pomiarowych. 

• Opracowanie map akustycznych i programów naprawczych dla obszarów położonych 
wzdłuż głównych dróg i linii kolejowych. 
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• Wprowadzenie do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zapisów 
poświęconych ochronie przed hałasem z wyznaczeniem obszarów ograniczonego 
użytkowania wokół głównych dróg i linii kolejowych tam, gdzie przekroczony jest 
równoważny poziom hałasu w porze nocnej 55 dB. 

• Kontrola emisji hałasu do środowiska z obiektów działalności gospodarczej. 
 

1.11.2 Pola elektromagnetyczne 

Cel ekologiczny do 2011 roku 

Kontrola źródeł emisji promieniowania elektromagnetycznego 

 

Kierunki działań: 

• Prowadzenie badań pól elektromagnetycznych. 

• Uwzględnienie w planach zagospodarowania przestrzennego zagadnienia pól 
elektromagnetycznych. 

1.12 Awarie przemysłowe 

Cel ekologiczny do 2011 roku 
 

Zmniejszanie zagrożenia dla mieszkańców i środowiska z powodu awarii przemysłowych i 

transportu materiałów niebezpiecznych. 

 

Kierunki działań 

• Wykreowanie właściwych zachowań społeczeństwa w sytuacji wystąpienia zagrożeń 
środowiska z tytułu awarii przemysłowych i transportu materiałów niebezpiecznych. 

1.13 Wodochłonność i energochłonność gospodarki 

Cel średniookresowy do 2011 roku  

 

Racjonalizacja zużycia wody i energii 

Kierunki działań: 

• Zmniejszenie wykorzystania wód podziemnych do celów przemysłowych.  

• Kontynuacja wprowadzania zamkniętych obiegów wody i wodooszczędnych 
technologii produkcji w przemyśle. 

• Kontynuacja modernizacji sieci wodociągowych w celu zmniejszenia strat wody w 
systemach przesyłowych. 

 

1.13.1 Wykorzystanie energii odnawialnej 

Kierunki działań: 
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• Określenie potencjału technicznego i ekonomicznego energii odnawialnej i 
niekonwencjonalnej 

• Promowanie oraz popularyzacja najlepszych praktyk w dziedzinie wykorzystania 
energii ze źródeł odnawialnych, w tym rozwiązań technologicznych, 
administracyjnych i finansowych. 

• Wsparcie projektów w zakresie budowy urządzeń i instalacji do produkcji i transportu 
energii wytwarzanej w oparciu o źródła odnawialne. 

1.14 Gospodarka odpadami 

Streszczenie w języku niespecjalistycznym 

Niniejszy Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami dla Piotrkowa Trybunalskiego został 
opracowany w kwietniu 2004 roku na zlecenie Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim w 
związku z wymaganiami ustawy o odpadach. Odpowiada on wymogom stawianym 
powiatowym planom gospodarki odpadami. 
Celem planu jest określenie stanu gospodarki odpadami na terenie miasta, kierunku 
przewidywanych zmian oraz przedstawienie propozycji działań zmierzających do 
przebudowy systemu gospodarki odpadami na terenie miasta pod kątem spełnienia 
standardów  ustawy prawo ochrony środowiska i ustaw pokrewnych w zakresie 
gospodarowania odpadami. 
W planie zaprezentowano bilans powstających na terenie miasta odpadów: 

• komunalnych,  

• wytwarzanych przez przemysł,  

• odpadów medycznych i weterynaryjnych oraz  

• osadów ściekowych.  

Do wymienionych grup odpadów należą odpady  zarówno niebezpieczne jak i inne niż 
niebezpieczne.  
Opisano aktualny system gospodarki wszystkimi wymienionymi rodzajami odpadów. 
Przedstawiono zinwentaryzowane jak i potencjalne źródła powstawania odpadów i ich 
największych producentów. Zestawiono listę instalacji służących gospodarce odpadami. 
Omówiono spodziewane zmiany w zakresie ilości i rodzajów wytwarzany odpadów  
wytwarzanych na terenie miasta oraz oczekiwane zmiany w przepisach prawa krajowego 
regulujących gospodarkę odpadami a także przewidywane zmiany w systemie gospodarki 
odpadami. 
Zaproponowano modelowe rozwiązania gospodarki odpadami komunalnymi. 
Zaproponowany model oparto na doświadczeniach wdrożonych i funkcjonujących rozwiązań 
systemowych. Zaproponowany model oraz legislacji krajów Unii Europejskiej, spełniających 
unijne standardy w zakresie ochrony środowiska obejmujący gospodarkę wszystkimi 
grupami i rodzajami odpadów powstających na terenie miasta. 
Jako optymalny system unieszkodliwiania odpadów komunalnych wytwarzanych na 
obszarze Piotrkowa uznano funkcjonowanie co najwyżej jednej instalacji kompleksowego 
unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Instalacja ta powinna mieć charakter 
międzygminny. Docelowy obszar działania może obejmować gminy sąsiadujących z 
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Piotrkowem Trybunalskim. Zasięg taki musi być oparty na uzgodnieniach między 
poszczególnymi samorządami. 
W skład takiej instalacji powinny wchodzić: zakład segregacji odpadów, zakład 
przygotowania paliwa alternatywnego, zakład przetwarzania odpadu budowlanego, instalacja 
unieszkodliwiania odpadów biodegradowalnych oraz kwatery deponowania odpadu 
balastowego. 
Na terenie miasta nie przewidziano możliwości lokalizacji instalacji unieszkodliwiania 
odpadów niebezpiecznych. 

Prognozowane wartości dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi w 
2007 roku osiągną szacunkowy poziom: 

• całkowita ilość odpadów komunalnych ulegających biodegradacji na obszarze Piotrkowa 
Trybunalskiego wyniesie szacunkowo 10 458 Mg, 

• ilość poddanych odzyskowi i recyklingowi odpadów opakowaniowych ze szkła osiągnie 35% i 
wyniesie szacunkowo w skali miasta1165  Mg, 

• ilość poddanych odzyskowi i recyklingowi odpadów opakowaniowych z papieru i tektury 
osiągnie 45% i wyniesie szacunkowo w skali miasta 2024 Mg, 

• ilość poddanych odzyskowi i recyklingowi odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych 
osiągnie 22% i wyniesie szacunkowo w skali miasta 49 Mg, 

• ilość poddanych odzyskowi i recyklingowi odpadów opakowaniowych z blachy stalowej 
osiągnie 18% i wyniesie szacunkowo w skali miasta 85 Mg, 

• ilość poddanych odzyskowi i recyklingowi odpadów opakowaniowych z aluminium osiągnie 
35% i wyniesie szacunkowo w skali miasta 121 Mg, 

• konieczny odzysk i unieszkodliwianie (poza składowaniem) odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji (z wyłączeniem odpadów opakowaniowych) osiągnie 0% wyniesie 
0 Mg, 

• selektywna zbiórka odpadów budowlanych zapewni wydzielenie ich ze wszystkich odpadów 
komunalnych i osiągnie 15%, co w skali miasta pozwoli odzyskać 923 Mg, 

• selektywna zbiórka odpadów wielkogabarytowych zapewni wydzielenie ich ze wszystkich 
odpadów komunalnych w 20%, co w skali miasta pozwoli odzyskać 538 Mg, 

• selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych w celu ich unieszkodliwienia powinna objąć 
15% ; co w skali miasta będzie wynosić 46 Mg, 

• ilość odpadów komunalnych unieszkodliwianych przez składowanie w roku 2007 nie powinno 
przekroczyć 20 600 Mg. 

 

Prognozowane wartości dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi w 
2011 roku osiągną poziom nie niższy niż: 

• całkowita ilość odpadów komunalnych ulegających biodegradacji na obszarze Piotrkowa 
Trybunalskiego wyniesie 10 551 Mg, 

• ilość poddanych odzyskowi i recyklingowi papiery i tektury osiągnie 48% i wyniesie w skali 
miasta 2647 Mg, 

• odzysk i unieszkodliwianie (poza składowaniem) odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji (z wyłączeniem odpadów opakowaniowych) osiągnie 25% i wyniesie 2 638 Mg, 
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• selektywna zbiórka odpadów budowlanych zapewni wydzielenie ich ze wszystkich odpadów 
komunalnych i osiągnie 40%, co w skali miasta pozwoli odzyskać 2557 Mg, 

• selektywna zbiórka odpadów wielkogabarytowych zapewni wydzielenie ich ze wszystkich 
odpadów komunalnych w 50%, co w skali miasta  pozwoli odzyskać 1317 Mg, 

• selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych w celu ich unieszkodliwienia powinna osiągnąć 
50 %, co w skali miasta będzie wynosić 151 Mg, 

• ilość odpadów komunalnych unieszkodliwianych przez składowanie w roku 2010 nie powinna 
przekroczyć szacunkowo 19 760 Mg, w tym dopuszczalna do składowania ilość odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji nie powinna przekroczyć szacunkowo 7 913 Mg. 

• Jako optymalny system unieszkodliwiania odpadów komunalnych wytwarzanych. 

 
Sformułowano listę działań priorytetowych w zakresie gospodarki odpadami, która powinna 
zostać zrealizowana do 2011 roku. 
Lista działań priorytetowych obejmuje: 

1. Wdrożenie efektywnego i wiarygodnego systemu ewidencjonowania 
odpadów. 

2. Wdrożenie efektywnego systemu selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych obejmującego swym zasięgiem wszystkich wytwórców 
przy założeniu że systemowi selektywnej zbiórki poddawane będą: 
makulatura, szkło, tworzywa i metale oraz opakowania 
wielomateriałowe. 

3. Wdrożenie efektywnego systemu selektywnej zbiórki odpadów 
niebezpiecznych występujących w odpadach komunalnych. 

4. Zorganizowanie systemu sprawnego odbioru i przetworzenia dla 
zebranych w systemie selektywnym odpadów, tak aby w możliwie 
najkrótszym czasie uzyskać wskaźnik recyklingu na poziomie 
określonym rozporządzeniami oraz wytycznymi Krajowego i 
Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami. 

5. Rozważenie możliwości selektywnej zbiórki odpadów „bio”, 
szczególnie na terenach małych miast i siedli w celu umożliwienia 
produkcji dobrego jakościowo kompostu. 

6. Wybudowanie instalacji unieszkodliwiania odpadów komunalnych 
(na terenie gminy bądź na terenie gmin lub powiatów sąsiadujących). 

7. Rozważenie możliwości budowy instalacji termicznego 
przekształcania odpadów komunalnych. 

8. Likwidacja istniejących i zidentyfikowanych mogilników połączona z 
unieszkodliwieniem ich zawartości. 

9. Przeprowadzenie inwentaryzacji i opracowanie wytycznych do 
programu likwidacji azbestu na terenie miasta. 

Zorganizowanie systemu odbioru i przetwarzania (rozdrabniania) odpadów z rozbiórki 
obiektów budowlanych w celu ich powtórnego wykorzystania jako materiału w budownictwie, 
w szczególności budownictwie drogowym 
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2 System oceny realizacji programu wraz z 
proponowanymi wskaźnikami  

Ocena realizacji Programu polega przede wszystkim na monitorowaniu czyli obserwacji 
zmian w wielu wzajemnie ze sobą powiązanych sferach funkcjonowania danego obszaru 
(ekonomicznej, społecznej, ekologicznej itp.). 
 
Analogicznie jak na poziomie wojewódzkim został określony „system monitoringu i oceny 
proponujemy stworzenie: 
 

a) systemu zbierania i selekcjonowania informacji,  
b) systemu oceny i interpretacji zgromadzonych danych.  

 
Procesy te powinny być analogiczne na poziomie Gminy i Województwa. Proponowany więc 
system monitoringu powinien zawierać działania określone w Programie Operacyjnym 
Województwa: 
 

- permanentne pozyskiwanie danych liczbowych oraz informacji dotyczących realizacji 
poszczególnych zadań Programu (materiał stanowiący podstawę do analiz i ocen),  

- przetworzenie i analiza danych,  
- przygotowanie raportów z realizacji zadań ujętych w Programie,  
- analiza porównawcza osiągniętych wyników z założeniami Programu; określenie 

stopnia wykonania zapisów przyjętego Programu oraz identyfikacja ewentualnych 
rozbieżności,  

- analiza przyczyn zarejestrowanych odstępstw oraz identyfikacja działań korygujących 
polegających na modyfikacji dotychczasowych oraz ewentualne wprowadzenie 
nowych instrumentów wsparcia,  

- wykonanie działań korygujących. 
 
Zbudowanie takiego systemu monitoringu i prowadzenie opisanych działań pozwoli na 
bieżące monitorowanie realizacji Programu. Podstawą dla sprawnego zbierania danych 
monitoringu jest opracowany zestaw mierników. 
 

2.1 Mierniki ekorozwoju 

 
Brak możliwości realnego monitorowania wszystkich elementów środowiska powoduje 
zaistnienie konieczności stosowania specjalnie do tego celu opracowanej listy wskaźników 
jakimi można posługiwać się przy ocenie postępów w realizacji wyznaczonych celów. 
  
Zasadniczym zadaniem wskaźników realizacji celów tzw. wskaźników ekorozwoju jest 
stworzenie możliwości realnego zobrazowanie stopnia realizacji zasad i celów 
przyjmowanych w Programie.  
Przyjęte wskaźniki powinny: 

• ułatwiać ocenę stopnia realizacji obranych celów - idei ekorozwoju, 
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• określać osiąganą dynamikę realizacji ekorozwoju i istniejące problemy, 

• pobudzać do większej aktywności, 

• weryfikować obowiązujące kierunki polityki i przyjęte wcześniej cele rozwojowe oraz 
strategie ich osiągania. 

 
Proponowane w ostatnich latach przez organizacje międzynarodowe systemy wskaźników 
nie zawsze spełniają postulat harmonizacji ładów dziedzinowych (ekonomicznego, 
społecznego i ekologicznego). Systemy takie zostały m.in. opracowane przez agendy ONZ, 
OECD, Bank Światowy, IUCN i Europejską Agencję ds. Ochrony Środowiska (EEA).  
 
Wskaźniki dla Programu Ochrony Środowiska Piotrkowa Trybunalskiego powinny być 
zgodnie z Polityką Ekologiczną Państwa, Programem Ochrony Środowiska Województwa 
łódzkiego - z uwzględnieniem określonych w tych Programach wymogów sprawozdawczych. 
Istotnym w tym zakresie może być również wskazanie wymogów dotyczących 
sporządzanych co 2 lata Raportów z realizacji Programu Ochrony Środowiska. 

 
Poniżej przedstawiono jako punkt wyjścia dla Miasta - do rozważenia propozycje 
wskaźników na różnych poziomach. 

 

Tab. 2-1. Wskaźniki monitorowania Programu. 

A  Wskaźniki stanu środowiska i zmiany presji na środowisko 

1  Jakość wód powierzchniowych; udział wód pozaklasowych 

(wg oceny ogólnej) 

2  Jakość wód podziemnych; udział wód o bardzo dobrej i dobrej 

jakości (klasa Ia i Ib)  

3  Stopień zwodociągowania miasta  

4  Stopień skanalizowania miasta 

5  Ścieki przemysłowe i komunalne wymagające oczyszczenia 

odprowadzane do wód powierzchniowych lub do ziemi 

6  Stosunek długości sieci kanalizacyjnej do sieci wodociągowej 

7  Ilość wytwarzanych odpadów komunalnych / 1 mieszkańca x 

rok 

8  Udział odpadów komunalnych składowanych na wysypiskach 

9  Udział odpadów przemysłowych składowanych na 

składowiskach 

10  Wielkość emisji zanieczyszczeń pyłowych do powietrza z 

zakładów szczególnie uciążliwych  

11  Wielkość emisji zanieczyszczeń gazowych do powietrza z 

zakładów szczególnie uciążliwych (bez CO2 ) 

12  Wskaźnik lesistości  

13  Procentowy udział powierzchnia terenów objętych ochroną 

prawną  

14  Nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska 

15 Udział energii odnawialnej w całkowitym zużyciu energii 

pierwotnej 

16 Liczba gospodarstw ekologicznych posiadających certyfikat i 

powierzchnia upraw 

B  Wskaźniki świadomości społecznej 

17  Udział społeczeństwa w działaniach na rzecz ochrony 
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środowiska wg oceny jakościowej 

18  Ilość i jakość interwencji (wniosków) zgłaszanych przez 

mieszkańców 

19  Liczba, jakość i skuteczność kampanii edukacyjno-

informacyjnych 

 

 

3 Koszty realizacji przedsięwzięć w zakresie ochrony 
środowiska i gospodarki odpadami w latach 2004 – 2007 

Szacunkowe koszty wdrażania "Programu ..." w latach 2004 - 2007przedstawiono w tabeli 
zbiorczej (Tab. 3-1). Koszty te zostały określone w oparciu o: 

• szczegółowe dane zgłoszone przez różne jednostki nt. kosztów realizacji konkretnych 
przedsięwzięć lub szacunków kosztów przeprowadzonych w oparciu o średnie 
wskaźnik dotyczące budowy i eksploatacji urządzeń, 

• ocenę wielkości środków możliwych do zaangażowania (tzw. ramy finansowe). 
 

 

Tab. 3-1. Szacunkowe koszty wdrażania Programu i Planu w latach 2004 - 2007 ( w tys. PLN). 

Koszty w latach 2004 - 2007 
tys. PLN 

 
L.p. 

 
Zagadnienie 

pozainwestycyjne inwestycyjne Razem 

1 Jakość wód i stosunki wodne 0 48 577,00 48 577,00 
2 Powietrze atmosferyczne 0 106 945,00 106 945,00 
3 Substancje szczególnie niebezpieczne 607,18 0  607,18 
4 Przyroda i krajobraz b.d. b.d. b.d. 
5 Edukacja ekologiczna b.d. b.d. b.d. 

Razem koszty w latach 
2004 – 2007 

 607,18 155 522,00 156 129,18 

 

 

 


