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1 WSTĘP 

1.1 Podstawa prawna opracowania 

Prawo ochrony środowiska obowiązujące w Polsce od 1 października 2001 r. nakłada na 
Prezydentów Miast obowiązek opracowania programu ochrony środowiska. Obowiązek 
ustawowy jest formalną przesłanką dla utworzenia programu, istnieją jednakże przesłanki 
faktyczne, związane z planowanym rozwojem Piotrkowa Trybunalskiego.  

Niniejszy "Program ochrony środowiska Piotrkowa Trybunalskiego " został opracowany na 
podstawie umowy, zawartej pomiędzy Gminą Piotrków Trybunalskie a BBF Sp. z o.o. z 
siedzibą w Poznaniu.  

Naczelną zasadą przyjętą w Programie jest zasada zrównoważonego rozwoju , 
umożliwiająca harmonizację rozwoju gospodarczego i społecznego z ochroną walorów 
środowiskowych.  

Długoterminowy cel programu można sformułować następująco: 

 

Piotrków Trybunalski - miasto rozwoju, przyjazne człowiekowi. 

 

Cel ten jest odpowiada wizją rozwoju miasta. W "Programie ochrony środowiska 
województwa łódzkiego" zarysowana wizja regionu realizującego podstawowe zasady 
zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska, radzącego sobie z problemami 
zanieczyszczenia pochodzącego z różnych źródeł oraz odtwarzającego wartości środowiska 
naturalnego i powiększającego różnorodność biologiczną obszarów. 
Obowiązek realizacji zasady zrównoważonego rozwoju spoczywa na wszystkich 
obywatelach Polski. Wynika on z Konstytucji RP (art.5). Zrównoważony rozwój jest naczelną 
zasadą polityki państw - członków Unii Europejskiej i Organizacji Narodów Zjednoczonych, 
jak również Polityki Ekologicznej Państwa. 

1.2 Koncepcja "Programu ochrony środowiska" 

Ustawa Prawo ochrony środowiska stawia wymagania zarówno w odniesieniu do polityki 
ekologicznej państwa, jak i programów ochrony środowiska przygotowywanych dla potrzeb 
województw, powiatów i gmin. Stąd koncepcja "Programu ochrony środowiska Piotrkowa 
Trybunalskiego" przewiduje sformułowanie: 

• celów ekologicznych, 

• priorytetów ekologicznych, 

• rodzaju i harmonogramu działań proekologicznych, 

• środków niezbędnych do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno-
ekonomiczne i środki finansowe. 
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Dokumentem nadrzędnym, wytyczającym cele i kierunki działań w zakresie rozwoju 
społeczno-gospodarczego i ochrony środowiska w województwie jest: 

� „Strategia rozwoju województwa łódzkiego”; 

� Polityka ekologiczna województwa łódzkiego; 

� "Plan zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego"; 

� „Programem ochrony środowiska województwa łódzkiego”; 

� „Plan gospodarki odpadami województwa łódzkiego”. 

 

Rozwój poszczególnych dziedzin gospodarki województwa łódzkiego i ich relacje ze 
środowiskiem przedstawione są dla trzech podsystemów: społeczeństwa, przestrzeni i 
gospodarki. Są to współistniejące i współdziałające systemy, które zgodnie z zasadami 
zrównoważonego rozwoju, powinny podlegać zmianom prowadzącym do minimalizacji 
konfliktów.  

Kierując się powyższymi przesłankami, cele ekologiczne zostały zdefiniowane dla dwóch 
okresów, tj.: 

• Cele ekologiczne do 2011 roku (docelowy okres niniejszego Programu) wraz z 
kierunkami działań.  

• Cele ekologiczne do 2007  roku wraz z listą priorytetowych przedsięwzięć.  
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Schemat 1-1 Proces generowania celów ekologicznych do 2011 roku wraz z kierunkami działań i celów. 

 

 

Tak jak powiedziano wyżej, program pozostaje w ścisłej relacji ze strategią rozwoju 
województwa, jako dokumentem nakreślającym rodzaj i skalę działalności gospodarczo-
społecznej w tym obszarze, która jest determinantą zmian środowiska zarówno w 
korzystnym, jak i niekorzystnym kierunku. Kształtowanie środowiska i gospodarowanie 
zasobami zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju musi być realizowane w samym 
środowisku w związku z dynamiką procesów w nim zachodzących i w związku z 
okolicznościami wpływającymi na te procesy. Wobec tego, dokument "Strategii ...." stanowi 
główne źródło informacji będącej podstawą prognozowania tych zmian.  

A więc, na tle głównych dziedzin rozwoju i związanych z nimi kierunków presji na środowisko 
oraz na podstawie diagnozy i prognozy stanu środowiska, a także uwarunkowań polityki 
ekologicznej następuje sformułowanie celów ekologicznych i strategii realizacji tych celów. 
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Schemat 1-2 Struktura prac nad programem ochrony środowiska. 

 

Bardzo istotnym elementem Programu jest system jego wdrażania. Wskazuje się tu 
instrumenty zarządzania środowiskiem przydatne w tym zakresie, takie jak: 

• miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, 

• gminne programy zrównoważonego rozwoju - Agenda 21, 

• procedury określania dopuszczalnych warunków korzystania ze środowiska (np. 
pozwolenia zintegrowane), 

• procedury związane z lokalizacją inwestycji i techniki określania wpływu na środowisko 
(raport o oddziaływaniu na środowisko), 
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• procedury oceny ryzyka środowiskowego i zdrowotnego, 

• procedury dostępu do informacji o środowisku i jego ochronie, 

• opłaty za korzystanie ze środowiska. 

 

Niniejszy Program będzie pełnił rolę narzędzia zarządzania środowiskiem w skali miasta na 
prawach powiatu. Przewiduje się, że zarządzanie będzie się odbywać z wykorzystaniem 
instrumentów pozwalających na weryfikację Programu w oparciu o wyniki monitorowania 
procesów zachodzących w szeroko rozumianym otoczeniu realizowanej polityki ekologicznej. 
"Program ochrony środowiska woj. łódzkiego", nakreślający w sposób ogólny główne 
kierunki działań na rzecz ochrony środowiska w skali całego województwa, należy 
postrzegać jako źródło wytycznych co do formułowania programów powiatowych i gminnych.  

1.2.1 Forma realizacji zamówienia 

Zamówienie zostało zrealizowane w postaci dwóch podstawowych dokumentów, którymi są: 

� program ochrony środowiska Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2004 – 2007; 
(dokument ten spełnia wymagania powiatowego programu ochrony 
środowiska);  

� charakterystyka stanu środowiska Piotrkowa Trybunalskiego w formie osobnego 
dokumentu, załącznika do programu. 

1.3 Założenia struktury Programu 

Struktura Programu oparta jest głównie o zapisy dokumentów, którymi są: 

 

1. Prawo ochrony środowiska z 27 kwietnia 2001 roku. Definiuje ono ogólne wymagania 

w odniesieniu do programów ochrony środowiska opracowywanych dla potrzeb województw, 

powiatów i gmin. Zgodnie z ustawą (Art.14 ust.1 pos), program ochrony środowiska, na 

podstawie aktualnego stanu środowiska, określa w szczególności: 

� cele ekologiczne, 

� priorytety ekologiczne, 

� rodzaj i harmonogram działań proekologicznych, środki niezbędne do 
osiągnięcia celów, w tym: 

� mechanizmy prawno-ekonomiczne i środki finansowe. 

 

2. Polityka ekologiczna państwa na lata 2003 – 2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 – 

2010”, dostosowana do wymagań ustawy Prawo ochrony środowiska. Zgodnie z zapisami 
tego dokumentu Program winien definiować cele średniookresowe (dla okresu 8-letniego) i 
zadania na okres najbliższych czterech lat oraz Monitoring realizacji Programu i nakłady 
finansowe na jego wdrożenie. Cele i zadania ujęte w kilku blokach tematycznych: 

a. cele i zadania o charakterze systemowym; 
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b. ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne użytkowanie zasobów przyrody; 

c. jakość środowiska i bezpieczeństwo ekologiczne; 

d. zrównoważone wykorzystanie surowców. 

 

3. Wytyczne do sporządzania programów ochrony środowiska na szczeblu regionalnym i lokalnym", 

które podają sposób i zakres uwzględniania polityki ekologicznej państwa w programach 
ochrony środowiska oraz wskazówki co do zawartości programów. W powiatowym programie 
powinny być uwzględnione: 

� zadania własne powiatu tzn. te przedsięwzięcia, które będą finansowane w całości 
lub częściowo ze środków będących w dyspozycji powiatu, 

� zadania koordynowane, tzn. finansowane ze środków przedsiębiorstw oraz ze 
środków 

� zewnętrznych, będących w dyspozycji organów i instytucji szczebla wojewódzkiego i 
centralnego, bądź instytucji działających na terenie miasta na prawach powiatu, ale 
podległych bezpośrednio organom wojewódzkim, bądź centralnym, 

� wytyczne do sporządzania programów gminnych, tzn. zadania, które muszą być w 
pełni wprowadzone do programów gminnych. 

W Programie uwzględniono również zapisy ustawy Prawo ochrony środowiska z 27 kwietnia 
2001 (Art.14 ust.2, art. 18 ust.2) wskazujące, że program ochrony środowiska przyjmuje się 
na 4 lata a Prezydent Miasta zobowiązany jest do sporządzania co 2 lata raportów o 
wykonaniu Programu i przedstawiania ich Radzie Miasta. 

Kierując się powyższymi zapisami, niniejszy Program podaje: 

� cele ekologiczne średniookresowe do 2011 roku,  

� zadania do realizacji w latach 2004 - 2007, tzw. plan operacyjny, z uwzględnieniem 
wskazówek, 

� monitoring realizacji Programu, 

� aspekty finansowe wdrażania Programu. 

Założono, iż Program musi mieć formułę otwartą co oznacza, ze w przypadku zmiany 
wymagań prawnych, pojawiania się nowych problemów, bądź nie wykonania niektórych 
przedsięwzięć w terminach przewidzianych w tym Programie - dokument opracowany w 
2004 roku, będzie cyklicznie (co 4 lata) aktualizowany. Program ochrony środowiska 
Piotrkowa Trybunalskiego” pozostaje w ścisłej relacji z "Wojewódzkim Programem ochrony 
środowiska dla województwa łódzkiego", "Strategią rozwoju województwa łódzkiego". Z 
dokumentów tych wynikają główne kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego omawianego 
obszaru i związane z nimi kierunki presji na środowisko. Relacje programu ochrony 
środowiska Piotrkowa Trybunalskiego do innych opracowań strategicznych, programowych i 
planistycznych przedstawiono poniżej (Schemat 1-3).  
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1.4 Metodyka tworzenia Programu 

1.4.1 Główne uwarunkowania Programu 

Istotną rolę w procesie definiowania polityki ekologicznej miasta na prawach powiatu pełnią 
zapisy zawarte zarówno w dokumencie pt. "II Polityka Ekologiczna Państwa" jak i 
uwarunkowania wynikające z integracji z UE oraz specyfika obszaru województwa łódzkiego 
(warunki naturalne, stan środowiska, rozwój gospodarczy i społeczny, itp.). 
Szczególną uwagę zwraca się na zarządzanie środowiskiem oparte o systemowe podejście, 
gdzie działania społeczne, instrumentalne i informacyjne są traktowane na równi z 
działaniami inwestycyjnymi. Wynika to z faktu, że te pierwsze są konieczne dla kreowania 
świadomości społecznej i stworzenia solidnej struktury polityki ekologicznej. Przykładem 
mogą być: 

� edukacja społeczeństwa i wymiana informacji, 

� wykorzystanie i dalszy rozwój społecznych, prawnych i finansowych instrumentów, 
oddzielnie lub w kombinacji, 

� zastosowanie podejścia samoregulującego rozwiązań systemowych, 

� aktywne poszukiwanie możliwości współpracy pomiędzy sektorem prywatnym i 
państwowym (PPP - projekt ustawy, dotyczący zasad współpracy podmiotów 
prywatno publicznych, w uzgodnieniach). 

Poniżej opisano najważniejsze uwarunkowania, które wpłynęły na podejście do 
zagadnienia ochrony środowiska, sposób rozwiązania poszczególnych problemów, a także 
strukturę dokumentu i sposób jego opracowywania. Relacje programu z dokumentami 
wyższego i niższego rzędu przedstawiono na poniższym schemacie (Schemat 1-3). 
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Schemat 1-3. Relacje programu ochrony środowiska z dokumentami wyższego i niższego rzędu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.1.1 Ustawodawstwo 

Ustawa Prawo ochrony środowiska, z dnia 27 kwietnia 2001 określa zasady ochrony 
środowiska oraz warunki korzystania z jego zasobów, z uwzględnieniem wymagań 
zrównoważonego rozwoju, a w szczególności: 
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• warunków ochrony zasobów środowiska, 
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• kosztów korzystania ze środowiska. 
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5. Odpowiedzialność i sankcje. 

 

1.4.1.2 Polityka Ekologiczna Państwa 

Głównym celem polityki ekologicznej państwa jest zapewnienie bezpieczeństwa 
ekologicznego społeczeństwa polskiego w XXI wieku oraz stworzenie podstaw dla 
opracowania i realizacji strategii zrównoważonego rozwoju kraju. Proces integracji z Unią 
Europejską stanowi ważne wsparcie działań służących osiągnięciu głównego celu polityki. 

Polityka Ekologiczna Państwa zakłada 3 etapy osiągania swoich celów: 

• etap realizacji celów krótkookresowych w trakcie ubiegania się o członkostwo w 
Unii Europejskiej, 

• etap realizacji celów średniookresowych, w pierwszym okresie członkostwa w 
UE, zakładającym realizację programów dostosowawczych (do 2010), 

• etap realizacji celów długookresowych w ramach "Strategii zrównoważonego 
rozwoju Polski do 2025 r.", przygotowywanej przez RM w oparciu o rezolucję 
Sejmu RP, z dnia 2 marca 1999 r. 

Terminy zakończenia pierwszego i rozpoczęcie drugiego etapu wdrażania polityki mogą 
wymagać aktualizacji w zależności od rzeczywistych postępów w procesie integracji z UE. 
Postęp we wdrażaniu polityki można będzie mierzyć wskaźnikami tempa wdrażania modelu 
zrównoważonego rozwoju (np. wzrost PKB, wzrost poziomu życia mieszkańców, redukcja 
zużycia surowców, itd.) oraz wskaźnikami stanu środowiska i efektywności wdrażania polityki 
ekologicznej (np. poprawa jakości wód, powietrza, zwiększenie wykorzystania odpadów, 
zlikwidowanie zaniku gatunków roślin i zwierząt, itd.). 

Realizacja polityki ekologicznej państwa zależy w znacznej mierze od sposobu zarządzania 
środowiskiem na wszystkich poziomach, ze szczególnym uwzględnieniem podziału 
kompetencji w nowej strukturze administracyjnej kraju. 

Zarówno podstawowe zasady polityki ekologicznej państwa jak też cele i kierunki działań w 
ramach ww. etapów zostały zaadaptowane dla potrzeb niniejszego programu, zachowując 
wewnętrzne uwarunkowania województwa łódzkiego. 

 

1.4.1.3 Integracja z Unią Europejską 

Dążenie Polski do członkostwa w Unii Europejskiej nakłada na nas obowiązek dostosowania 
się do norm przez nią przyjętych, także w zakresie ochrony środowiska. Ustawodawstwo Unii 
jest zorientowane albo na ochronę określonych komponentów, albo na regulację pewnych 
procesów technologicznych i produktów w celu ochrony zdrowia człowieka i środowiska. 
Zawiera też dyrektywy regulujące postępowanie w związku z procesami decyzyjnymi 
ważnymi dla ochrony środowiska (np. dyrektywa w sprawie zintegrowanego zapobiegania i 
kontroli zanieczyszczeń, dyrektywa w sprawie ochrony czystości wód, itd.). Należy 
podkreślić, ze niezbędnym i niezwykle istotnym czynnikiem w procesie integracji europejskiej 
jest uwypuklenie roli tzw. zarządzania pro środowiskowego.  

Problemem szczególnej wagi dla województwa łódzkiego a w tym Piotrkowa Trybunalskiego 
jest spełnienie standardów ekologicznych Unii Europejskiej. Dojście do tych wymagań będzie 
wiązało się przede wszystkim ze zmniejszeniem obciążenia środowiska odpadami, poprawą 
gospodarki wodno-ściekowej oraz poprawą efektywności wykorzystania energii i surowców 
naturalnych. 
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1.4.1.4 Specyfika obszaru Piotrkowa Trybunalskiego 

Jakość środowiska przyrodniczego wynika ze specyfiki obszaru miejskiego poddanego silnej 
anatropopresji. Tym niemniej w granicach miasta mamy istotne obszary rolnicze. Z tego tez 
powodu obszar miasta należy charakteryzować jako mocno zróżnicowany. Istotnym jest że 
na terenie miasta występują obszary o znacznej wartości przyrodniczej.  

Oprócz wzmiankowanych elementów, dla planowania polityki ochrony środowiska bardzo 
ważne są: ocena aktualnego stanu w zakresie gospodarki i przyjęte tendencje rozwojowe na 
najbliższe lata (dok. "Strategia rozwoju województwa łódzkiego") oraz działania, które zostały 
już podjęte w celu poprawy, bądź utrzymania aktualnego stanu środowiska. Dodatkowym 
czynnikiem jest stan świadomości ekologicznej mieszkańców miasta i chęć podejmowania 
działań na rzecz ochrony środowiska, co ma istotne znaczenie dla procesu wdrażania 
programu. 

 

1.4.1.5 Możliwości finansowe 

Wdrożenie "Programu..." wiąże się z koniecznością poniesienia kosztów związanych z 
realizacją poszczególnych działań. Oczywiście efektywność wdrażania zależy także od 
stworzenia racjonalnego systemu zarządzania środowiskiem, który to system wymusi 
właściwą strategię planowania budżetu. Niemniej jednak, możliwości finansowe (środki 
zewnętrzne i wewnętrzne) są czynnikiem determinującym zarówno cele polityki ochrony 
środowiska jak i strategię ich osiągnięcia. W ostatnich latach coraz częściej zauważa się, że 
zdobycie środków finansowych na działania wynikające z wieloletniego programu jest 
łatwiejsze niż na działania pojedyncze, często potrzebne, ale nie wynikające z wieloletniej 
strategii. 

1.4.2 Przyjęte założenia metodyczne 

Integracja Polski z Unią Europejską nakłada wymóg dostosowywania wielu standardów do 
obowiązujących w krajach Unii. Oznacza to, że również metodologia, struktura, zawartość, a 
także sam proces opracowywania programu ochrony środowiska powinny być zgodne ze 
standardami stosowanymi w krajach Unii Europejskiej.  

Nowoczesne planowanie polityki ochrony środowiska wymaga zintegrowania jej z politykami 
innych sektorów. Dlatego niniejszy program podaje nie tylko długoterminową politykę w 
zakresie poszczególnych kierunków rozwojowych województwa i ich konsekwencji dla 
środowiska, ale także politykę w zakresie poszczególnych elementów środowiska i 
uciążliwości. Taka konstrukcja programu w jasny sposób nawiązuje do zasady 
zrównoważonego rozwoju. 

Proces konstruowania Programu prowadzony był w oparciu o tzw. otwarte planowanie. 
Biorąc pod uwagę założenia strategii rozwoju gospodarczo-społecznego kraju, 
uwarunkowania wynikające z polityki ekologicznej państwa i Unii Europejskiej, strategię 
rozwoju województwa łódzkiego i zachowując specyfikę tego obszaru, można poprzez 
"otwarty" proces tworzenia zdefiniować politykę ochrony środowiska, która będzie 
akceptowana przez głównych uczestników włączonych w zagadnienia ochrony środowiska i 
rozumiejących ideę zrównoważonego rozwoju województwa. 

Zwrócono szczególną uwagę, na wymianę informacji i konsultacje pomiędzy administracją 
samorządową. Takie podejście prowadzi do zaangażowania wielu stron w proces 
opracowywania Programu (umożliwia im generowanie własnych idei co do kierunków polityki 
ochrony środowiska, opracowywania strategii lub rozwiązywania konkretnych problemów), 
co w efekcie ułatwia proces jego wdrażania. 

Metodyka konstruowania Programu oparta była o kilka elementów, wśród których 
najważniejszymi były: 
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1. Przegląd i ocena aktualnych danych o stanie środowiska województwa łódzkiego i 
miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 

2. Precyzowanie potrzeb Piotrkowa Trybunalskiego w oparciu o "Strategię rozwoju 
województwa łódzkiego" oraz "Strategia zrównoważonego rozwoju Piotrkowa 
Trybunalskiego", „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta Trybunalskiego” oraz spotkania i warsztaty robocze z 
przedstawicielami administracji samorządowej szczebla powiatowego i gminnego 
oraz społeczności lokalnych. 

3. Określenie zasad budowy Programu i jego wdrażania zgodnie z II Polityką 
Ekologiczną Państwa ustanowioną w nawiązaniu do ustawodawstwa unijnego, 
ukierunkowanego na zintegrowaną ochronę wszystkich elementów środowiska - jako 
całości oraz dopasowanie Programu do wytycznych zawartych w ustawie "Prawo 
ochrony środowiska", a dotyczących wojewódzkich programów ochrony środowiska. 

4. Opracowanie celów (do 2011 roku) i sposobu ich realizacji do roku 2007 (plan 
operacyjny). 

5. Uznanie konieczności weryfikacji celów w odstępach 2 - 4 letnich. 

 

Program został oparty o dane istniejące, a w przypadku potrzeby przeprowadzenia 
dodatkowych ekspertyz czy opracowań, wpisano je jako niezbędne do wykonania w ramach 
realizacji celów krótkoterminowych. 

Koncepcja Programu przewiduje sformułowanie zbioru celów ekologicznych oraz działań 
niezbędnych dla ich osiągnięcia. Określenie zbioru celów odbywa się w ścisłym związku z 
przewidywanym rozwojem poszczególnych dziedzin gospodarki województwa, określonym w 
dokumencie strategii rozwoju województwa. Na tle głównych dziedzin rozwoju i związanych z 
nimi kierunków presji na środowisko oraz na podstawie diagnozy i prognozy stanu 
środowiska a także uwarunkowań polityki ekologicznej następuje sformułowanie celów 
średniookresowych ochrony środowiska do roku 2011. 

Cele średniookresowe stanowią podstawę dla określenia planu operacyjnego (do 2007 roku), 
z których następnie wynikają działania główne, pod które mogą być podpisywane konkretne 
projekty. 

"Program ochrony środowiska Piotrkowa Trybunalskiego" został przygotowany przy aktywnej 
konsultacji z samorządem miasta Piotrkowa.  

W trakcie realizacji Programu odbyły się warsztaty robocze z udziałem przedstawicieli 
jednostek administracji państwowej, administracji samorządowej.  

Zgodnie z wymaganiami ustawy „Prawo ochrony środowiska” i „Wytycznymi do sporządzania 
programów ochrony środowiska na szczeblu regionalnym i lokalnym” duży nacisk położono 
na proces opracowania programu i na elastyczność jego treści. Generalną zasadą procesu 
jest włączanie społeczności lokalnych zarówno w przygotowanie programu jak i jego 
wdrażanie. Dlatego już w początkowych etapach prac nad Programem zwrócono szczególna 
uwagę na wymianę informacji i konsultacje pomiędzy przedstawicielami instytucji i 
organizacji włączonych w zagadnienie ochrony środowiska i rozwoju społeczno-
gospodarczego miasta oraz województwa.  

W procesie tym zwanym procesem otwartego planowania wykorzystano takie narzędzia jak: 

• warsztaty robocze, 

• spotkania robocze, 

• bieżące konsultacje ze specjalistami lokalnymi. 
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W wyniku takiego prowadzenia prac, w tworzenie Programu zaangażowanych było wiele 
stron. 

Projekt Programu miasta na prawach powiatu, opracowany we współpracy z wieloma 
partnerami, po przyjęciu przez Prezydenta Miasta zostaje skierowany do zaopiniowania 
przez odpowiednie Komisje Rady Miasta i Marszałka Województwa Łódzkiego. Końcowym 
etapem proceduralnym, kończącym prace nad Programem jest przyjęcie Programu przez 
Radę Miasta w formie uchwały. 

 

1.5 Zawartość dokumentu "Programu ..." 

Jak już wcześniej powiedziano, konstrukcja "Programu ..." oparta jest o schemat dokumentu 
pt. “Polityka ekologiczna państwa na lata 2004-2007 z uwzględnieniem perspektywy na lata 
2009-2011”i jednocześnie dopasowana do specyficznych uwarunkowań Piotrkowa 
Trybunalskiego. 

Zatem dokument zawiera następujące rozdziały: 

 

Rozdział 1 Wstęp 

Introdukcja, w której przedstawiono podstawę prawną opracowania, ogólną charakterystykę 
miasta, koncepcję struktury Programu oraz metodykę realizowanych prac. 

 

Rozdział 2 Założenia wyjściowe Programu 

Rozdział ten prezentuje: 

• uwarunkowania Programu,  

• limity racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych i poprawy stanu 
środowiska, 

• priorytety w zakresie ochrony środowiska i racjonalnego użytkowania zasobów 
naturalnych, w tym obszary specyficzne o najbardziej niekorzystnym w skali 
miasta stanie środowiska i występujących zagrożeniach środowiska. 

 

Rozdział 3 Strategia ochrony środowiska do 2011 roku 

Przedstawiono przyjęte cele ekologiczne i sposoby ich realizacji. Wskazano na zadania o 
charakterze strategicznym, które ujęto w trzech grupach zadaniowych: 

1. Zadania noszące znamiona rozwiązań systemowych dotyczące 
przyszłościowego rozwoju gospodarczo-społecznego miasta w kontekście 
ochrony środowiska naturalnego (aspekty ekologiczne w politykach 
sektorowych). Zadania związane z zarządzaniem  środowiskowym; zadania 

związane z tak zwaną edukacją ekologiczną oraz udział społeczności 
lokalnych oraz organizacji i stowarzyszeń w procesie decyzyjnym związanym z 
zagadnieniami ochrony środowiska. Zadania związane z współpracą 
ponadregionalną. 
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2. Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, zagadnienia racjonalnego 
użytkowania zasobów naturalnych i kulturowych, ochrona przyrody i krajobrazu 
oraz przestrzeni, ochrona lasów, ochrona gleb, ochrona zasobów kopalin i wód 
podziemnych, ochrona pozostałości antropogenicznych. 

3. poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego, w tym:  

• jakość wód i stosunki wodne (w tym racjonalne korzystanie z wody),  

• gospodarowanie odpadami (w oparciu o plan gospodarki odpadami oraz 
programy usuwania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla 
środowiska),  

• zanieczyszczenia powietrza ( w tym wykorzystanie energii odnawialnej), 
oddziaływanie hałasu, pól elektromagnetycznych oraz awarie przemysłowe. 

Poruszane zagadnienia poprzedzono krótkimi opisami charakteryzującymi stan aktualny, 
który dla bloku 2 i 3 został opracowany w oparciu o dokument pt. Stan środowiska w 
Piotrkowie Trybunalskim (załącznik nr 1 do niniejszego Programu). Ponadto, w rozdziale tym 
przedstawiono prognozowany stan środowiska w 2011 r. 

 

Rozdział 4 Plan operacyjny na lata 2004 - 2007  

Przedstawione priorytety ekologiczne dla okresu najbliższych lat oraz lista przedsięwzięć 
istotnych w skali miasta, które powinny zostać przewidziane do realizacji w tym okresie, tj. w 
latach 2004 - 2007, z podziałem na przedsięwzięcia  inwestycyjne oraz pozainwestycyjne, z 
podaniem roku realizacji, kosztów i źródeł finansowania, instytucji odpowiedzialnych za 
realizacje danego przedsięwzięcia oraz rodzaju przedsięwzięcia (własne, koordynowane, 
gminne). 

 

Rozdział 5 

Ocena realizacji Programu, instrumenty zarządzania środowiskiem, organizacja zarządzania 
Programem (cykliczna ocena realizacji Programu, w tym wskaźniki efektywności Programu, 
harmonogram procesu wdrażania Programu). 

 

Rozdział 6 

Aspekty finansowe wdrażania Programu, ramy finansowe realizacji Programu, sumaryczne 
zestawienie kosztów wdrożenia przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach 2004 – 
2007 (z podziałem na inwestycyjne i pozainwestycyjne, wg dziedzin ochrony środowiska) 
oraz udział potencjalnych źródeł finansowania w ogólnych kosztach Programu. 
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2 ZAŁOŻENIA I UWARUNKOWANIA PROGRAMU 

Przyjęte założenia określające istniejące uwarunkowania oraz przestrzeń formalną oraz 
prawną dla opracowania programu ochrony środowiska opierają się na uwarunkowaniach  
zewnętrznych i wewnętrznych.  

Uwzględniono zarówno uwarunkowania wyższego rzędu mające znamiona „uniwersalnych” 
przynajmniej w kontekście mezoregionalnym – czyli dotyczących zarówno miasta jak i 
powiatu piotrkowskiego jak i terenów sąsiednich w obrębie obowiązującego systemu 
prawnego (prawa polskiego jak i międzynarodowego). Traktowane są w niniejszym 
opracowaniu jako uwarunkowania zewnętrzne. Druga grupa uwarunkowań jest związana z 
zamierzeniami rozwojowymi miasta, które to dość precyzyjnie delimitują przyszły kształt 
rozwoju w zakresie: gospodarczym, społecznym jak i w kontekście ładu środowiskowo –
przestrzennego miasta Piotrkowa i powiatu piotrkowskiego. 

2.1 Zasady polityki ekologicznej 

Zasady polityki ekologicznej państwa są zasadami na których oparta jest również strategia 
ochrony środowiska miasta, podobnie jak i województwa łódzkiego. Oprócz zasady 
zrównoważonego rozwoju jako nadrzędnej uwzględniono szereg zasad pomocniczych i 
konkretyzujących, m.in.: 

Zasadę prewencji, oznaczająca w szczególności: 

� zapobieganie powstawaniu zanieczyszczeń poprzez stosowanie najlepszych 
dostępnych technik (BAT), 

� recykling, czyli zamykanie obiegu materiałów i surowców, odzysk, energii, wody i 
surowców ze ścieków i odpadów oraz gospodarcze wykorzystanie odpadów zamiast 
ich składowania, 

� zintegrowane podejście do ograniczania i likwidacji zanieczyszczeń i zagrożeń 
zgodnie z zaleceniami Dyrektywy Rady 96/61/WE w sprawie zintegrowanego 
zapobiegania zanieczyszczeniom i kontroli (tzw. dyrektywa IPPC), 

� wprowadzanie pro- środowiskowych systemów zarządzania procesami produkcji i 
usługami, zgodnie z ogólnoświatowymi i europejskimi wymogami w tym zakresie, 
wyrażonymi m.in. w standardach ISO 14000 i EMAS, programach czystszej produkcji 
i Responsible Care itp. 

Zasadę „zanieczyszczający płaci” odnoszącą się do odpowiedzialności za skutki 
zanieczyszczenia i stwarzania innych zagrożeń. Odpowiedzialność tą ponosić powinny 
wszystkie jednostki użytkujące środowisko a wiec także konsumenci, zwłaszcza, gdy mają 
możliwość wyboru mniej zagrażających środowisku dóbr konsumpcyjnych. 

Zasadę integracji polityki ekologicznej z politykami sektorowymi, oznaczająca 
uwzględnienie w politykach sektorowych celów ekologicznych na równi z celami 
gospodarczymi i społecznymi.  
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Zasadę regionalizacji, oznaczająca m.in. skoordynowanie polityki regionalnej z 
regionalnymi ekosystemami w Europie (np. Morze Bałtyckie i strefy przybrzeżne, doliny rzeczne i 

obszary wodno błotne, szczególnie w strefach przygranicznych). 

Zasadę subsydiarności, wynikająca m.in. z Traktatu o Unii Europejskiej a oznaczająca 
przekazywanie części kompetencji i uprawnień decyzyjnych dotyczących ochrony 
środowiska na właściwy szczebel regionalny lub lokalny tak, aby był on rozwiązywany na 
najniższym szczeblu, na którym może zostać skutecznie i efektywnie rozwiązany. 

Zasadę skuteczności ekologicznej i efektywności ekonomicznej odnosząca się do wyboru 

planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych ochrony środowiska a następnie do oceny 
osiągniętych wyników a oznaczająca potrzebę minimalizacji nakładów na jednostkę 
uzyskanego efektu.  

 

2.2 Synteza wytycznych wynikających z polityki Unii 
Europejskiej 

2.2.1 Podstawowe założenia polityki ekologicznej 

VI Program działań Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie ochrony środowiska na lata 2001 – 
2010 podkreśla, ze realizacja zrównoważonego rozwoju ma nastąpić poprzez poprawę 
środowiska i jakości życia obywateli UE. Komisja Europejska wśród czterech priorytetowych 
obszarów działań wymienia "środowisko i zdrowie". VI Ramowy program działań UE podnosi 
rangę ochrony gleb i powierzchni ziemi. Strategicznym celem polityki ekologicznej państwa, 
a także i województwa łódzkiego, w tym obszarze jest zapobieganie zagrożeniom zdrowia w 
środowisku i ograniczenie ryzyka dla zdrowia wynikającego z narażenia na szkodliwe dla 
zdrowia czynniki środowiskowe.  

 

2.2.2 Priorytety części środowiskowej Funduszu Spójności (2004 - 2006) 

 

Dokument programowy ochrony środowiska przewiduje 6 priorytetów dla Funduszu 
Spójności. Dla województwa łódzkiego istotne znaczenie mają następujące priorytety: 

 

Priorytet 1. Budowa i unowocześnianie oczyszczalni ścieków i systemów kanalizacyjnych 
(poprawa jakości wód powierzchniowych). 

  Ochrona wód jest jednym z ważniejszych wyzwań, jakie stoją zarówno przed 
Polską w celu realizacji zobowiązań negocjacyjnych (Dyrektywa 
91/271/EWG). Przewiduje się także objęcie wsparciem projektów grupowych, 
obejmujących mniejsze aglomeracje szczególnie na obszarach wrażliwych 
środowiskowo. 

 

Priorytet 2. Zwiększenie dostępności wody do picia i poprawa jej jakości. 
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 Priorytet ten związany jest z zapewnieniem bezpieczeństwa i zdrowia 
ludności. Poprawa jakości wody dostarczanej dla ludności miast i wsi przez 
wodociągi komunalne i dostosowanie jej do zaostrzonych wymagań prawnych 
- wynika zarówno z prawa krajowego jak i standardów unijnych.  

 

Priorytet 4. Racjonalizacja gospodarki odpadami. 

 Plany gospodarki odpadami umożliwią zintensyfikowanie działań na rzecz 
gospodarki odpadami przez podmioty komunalne, które będą mogły być 
wspierane przez Fundusz Spójności. 

 

Wymogi Funduszu Spójności pozwalają na finansowanie projektów przekraczających 10 mln 
EURO. Wobec tego wsparciem funduszu mogą być objęte projekty grupowe, polegające na 
tworzeniu projektów o charakterze zintegrowanym obejmującym grupę gmin oraz łączące w 
jednym projekcie różne zagadnienia. Inną propozycją może być rozwiązywanie problemów 
ekologicznych w układzie zlewni lub w granicach regionalnych czy subregionalnych (np. 
projekt z zakresu gospodarki odpadami obejmujący nawet całe województwo).  

 

2.3 Synteza wytycznych wynikających z polityki ekologicznej 
państwa 

Założenia zawarte w "Polityce Ekologicznej Państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem 
perspektywy na lata 2007-2010" przyjętej uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 
maja 2003 r. (M.P.03.33.433) przewidują realizację celów i zadań o charakterze 
systemowym. Dokument ten wynika z realizacji wymogów cyklicznego sporządzania tego 
typu opracowań co zostało zawarte w ustawie Prawo ochrony środowiska. Dokument ten jest 
aktualizacją i uszczegółowieniem długookresowej „II Polityki ekologicznej państwa”. Odnosi 
to się głownie do priorytetowych kierunków działania określonych w VI Programie działań 
Unii Europejskiej w dziedzinie środowiska.  "Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2003-
2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010" nie posiada właściwego programu 
wykonawczego.  

Częściowo adekwatne dla zdefiniowanych w powyższym dokumencie celów jest „Program 
wykonawczy do II Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2002 – 2010” opracowany w roku 
2002 r.  Wytyczne do sporządzania programów ochrony środowiska przygotowane przez 
Ministerstwo Środowiska wskazują, iż cele i działania ujęte w „Polityce ekologicznej państwa 
na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010”, oraz ujęte w tabelach 
w „Programie wykonawczym do II Polityki ekologicznej państwa na lata 2002-2010” 
przedsięwzięcia inwestycyjne i pozainwestycyjne, powinny być wykorzystywane przy 
sporządzaniu miedzy innymi powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska w 
trojaki sposób, jako: 

� podstawa wyjściowa do określenia zadań;  

� analogię do sformułowania regionalnych lub lokalnych wskaźników osiągniętych 
celów; 

� inspirację do wprowadzenia tożsamych zadań na szczeblu regionalnym i lokalnym.  
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Komentowane dokumenty Wskazują wytyczne w zakresie ochrony ochrona dziedzictwa 
przyrodniczego i racjonalne użytkowanie zasobów przyrody z szczególnym uwzględnieniem: 

� ochrony przyrody i krajobrazu; 

� ochrony i zrównoważony rozwój lasów;  

� ochrony gleb;  

� ochrony zasobów kopalin i wód podziemnych;  

� biotechnologii i organizmów zmodyfikowanych genetycznie.  

Jednym z głównych celów przedstawionych w Polityce jest zrównoważone wykorzystanie 
surowców, materiałów, wody i energii w tym: 

� materiałochłonność, wodochłonność, energochłonność i odpadowość gospodarki;  

� wykorzystanie energii odnawialnej; 

� kształtowanie stosunków wodnych i ochrona przed powodzią;  

oraz  dalsza poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego z uwzględnieniem: 

� podstawowych założeń dotyczących relacji "środowisko  zdrowie";  

� jakości wód;  

� zanieczyszczenie powietrza;  

� gospodarowanie odpadami;  

� chemikalia w środowisku; 

� poważne awarie przemysłowe;  

� oddziaływanie hałasu;  

� oddziaływanie pól elektromagnetycznych.  

Kolejnym celem jest przeciwdziałanie zmianom klimatu. Plan przewiduje cykliczną ocena 
realizacji polityki ekologicznej z uwzględnieniem monitoringu i obiegu informacji o stanie 
środowiska oraz wskaźników skuteczności polityki, oceny i raporty. Polityka wstępnie 
szacuje również nakłady na realizację wyznaczonych celów w latach 2003-2006 i 
perspektywicznie do 2010 r.  

Ustawa Prawo ochrony środowiska w swoim art. 13 stwierdza, że polityka ekologiczna 
państwa ma na celu stworzenie warunków niezbędnych do realizacji ochrony środowiska. 
We współczesnym świecie oznacza to przede wszystkim, że polityka ta powinna być 
elementem równoważenia rozwoju kraju i harmonizowania z celami ochrony środowiska 
celów gospodarczych i społecznych. Oznacza to także, że realizacja polityki ekologicznej 
państwa w coraz większym stopniu powinna dokonywać się poprzez zmiany modelu 
produkcji i konsumpcji, zmniejszanie materiałochłonności, wodochłonności i 
energochłonności gospodarki oraz stosowanie najlepszych dostępnych technik i dobrych 
praktyk gospodarowania, a dopiero w dalszej kolejności poprzez typowo ochronne, 
tradycyjne działania takie jak oczyszczanie gazów odlotowych i ścieków, unieszkodliwianie 
odpadów itp. Na koniec oznacza to również, że aspekty ekologiczne powinny być 
obligatoryjnie włączane do polityk sektorowych we wszystkich dziedzinach gospodarowania, 
a także do strategii i programów rozwoju na szczeblu regionalnym i lokalnym.  
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2.3.1 Cele i zadania o charakterze systemowym  

 

Włączenie aspektów ekologicznych do polityk sektorowych.  

Wśród metod realizacji celów polityki ekologicznej państwa w ramach polityk sektorowych 
priorytet będzie miało stosowanie tzw. dobrych praktyk gospodarowania i systemów 
zarządzania środowiskowego, które pozwalają kojarzyć efekty gospodarcze z efektami 
ekologicznymi. Szczegółowe wskazówki w tym względzie są zawarte w "Wytycznych 
dotyczących zasad i zakresu uwzględniania zagadnień ochrony środowiska w programach 
sektorowych", przygotowanych przez Ministerstwo Środowiska, jako załącznik do dokumentu 
pt. "Program wykonawczy do II Polityki ekologicznej państwa na lata 2002- 2010".  

 

Aktywizacja rynku do działań na rzecz środowiska  

Zgodnie z II Polityką ekologiczną państwa jednym z podstawowych rozwiązań służących 
ochronie środowiska ma być wykorzystanie do tego celu mechanizmów gry rynkowej. 

Dzięki aktywizacji rynku do działań na rzecz środowiska zamierza się uzyskać:  

� równoprawne warunki w dostępie do ograniczonych zasobów oraz do 
możliwości odprowadzania zanieczyszczeń przez wszystkie podmioty 
gospodarcze;  

� zachowanie i tworzenie miejsc pracy w dziedzinach mniej obciążających 
środowisko (tzw. zielone miejsca pracy);  

� rozwój produkcji towarów i usług, które mniej obciążają środowisko, a przez to 
prowadzą do bardziej zrównoważonej konsumpcji;  

� ekonomizację ochrony środowiska;  

� rozwój produkcji urządzeń służących ochronie środowiska;  

� rozwój potencjału doradczego służącego zrównoważonemu rozwojowi;  

� wzmocnienie i poszerzenie oferty eksportowej polskich podmiotów 
gospodarczych zajmujących się ochroną środowiska, zwłaszcza w eksporcie 
na rynki krajów Europy Środkowej i Wschodniej oraz krajów rozwijających się.  

Uzyskanie tych efektów wymaga podejmowania działań bezpośrednich i pośrednich, 
polegających na tworzeniu warunków do zmiany zachowań przez samorządy regionalne i 
lokalne, podmioty gospodarcze oraz gospodarstwa domowe. Jednym z istotnych działań jest  
wspieranie powstawania i zachowania tzw. zielonych miejsc pracy, w szczególności w: 
rolnictwie ekologicznym, agro i ekoturystyce, leśnictwie i ochronie przyrody, odnawialnych 
źródłach energii działaniach na rzecz oszczędzania zasobów (zwłaszcza energii i wody), 
odzysku produktów lub ich części oraz odzysku opakowań i wykorzystania odpadów jako 
surowców wtórnych. 

Podstawą uzyskania wsparcia będzie przedstawienie przez władze samorządowe 
(wojewódzkie, powiatowe, gminne  pojedynczo lub w stowarzyszeniu) konkretnego programu 
tworzenia zielonych miejsc pracy. Rząd będzie popierał partnerstwo prywatnopubliczne w 
działaniach na rzecz tworzenia zielonego rynku pracy. 

Stymulowanie rozwoju przemysłu urządzeń ochrony środowiska, zwłaszcza urządzeń 
wykorzystywanych w ochronie wód i powietrza oraz zagospodarowaniu odpadów. 
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Wprowadzenie handlu emisjami zanieczyszczeń do powietrza, zwłaszcza w zakresie CO2, 
SO2 i NOx 

Włączenie instytucji finansowych do wspierania na zasadach rynkowych przedsięwzięć w 
ochronie środowiska i na rzecz rozwoju zrównoważonego.  

W efekcie wymienionych działań należy się spodziewać: znacznego poszerzenia się rynku 
na produkty proekologiczne, wielokrotnego użytkowania, z recyklingu, surowce wtórne, 
wzrostu rynku pracy związanego z ochroną środowiska i ze zrównoważonym rozwojem, 
odmaterializowania produkcji i konsumpcji, ekonomizacji ochrony powietrza.  

 

Partnerstwo z biznesem  

Należy z jednej strony udzielać przedsiębiorstwom wszelkiej możliwej pomocy w spełnianiu 
zaostrzanych, ekologicznych wymagań obligatoryjnych, zaś z drugiej  tworzyć sprzyjające 
warunki dla podejmowania przez nie działań na rzecz środowiska również o charakterze 
dobrowolnym. Pomoc w spełnianiu wymagań obligatoryjnych, obok dopuszczonej prawem 
pomocy materialnej, będzie obejmować przede wszystkim zapewnienie właściwego 
przepływu informacji pomiędzy instytucjami publicznymi i sferą biznesu oraz szkolenie kadr.  

Działania: udzielanie przedsiębiorstwom materialnej pomocy w spełnianiu zaostrzanych 
wymagań ekologicznych; stworzenie stałych ciał konsultacyjnych szkolenie kadr 
przedsiębiorstw w zakresie problematyki ochrony środowiska; wsparcie "Ruchu czystszej 
produkcji" i Programu "Odpowiedzialność i troska; promocja istniejącego znaku 
ekologicznego oraz opracowanie kryteriów przyznawania tego znaku dla większej liczby grup 
wyrobów;stworzenie instytucjonalnych warunków dla praktycznego wdrażania w Polsce 
rozporządzenia EMAS (przede wszystkim powołanie kompetentnej odpowiedzialnej za 
realizację rozporządzenia; wdrożenie systemu zbywalnych pozwoleń na emisję (w pierwszej 
kolejności w odniesieniu do emisji dwutlenku węgla, dwutlenku siarki i tlenków azotu), w tym 
przede wszystkim przygotowanie i uchwalenie ustawy w sprawie tworzenia rynków 
uprawnień do emisji zanieczyszczeń środowiska i zasad obrotu takimi uprawnieniami.  

 

Kształtowanie postaw konsumentów  

Przyjazne wobec środowiska działania konsumentów mogą bowiem nie tylko istotnie 
zmniejszyć skalę problemów ekologicznych, jakie występują w gospodarce komunalnej, 
transporcie czy turystyce. W ramach polityki ekologicznej państwa znacznie większy niż 
dotychczas nacisk zostanie położony na sterowanie popytem na dobra i usługi, które będzie 
realizowane poprzez szereg działań.  

Działania: 

� wprowadzenie problematyki bezpośredniego i pośredniego oddziaływania na 
środowisko przez sferę konsumpcji do podstaw kształcenia we wszystkich typach 
szkół;  

� włączenie prezentacji obejmujących oddziaływanie na środowisko zachowań 
konsumentów do oferty programowej środków przekazu oraz instytucji kultury i 
wypoczynku; 

� konsekwentna realizacja obowiązków instytucji publicznych w zakresie udostępniania 
informacji o środowisku wspieranie rynkowej konkurencyjności produktów i usług 
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przyjaznych środowisku poprzez uaktywnienie ich marketingu, reklamy, a 
subsydiowanie ich cen. 

2.3.2 Ograniczanie subsydiów szkodliwych dla środowiska  

W ramach programu stopniowego wycofywania się z subsydiów szkodliwych dla środowiska 
zostaną ustalone przejrzyste zasady subwencjonowania ochrony środowiska. Wsparcie takie 
powinno objąć gospodarstwa domowe, w sytuacji gdy likwidacja subsydiów skutkować 
będzie wyższymi cenami nośników energii, spowoduje znaczny wzrost kosztów zaopatrzenia 
w wodę, usuwania ścieków i odpadów bytowych.  

 Działania: 

� identyfikowanie obszarów występowania, form i zakresu różnych mechanizmów 
szkodliwego dla środowiska subsydiowania; 

� rozwijanie systemów wsparcia publicznego w postaci preferencji kredytowo 
pożyczkowych i fiskalnych, umożliwiających rozwój przyjaznych dla środowiska 
procesów produkcyjnych, produktów. 

 

 

Ekologizacja sektora finansowego  

W okresie 2003-2006 będą uruchomione liczne i zróżnicowane działania sprzyjające 
wzrostowi zaangażowania komercyjnego prywatnych i publicznych instytucji finansowych na 
rzecz finansowania celów ekologicznych.  

 

Zarządzanie środowiskowe  

Systemy zarządzania środowiskowego tworzone zgodnie z zasadami określonymi w 
normach ISO 14000 i rozporządzeniu EMAS są najbardziej rozbudowane i towarzyszą im 
najbardziej rozwinięte procedury certyfikacji. Pewne formy certyfikacji, tj. świadectwa, 
funkcjonują także w ramach Ruchu Czystszej Produkcji, któremu patronuje Federacja 
Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT.  

Aby nadzieje wiązane z zarządzaniem środowiskowym mogły się urzeczywistnić, 
konieczne jest pilne podjęcie działań w trzech podstawowych kierunkach:  

� skutecznego promowania wymienionych systemów zarządzania 
środowiskowego, zwłaszcza wśród małych i średnich przedsiębiorstw, co 
może również wymagać udzielania tym przedsiębiorstwom, z uwzględnieniem 
ograniczeń wynikających z zasad udzielania pomocy publicznej, 
ewentualnego wsparcia finansowego w tym zakresie;  

� zwracania większej uwagi przez podmioty wdrażające systemy oraz przez 
jednostki weryfikujące i certyfikujące na spełnianie tych wymagań 
systemowych, które dotyczą uzyskiwania ciągłej poprawy w zakresie 
oddziaływania organizacji na środowisko (a nie tylko tych, które odnoszą się 
do zidentyfikowania istotnych problemów środowiskowych, wypracowania i 
wdrożenia odpowiednich procedur postępowania oraz prowadzenia w ramach 
systemu wymaganej dokumentacji);  
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� stworzenia odpowiednich warunków prawno instytucjonalnych dla praktycznej 
realizacji i stosowania w Polsce przepisów rozporządzenia EMAS, które z 
chwilą przystąpienia do Unii Europejskiej staną się dla naszego kraju 
obowiązujące.  

 

Odpowiedzialność za skutki środowiskowe realizowanych przedsięwzięć  

Odpowiedzialność za skutki środowiskowe realizowanych przedsięwzięć ujęta jest w polskim 
prawie ochrony środowiska w formie odpowiedzialności cywilnej i karnej.  

 

2.3.3 Mechanizmy ekonomiczne i systemy finansowania  

Mechanizmy ekonomiczne  

Niezbędnym jest opracowanie systemu informatycznego pozwalającego na efektywną 
kontrolę funkcjonowania systemu opłat za korzystanie ze środowiska, naliczanych 
bezpośrednio przez podmioty gospodarcze wnoszące te opłaty. Podobnie za konieczne 
uznano wprowadzenie opłat produktowych i depozytów ekologicznych, dobrowolnych i 
obowiązkowych ubezpieczeń ekologicznych oraz rynków zbywalnych uprawnień do emisji 
zanieczyszczeń.  

 

Systemy finansowania  

W latach 2003-2006 w systemie instytucjonalnym finansowania ochrony środowiska powinny 
zostać stworzone nowe bądź zreformowane dotychczas istniejące instytucje gromadzenia i 
redystrybucji dochodów w związku z wprowadzeniem nowych rodzajów obciążeń 
ekologicznych dla podmiotów gospodarczych (np. opłaty produktowe) lub zniesieniem 
(zmniejszeniem) obciążeń dotychczas istniejących.  

Rozdysponowanie środków finansowych ze źródeł publicznych powinno zostać poddane 
przejrzystym regułom zarówno w odniesieniu do ubiegających się o środki przedsiębiorstw, 
jak i samorządów oraz gospodarstw domowych. Podstawę tego powinien stanowić 
odpowiedni system informacji o sposobach i warunkach udostępniania takiej pomocy 
publicznej.  

 

Wzmocnienie instytucjonalne  

Aby podołać zwiększonym obowiązkom, musi nastąpić wzmocnienie kadrowe i 
kompetencyjne istniejących struktur, a także musi być rozważona możliwość i celowość 
tworzenia nowych instytucji.  

Do działań zaliczono: 

� wzmocnienie etatowe komórek ochrony środowiska i gospodarki wodnej na szczeblu 
centralnym, regionalnym (zlewniowym), wojewódzkim, powiatowym i gminnym; 

� wzmocnienie etatowe służb inspekcji ochrony środowiska na szczeblu centralnym 
i wojewódzkim;  

� utworzenie nowych komórek lub powierzenie już istniejącym strukturom nowych  

zadań związanych ze specyficznymi programami unijnymi lub międzynarodowymi. 
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2.3.4 Udział społeczeństwa. Edukacja ekologiczna, dostęp do informacji 

i poszerzanie dialogu społecznego  

 

Polityka ekologiczna przewiduje dalsze rozszerzanie współpracy instytucji publicznych z 
pozarządowymi organizacjami ekologicznymi, a także konsekwentna realizacja ustalonych 
prawem obowiązków instytucji publicznych w zakresie umożliwiania obywatelom i 
organizacjom społecznym udziału w procedurach oceny oddziaływania na środowisko 
zarówno konkretnych przedsięwzięć, jak i zamierzeń o charakterze strategii, planów i 
programów.  

Do koniecznych działań zaliczono: 

� utworzenie w urzędach administracji publicznej systemu udostępniania 
informacji o środowisku; 

� opracowanie i wdrożenie, w oparciu o publiczne rejestry, interaktywnych baz 
danych o środowisku w postaci elektronicznej, dostępnych za pośrednictwem 
Internetu (do 2005 r.);  

� zapewnienie bieżącego udziału przedstawicieli pozarządowych organizacji 
ekologicznych w radach nadzorczych funduszy ekologicznych, ciałach 
doradczych i opiniodawczych, komitetach nadzorujących finansowanie projektów 
ekologicznych z funduszy publicznych itp. (praca ciągła); 

� wsparcie wybranych projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe; 

� realizacja przewidzianych prawem obowiązków w zakresie zapewniania 
społecznego udziału w procedurach oceny oddziaływania na środowisko 
przedsięwzięć, planów i programów (praca ciągła);  

� zwiększenie udziału problematyki ekologicznej w podstawach programowych 
kształcenia we wszystkich typach szkół oraz rozwój szkoleń obejmujących 
zagadnienia środowiskowe organizowanych przez pracodawców, instytucje 
publiczne i organizacje społeczne (praca ciągła);  

� powołanie i zapewnienie funkcjonowania stałych ciał konsultacyjnych 
zajmujących się problematyką ekologiczną.  

 

2.3.5 Współpraca międzynarodowa  

Wiodącym motywem współpracy międzynarodowej będzie dostosowanie polskiego prawa, 
struktur organizacyjnych, procedur administracyjnych i gospodarki do wymogów Unii 
Europejskiej.  

Priorytetowo należy traktować współpracę dwustronną w dziedzinie ochrony środowiska z 
tymi państwami, które są lub mogą w najbliższym czasie stać się naszymi strategicznymi 
partnerami ew. współpracy gospodarczej.  

Do priorytetowych zadań zaliczono: 

� aktywizację współpracy dwustronnej z państwami sąsiednimi w kontekście wspólnej 
realizacji zobowiązań wobec Unii Europejskiej. 



PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA  PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO  NA LATA 2004-2007. 

BBF    Sp. z o.o.
 

28 

2.3.6 Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne użytkowanie zasobów 

przyrody  

W polityce ekologicznej przyjęto następujące założenia. 

Zgodnie z założeniami VI Programu działań Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie ochrony 
środowiska realizacja zrównoważonego rozwoju ma nastąpić poprzez poprawę środowiska i 
jakości życia obywateli UE. Poprawa środowiska ma nastąpić między innymi wskutek działań 
takich, jak:  

� znaczny wzrost lesistości w Polsce zakłada się wzrost lesistości z 28,5% (2001 r.) do 
30% (do roku 2020), a w dalszej perspektywie nawet do 32-33%;  

� utworzenie europejskiej sieci ekologicznej NATURA 2000 obejmującej dotychczas ok. 
15% powierzchni państw członkowskich Unii Europejskiej;  

� ochrona terenów wodnobłotnych;  

� poprawa stanu czystości wód powierzchniowych (płynących, stojących i morskich); 

� ochrona wód podziemnych (monitoring wód podziemnych) 

2.3.6.1 Ochrona przyrody i krajobrazu  

 

Cele średniookresowe do 2011 r.  

 

Najważniejszymi celami w zakresie ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazowej w 
perspektywie 2011 r. są:  

� renaturalizacja i poprawa stanu najcenniejszych zniszczonych ekosystemów i 
siedlisk, szczególnie leśnych i wodno błotnych;  

� restytucja wybranych gatunków (w uzasadnionych przypadkach);  

� rozszerzenie i usprawnienie ochrony in situ i ex situ gatunków roślin i zwierząt 
zagrożonych wyginięciem oraz starych;   

� rozwój prac badawczych i inwentaryzacyjnych w zakresie oceny stanu i 
rozpoznawania zagrożeń różnorodności biologicznej;  

� utrzymanie urozmaiconego krajobrazu rolniczego z gospodarstwami średniej 
wielkości oraz zwiększenie wsparcia i rozwój form rolnictwa stosujących metody 
produkcji nienaruszające równowagi przyrodniczej, przede wszystkim rolnictwa 
ekologicznego i zintegrowanego;  

� zapewnienie ochrony i racjonalnego gospodarowania różnorodnością 
biologiczną na całym terytorium kraju; 

� podniesienie poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa; 

� zachowanie tradycyjnych praktyk gospodarczych na terenach przyrodniczo 
cennych, jako narzędzia ochrony i zrównoważonego wykorzystania zasobów 
biologicznych, z uwzględnieniem Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej; 

� zapewnienie skutecznego przeciwdziałania wprowadzaniu gatunków, które 
mogą zagrażać integralności naturalnych ekosystemów i siedlisk lub stanowić 
zagrożenie gatunków rodzimych.  
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Zadania na lata 2003-2006  

 

Do priorytetowych, najpilniejszych zadań na rzecz realizacji wyżej wymienionych celów, 
niezbędnych do wykonania w latach 2003-2006 zaliczono: 

� utworzenie w Polsce Europejskiej Sieci Obszarów Chronionych NATURA 2000, 

� wdrożenie skutecznych narzędzi planistycznych dla ochrony różnorodności 
biologicznej i krajobrazowej; 

� skoordynowanie międzyresortowych działań na rzecz ochrony zasobów 
przyrodniczych w skali kraju; 

� wprowadzenie monitoringu różnorodności biologicznej oraz wdrożenie kryteriów 
i wskaźników do kontroli skuteczności realizacji w tym zakresie polityki 
ekologicznej państwa;  

� pełne wdrożenie przepisów prawnych regulujących bezpieczeństwo biologiczne 
kraju oraz zapewnienie środków na wykonywanie prawa i kontrolowanie 
zagrożeń związanych z wykorzystaniem biotechnologii; 

� wdrożenie instrumentów służących ekologizacji gospodarki rolnej, w tym 
programów rolnośrodowiskowych. 

 

2.3.6.2 Ochrona i zrównoważony rozwój lasów  

Wzbogacanie i racjonalne użytkowanie zasobów leśnych wymaga między innymi wzrostu 
lesistości z obecnego poziomu 28,5% (2001 r.) do ok. 30% powierzchni Polski w 2020 r. i ok. 
33% w perspektywie 2050 r., a także zapewnienia trwałości i wielofunkcyjności lasów, 
kompleksowej ochrony ekosystemów leśnych oraz wprowadzania bezpiecznych technologii 
prac w lesie.  

 

Cele średniookresowe do 2011 r.  

 

Do podstawowych celów w zakresie ochrony i zrównoważonego rozwoju lasów do 2010 r. 
należą:  

� dalsze zwiększanie lesistości kraju;  

� rozszerzenie zasięgu renaturalizacji obszarów leśnych;  

� wdrożenie zasad ochrony i powiększania różnorodności biologicznej w lasach na 
poziomie genetycznym, gatunkowym i ekosystemowym;  

� zapewnienie ochrony leśnych zasobów genowych;  

� wdrożenie zasad ochrony i zagospodarowania zbiorowisk leśnych o charakterze 
naturalnym lub półnaturalnym;  

� zachowanie w stanie zbliżonym do naturalnego lub odtworzenie śródleśnych 
zbiorników i cieków wodnych;  

� utrzymanie wielofunkcyjności lasów;  
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� poprawa zdrowotności i odporności drzewostanów;  

� zwiększenie ilości i powierzchni zadrzewień na terenach rolniczych;  

� dostosowanie lasów i leśnictwa, w większym niż dotychczas zakresie, do 
wypełniania zróżnicowanych funkcji nie tylko przyrodniczych;  

� ulepszenie rozwiązań techniczno-finansowych zapewniających trwałość 
ekosystemów leśnych;  

� ochrona gleb leśnych, a szczególnie substancji organicznej gleby;  

� wdrażanie programów mających na celu podnoszenie świadomości 
społeczeństwa. 

 

Zadania na lata 2003-2006 

 

Do priorytetowych zadań na rzecz realizacji wzmiankowanych celów, niezbędne do 
wykonania w latach 2003-2006 zaliczono:  

� przygotowanie podstaw do rozszerzenia zakresu zalesień poprzez weryfikację                    
klasyfikacji gruntów, uporządkowanie ewidencji gruntów pod kątem pełnego                  
uwzględnienia gruntów zalesionych i zadrzewionych oraz ujęcie granicy polno                  
leśnej w planach zagospodarowania przestrzennego (2003-2004); 

� aktualizacja "Krajowego programu zwiększania lesistości" (2003);                              

� wzmocnienie potencjału prowadzonego przez Lasy Państwowe "Centrum                             
Informacyjnego Lasów Państwowych" oraz "Ośrodka Kultury Leśnej", zwłaszcza 
w odniesieniu do tych ich zadań, które dotyczą edukacji ekologicznej i                 
komunikacji społecznej (2004-2006); 

� zalesienie ok. 80 tys. ha gruntów wyłączonych z użytkowania rolniczego                
(2003-2006); 

� kontynuowanie programu przebudowy drzewostanów zmienionych lub silnie             
uszkodzonych przez zanieczyszczenia powietrza (2003-2006).                                     

 

2.3.6.3 Ochrona gleb  

 

Realizowane w ramach polityki ekologicznej państwa działania w zakresie ochrony gleb 
obejmują:  

� ochronę zasobów gleb użytkowanych przyrodniczo przed ich wyłączeniem z 
tego użytkowania; 

� ochronę gleb przed erozją, dewastacją fizyczną i zanieczyszczeniem 
chemicznym;  

� rekultywację gleb zdegradowanych.  

� wprowadzenie jako alternatywnej działalności dla rolników posiadających grunty 
rolne o niskiej klasie bonitacji eksploatacji kopalin pospolitych ( gliny, iły piaski, 
żwiry) na podstawie decyzji administracyjnych. 
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Cele średniookresowe do 2011 r.  

 

Do najważniejszych celów polityki ekologicznej państwa w dziedzinie ochrony gleb do roku 
2010 należą:  

� podniesienie poziomu wiedzy użytkowników gleb i gruntów w zakresie 
możliwości eksploatacji gleb;  

� doskonalenie struktur organizacyjnych zajmujących się problematyką ochrony i 
racjonalnego użytkowania gleb; 

� wprowadzanie w rolnictwie sposobu produkcji zgodnego z ustawą o rolnictwie 
ekologicznym;  

� objęcie monitoringiem gleb rejestracji zmian fizycznych, chemicznych i 
biologicznych wynikających z rodzaju i intensywności eksploatacji oraz 
oddziaływania różnych negatywnych czynników (erozja, inwestycje, przemysł, 
emisje, odpady, ścieki i in.);  

� przygotowanie podstaw oraz doprowadzenie do powstania uregulowań 
prawnych ustalających zasady i procedury ograniczające nadmierną 
eksploatację; 

� identyfikacja zagrożeń i rozszerzenie prac na rzecz rekultywacji terenów 
zdegradowanych, w tym terenów poprzemysłowych;  

� maksymalne zagospodarowanie terenów poprzemysłowych poprzez 
opracowanie i wdrożenie mechanizmów sprzyjających ponownemu włączeniu 
tych terenów do obiegu gospodarczego.  

 

Zadania na lata 2003-2006  

 

Dla realizacji określonych wyżej celów konieczne jest wykonanie w latach 2003-2006 
poniższych, priorytetowych zadań szczegółowych polegających na następujących 
działaniach:  

 Działania: 

� ocena wartości naturalnego potencjału produkcyjnego gleb i ustalenie 
możliwości użytkowania gleb zgodnie z zasadami trwałego i zrównoważonego 
rozwoju (praca ciągła); 

� wprowadzenie do przepisów wykonawczych do ustawy o ochronie roślin 
procedur oceny ryzyka przy stosowaniu pestycydów (2003 r.); 

� wprowadzenie na terenach chronionych produkcji rolnej, zgodnej z prawem 
o rolnictwie ekologicznym; 

� opracowanie polskiego dokumentu referencyjnego dotyczącego najlepszych 
dostępnych technik (BAT) w zakresie rekultywacji starych składowisk (2004 r.);  
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� przygotowanie wytycznych dotyczących zasad gospodarowania na glebach 
skażonych rtęcią i kadmem (wraz z ich wyłączaniem z rolniczego i ogrodniczego 
wykorzystania) (2005 r.); 

� przeprowadzenie kontroli realizacji programu rekultywacji terenów po byłych 
bazach wojsk rosyjskich; 

� ocena stopnia realizacji programu likwidacji mogilników; 

� opracowanie i realizacja powiatowych programów rekultywacji i zalesiania 
zdegradowanych gleb na obszarach użytkowanych rolniczo, wraz z ewentualną, 
niezbędną nowelizacją przepisów prawnych (2004 r.); 

� opracowanie i wdrożenie systemu przywracania walorów użytkowych terenom 
poprzemysłowym (2005 r.); 

� kompleksowa rekultywacja starych składowisk;  

� ocena realizacji programu monitoringu gleb i jego weryfikacja ukierunkowana na 
rejestrowanie zmian powodowanych przez różnorodne użytkowanie gleb, w tym 
przez nadmierną ich eksploatację (2005 r.). 

 

2.3.6.4 Ochrona zasobów kopalin i wód podziemnych  

 

Cele średniookresowe do 2011 r.  

Cele w dziedzinie ochrony zasobów kopalin i wód podziemnych do 2010 r. obejmują 
następujące podstawowe kierunki działania:  

� poszukiwanie efektywnych ekologicznie i ekonomicznie substytutów kopalin oraz 
zmniejszanie wskaźników zużycia surowców mineralnych na jednostkę produkcji 
i jednostkę PKB;  

� zwiększenie efektywności wykorzystania rozpoznanych i eksploatowanych złóż;  

� zwiększenie skuteczności ochrony zasobów kopalin leczniczych i wód 
podziemnych, przed ich ilościową i jakościową degradacją na skutek nadmiernej 
eksploatacji oraz przenikania do warstw wodonośnych zanieczyszczeń z 
powierzchni ziemi; 

� ograniczanie naruszeń środowiska towarzyszących eksploatacji kopalin i pracom 
geologicznym.  

� sporządzenie inwentaryzacji studni głębinowych nie eksploatowanych wraz z ich 
likwidacją przez właściciela gruntu, na którym są zlokalizowane w aspekcie 
ochrony wód przeznaczonych do gospodarczego wykorzystania. 

 

Zadania na lata 2003-2006  

 

Dla realizacji określonych wyżej celów konieczne jest wykonanie w latach 2003-2006 
następujących zadań:  
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� rozszerzenie prac badawczych i badawczorozwojowych oraz działań 
promocyjnych i regulacyjnych wspierających poszukiwanie i stosowanie 
substytutów kopalin spełniających kryteria efektywności ekologicznej i 
ekonomicznej (praca ciągła, 2003-2006);  

� kontynuowanie działań w zakresie ograniczania i eliminowania wód 
podziemnych do celów innych niż zaopatrzenie ludności w wodę do picia (praca 
ciągła, 2003-2006);  

� monitorowanie stanu ilościowego i jakościowego głównych zbiorników wód 
podziemnych oraz dokumentowanie tych zbiorników dla potrzeb ich ochrony 
przed negatywnymi skutkami aktualnej i przyszłej działalności gospodarczej 
(praca ciągła, 2003-2006); 

� wspieranie rozwoju poszukiwania kopalin użytecznych poprzez stymulowanie 
koncentracji prac poszukiwawczych na kluczowych surowcach i najbardziej 
perspektywicznych obszarach kraju, usprawnianie dostępu do informacji 
geologicznej oraz aktywną promocję organizowanych przetargów, a także 
realizacja prac w zakresie poszukiwania, rozpoznawania i dokumentowania złóż 
w priorytetowych obszarach zgodnie z przyznanymi koncesjami (praca ciągła, 
2003-2006). 

 

2.3.6.5 Kształtowanie stosunków wodnych i ochrona przed powodzią  

 

Cele średniookresowe do 2011 r.  

 

Dla osiągnięcia długofalowego celu w zakresie gospodarowania zasobami wód, jakim jest 
osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego wód tak pod względem jakościowym, jak i 
ilościowym, konieczne są:  

� kontynuacja podjętych działań w zakresie racjonalizacji zużycia wody, które 
sprawiły, że od 1990 r. pobór wody w gospodarce narodowej zmniejszył się o 
30%, szczególnie poprzez wdrażanie najlepszych dostępnych technik (BAT) tak 
w przemyśle, jak i w gospodarstwach domowych;  

� eliminowanie wykorzystania wód podziemnych na cele przemysłowe, przede 
wszystkim przez stosowanie odpowiednich instrumentów ekonomicznych; 

� kontynuacja rozpoczętych w ubiegłych latach inwestycji w zakresie budowy 
zbiorników retencyjnych, w tym większe zaangażowanie budżetu państwa w 
finansowanie tych inwestycji, co wpłynie na szybsze osiągnięcie zakładanych 
efektów; 

� efektywna ochrona przed powodzią.  

 

Zadania na lata 2003-2006 r.  

 

Osiągnięcie powyższych celów wymaga zrealizowania w latach 2003-2006 szeregu 
priorytetowych zadań, w tym: 
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� opracowanie i wprowadzenie w życie wszystkich przepisów wykonawczych do 
ustawy Prawo wodne i ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 
odprowadzaniu ścieków (2003 r.);  

� zorganizowanie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i zreorganizowanie 
regionalnych zarządów (2004 r.); 

� sporządzenie i wdrożenie nowej klasyfikacji użytkowych wód powierzchniowych, 
zgodnej z wymaganiami Unii Europejskiej (2003 r.); dokończenie lub poważne 
zaawansowanie budowy czterech dużych zbiorników retencyjnych: Wióry, 
Świnina Poręba, Wielowieś Klasztorna i Racibórz (sukcesywnie);  

� modernizacja 34 dużych stacji uzdatniania wody pobieranej z rzek 
(sukcesywnie);  

� modernizacja i rozbudowa obiektów ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu 
Odry (sukcesywnie).  

 

2.3.7 Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego  

2.3.7.1 Jakość wód  

Cele średniookresowe do 2011 r.  

Długofalowym celem polityki ekologicznej Polski w zakresie gospodarki wodnej jest 
osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego wód tak pod względem jakościowym, jak i 
ilościowym. Wody powierzchniowe powinny pozostawać w stanie ukształtowanym przez 
przyrodę i jednocześnie, na wyznaczonych odcinkach lub akwenach, być przydatne do: 

� wykorzystania w zbiorowym zaopatrzeniu w wodę do picia,  

� celów kąpielowych,  

� bytowania ryb łososiowatych lub przynajmniej karpiowatych,  

� spełniając także odpowiednie wymagania na obszarach chronionych.  

Ten długofalowy cel nie jest możliwy do osiągnięcia do 2010 r.  powinien on być osiągnięty 
do 2015 r., tak jak to przewiduje dla wszystkich krajów Unii Europejskiej dyrektywa 
2000/60/WE (tzw. Ramowa Dyrektywa Wodna).  

Również do 2015 r. powinniśmy zapewnić co najmniej 75% poziom usuwania biogenów w 
dorzeczach Odry i Wisły.  

Będzie to wymagać przewidzianej wspomnianą ustawą modernizacji, rozbudowy i budowy 
oczyszczalni ścieków, w tym: 

� modernizacji, rozbudowy i budowy do 2010 r. komunalnych oczyszczalni 
ścieków z podwyższonym usuwaniem biogenów w aglomeracjach o liczbie 
równoważnych mieszkańców (RLM) ≥ 15.000;  

� modernizacji, rozbudowy i budowy do 2015 r. komunalnych oczyszczalni 
ścieków w aglomeracjach o liczbie równoważnych mieszkańców (RLM) ≥ 2.000 

(częściowo cel ten będzie zrealizowany do 2010 r.)  

Wskazane wyżej cele długofalowe dotyczące jakości wód określają również cele i zadania w 
tym zakresie na lata 2003-2011. Należą do nich: 
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� ograniczenie emisji zanieczyszczeń ze źródeł punktowych: miejskich, 
przemysłowych i wiejskich; 

� zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł przestrzennych 
(rozproszonych), trafiających do wód wraz ze spływami powierzchniowymi 
(przede wszystkim z terenów rolnych oraz z terenów zurbanizowanych).  

Budowa systemów kanalizacji zbiorczej i oczyszczalni ścieków należy do zadań własnych 
gmin. Ustawa  Prawo wodne nakazuje, aby wszystkie aglomeracje, rozumiane jako skupiska 
ludności i przemysłu, zostały wyposażone w oczyszczalnie ścieków do końca 2010 r. 
(aglomeracje o liczbie równoważnych mieszkańców powyżej 15.000) lub do końca 2015 r. 
(aglomeracje o liczbie równoważnych mieszkańców od 2.000 do 15.000), zobowiązując 
jednocześnie Rząd do opracowania programu realizacji tego obowiązku oraz przedstawiania 
sprawozdań z tej realizacji. W stosunku do oczyszczalni dla aglomeracji powyżej 15.000 
RLM postawiono wymóg podwyższonego usuwania biogenów, tak aby w 2015 r. można było 
osiągnąć ich zakładaną redukcję o 75% w stosunku do zawartości w ściekach 
dopływających. Standardy oczyszczania ścieków z tych obiektów obejmują w związku z tym 
zanieczyszczenia organiczne, zawiesiny i substancje biogenne (azot i fosfor).  

W przypadku źródeł przestrzennych główne problemy w zakresie zanieczyszczenia wód 
mogą być w przyszłości związane z możliwą intensyfikacją produkcji rolnej na obszarze 
całego kraju (obecnie problemy te występują przede wszystkim w odniesieniu do wód 
stojących na obszarach pojezierzy). Działania na rzecz ograniczenia zanieczyszczeń 
przestrzennych obejmują głównie właściwe stosowanie nawozów mineralnych i organicznych 
oraz środków ochrony roślin, ich odpowiednie magazynowanie (w tym magazynowanie 
gnojowicy), a także unieszkodliwianie opakowań po środkach ochrony roślin. Działania te 
muszą także obejmować dostosowane do wymogów ochrony wód zabiegi agrotechniczne, 
zgodne z odpowiednimi ustawami i polskim "Kodeksem dobrej praktyki rolniczej". 
Ograniczenie zanieczyszczeń obszarowych wymaga również rozwiązania problemu sanitacji 
wsi.  

 

Zadania na lata 2003-2006  

 

Osiągnięcie tak zdefiniowanych celów wymaga zrealizowania w latach 2003-2006 szeregu 
priorytetowych zadań:  

� opracowanie i wdrożenie systemu informowania społeczeństwa o jakości wody 
do picia i wody w kąpieliskach (2003),  

� wdrożenie nowego systemu opłat za korzystanie ze środowiska wodnego 
(2003);  

� przygotowanie opracowań programowych (sukcesywnie do 2006 r.) 
ukierunkowanych na ograniczenie ładunków zanieczyszczeń wprowadzanych do 
wód ze ściekami komunalnymi o 50% i ściekami przemysłowymi o 30%,  

� opracowanie krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych (wraz z 
rozbudową i modernizacją kanalizacji),  

� opracowanie planów gospodarowania wodami w dorzeczach Wisły i Odry oraz 
systemu kontroli w tym zakresie,  

� wdrożenie katastru wodnego,  

� opracowanie warunków korzystania z wód regionów wodnych,  
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� opracowanie i wdrożenie programów działań na rzecz ograniczenia spływu 
zanieczyszczeń azotowych ze źródeł rolniczych,  

� wdrożenie nowego systemu taryf za usługi wodnokanalizacyjne (2003 r.);  

� przebudowa systemu monitorowania jakości wody dostarczanej przez 
wodociągi,  

� stanu wód powierzchniowych i podziemnych oraz emisji zanieczyszczeń do tych 
wód (2005 r.), 

� modernizacja, rozbudowa i budowa systemów kanalizacji zbiorczej i 
oczyszczalni ścieków w aglomeracjach o równoważnej liczbie mieszkańców 
powyżej 2.000 (sukcesywnie do 2010 r.),  

� modernizacja i rozbudowa podczyszczalni i oczyszczalni ścieków 
przemysłowych i/lub modernizacja technologii produkcji w niektórych 
dziedzinach wytwarzania w celu ograniczenia zrzutu substancji niebezpiecznych 
(sukcesywnie do 2007r.),  

� ograniczenie zanieczyszczeń azotowych pochodzących z rolnictwa (głównie: 
budowa nowoczesnych stanowisk do składowania obornika i zbiorników na 
gnojówkę w gospodarstwach rolnych) (sukcesywnie do 2010 r.).  

 

2.3.7.2 Zanieczyszczenie powietrza  

 

Cele średniookresowe do 2011 r.  

 

W perspektywie 2010 r. priorytetowymi działaniami (celami) koniecznymi do zainicjowania 
lub przyspieszenia ich realizacji, a następnie konsekwentnego wdrażania, w zakresie 
poprawy jakości powietrza i ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza, są 
następujące działania, ukierunkowane na realizację głównego celu, jakim jest poprawa stanu 
zanieczyszczenia powietrza oraz uzyskanie norm emisyjnych, wymaganych przez przepisy 
Unii Europejskiej:  

� identyfikacja obszarów, na których stwierdza się przekroczenia dopuszczalnych 
poziomów stężeń zanieczyszczeń w powietrzu, a w konsekwencji opracowanie 
dla tych obszarów programów ochrony powietrza (programów działań 
naprawczych), których wdrożenie zagwarantuje trwałe obniżenie poziomów 
stężeń co najmniej do poziomów dopuszczalnych; 

� analiza wyników pomiarów w sieci Państwowego Monitoringu Środowiska 
stężeń ozonu przyziemnego oraz pyłu.  

� Po weryfikacji wyników należy niezwłocznie opracować i wdrożyć ogólnokrajowe 
programy obniżenia poziomów stężeń tych substancji, przyjmując stosowny 
harmonogram rzeczowo-finansowy, uzupełniony oceną technicznych, 
organizacyjnych i finansowych możliwości realizacji zadań, uwzględniając 
długofalowe skutki społeczno-gospodarcze proponowanych rozwiązań; 

� opracowanie i wprowadzenie do prawa spójnych z wymaganiami najlepszych 
dostępnych technik (BAT) dopuszczalnych norm emisji zanieczyszczeń dla 
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instalacji uznanych za dominujące w Polsce i odpowiedzialne za jakość 
powietrza, oddziaływanie na zdrowie ludzi oraz zakwaszenie gleby i wody;  

� opracowanie i wdrożenie mechanizmów ekonomicznych i organizacyjnych, 
wspomagających realizację wymagań w zakresie pułapów emisji niektórych 
zanieczyszczeń, w tym w szczególności systemów handlu emisjami, zasad 
"wspólnych przedsięwzięć" oraz systemu preferencji w postaci np. "zielonych 
certyfikatów" i "zielonych podatków";  

� opracowanie i wdrożenie, zgodnie z zapisami "Założeń polityki energetycznej 
Polski do roku 2020", zintegrowanego systemu zarządzania energią i 
środowiskiem, ze względu na dominujący w Polsce udział obiektów i urządzeń 
spalania paliw w wytwarzanych ładunkach SO2, CO2, pyłu oraz NOx. 

Realizacja opisanych wyżej celów rozpocznie się od fazy zbierania informacji, ich analizy, 
opracowania dokumentów w postaci raportów, prognoz i programów zawierających 
harmonogramy rzeczowofinansowe, a także modyfikacji istniejących i opracowania nowych 
regulacji ustawowych i przepisów wykonawczych, po przyjęciu których opracowane 
programy staną się przedmiotem wdrożeń. Ta pierwsza faza powinna zostać zamknięta do 
końca 2004 r. i może być finalizowana już w okresie, kiedy Polska będzie członkiem 
Wspólnoty Europejskiej. Trzeba natomiast założyć, że wdrażanie wypracowanych w tej fazie 
rozwiązań może trwać wiele lat, a okres ten będzie zależał przede wszystkim od możliwości 
finansowych przedsiębiorstw oraz skutków ekonomicznych działań proekologicznych, 
zwłaszcza skutków w postaci wzrostu cen produkowanych dóbr, dla warunków bytowych 
ludzi oraz dla funkcjonowania i konkurencyjności gospodarki. Realizacja zadań w tym 
zakresie może w związku z tym sięgać nawet do 2020 r.  

 

Zadania na lata 2003-2006  

Wdrożenie jednolitego krajowego systemu bilansowania i weryfikacji ładunków 
zanieczyszczeń:  

� opracowanie jednolitego systemu zbierania, opracowywania i gromadzenia informacji 
o zanieczyszczeniach powietrza w układzie administracyjnym (gmina powiat 
województwo  kraj) oraz branżowym (duże przedsiębiorstwa sektory  kraj);  

� wdrożenie systemu zbierania, opracowywania i gromadzenia informacji 
o zanieczyszczeniach powietrza (sukcesywnie od 2003 r.);  

� opracowanie i wdrożenie zasad oceny wskaźników emisji dla instalacji lub 
produktów (2003 r.).  

Identyfikacja obszarów z przekroczeniami dopuszczalnych poziomów stężeń zanieczyszczeń 
i przygotowanie programów działań naprawczych: 

� wstępna ocena stanu jakości powietrza w Polsce i wskazówki dla modyfikacji 
istniejącego systemu monitoringu zanieczyszczeń powietrza;  

� wskazanie obszarów, gdzie stwierdzono przekroczenie poziomów odniesienia jakości 
powietrza, tj. obszarów, dla których należy opracować programy naprawcze ochrony 
powietrza (2003 r.); 

� opracowanie zasad sporządzania programów naprawczych ochrony powietrza; 

� opracowanie informacji o napływie zanieczyszczeń spoza granic kraju oraz o emisji 
z branżowych grup dużych emitorów (energetyka zawodowa) (2002 r.);  

� opracowanie programów naprawczych ochrony powietrza (2003 r.);  
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wdrażanie programów naprawczych ochrony powietrza (sukcesywnie). 

Weryfikacja wyników pomiarów stężeń ozonu i pyłu, wyznaczenie obszarów przekroczenia 
stężeń i opracowanie programów działań naprawczych: 

� wstępna ocena stanu jakości powietrza w Polsce i wskazówki dla modyfikacji 
systemu monitoringu w zakresie pyłu i ozonu przyziemnego;  

� wskazanie obszarów, gdzie stwierdzono przekroczenie poziomów odniesienia jakości 
powietrza w zakresie pyłu i ozonu przyziemnego (2003 r.);  

� opracowanie krajowego programu poprawy jakości powietrza w zakresie pyłu i ozonu 
przyziemnego; sformułowanie zaleceń do wykorzystania przy lokalnych i 
regionalnych programów naprawczych ochrony dotyczących pyłu i ozonu 
przyziemnego (2003 r.).  

 

2.3.7.3 Oddziaływanie hałasu  

 

Cele średniookresowe do 2011 r.  

 

Strategicznym celem w zakresie ochrony środowiska przed hałasem, do osiągnięcia w 
perspektywie minimum dwóch dekad, jest zmniejszenie skali narażenia mieszkańców na 
nadmierny, ponadnormatywny poziom hałasu, przede wszystkim mającego największy 
zasięg przestrzenny hałasu emitowanego przez środki transportu.  

Najważniejszymi celami średniookresowymi do osiągnięcia przed 2010 r. są:  

� pełna harmonizacja polskich przepisów w dziedzinie ochrony środowiska i 
środków transportu z odpowiednimi dyrektywami Unii Europejskiej dotyczącymi 
m.in. ograniczania emisji hałasu przez maszyny i urządzenia budowlane oraz 
przez zmechanizowany sprzęt gospodarstwa domowego;  

� pełna harmonizacja polskich przepisów ochrony środowiska przed hałasem z 
odpowiadającymi im przepisami Unii Europejskiej, a w szczególności  z 
uregulowaniami wprowadzanymi dyrektywą w sprawie oceny i zarządzania 
hałasem w środowisku;  

� znormalizowanie pomiarów i oceny hałasu oraz klasyfikacji źródeł, z 
uwzględnieniem wymogów unijnych (wdrożenie tzw. metod referencyjnych);  

� modyfikacja, rozszerzenie i utrzymywanie sytemu zbierania danych na temat 
stanu klimatu akustycznego, zgodnego ze znowelizowanymi uregulowaniami 
prawnymi w kraju oraz wymaganiami Unii Europejskiej i OECD;  

� opracowanie i wdrożenie systemu informowania społeczeństwa o stanie klimatu 
akustycznego i trendach jego zmian w oparciu o najnowsze techniki 
informatyczne i multimedialne;  

� wyeliminowanie z produkcji środków transportu, maszyn i urządzeń, których 
hałaśliwość nie odpowiada standardom Unii Europejskiej, oraz stopniowe 
eliminowanie z użytkowania tych urządzeń;  
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� ograniczenie hałasu na obszarach miejskich wokół lotnisk, terenów 
przemysłowych oraz głównych dróg i szlaków kolejowych do poziomu 
równoważnego nieprzekraczającego w porze nocnej 55 dB;  

� sporządzenie dla wszystkich aglomeracji powyżej 100.000 mieszkańców map 
akustycznych oraz, na ich podstawie, programów ograniczania hałasu na 
obszarach, na których poziom hałasu przekracza wartości dopuszczalne;  

� uruchomienie procesów sporządzenia map akustycznych dla miast poniżej 
100.000 mieszkańców oraz, na ich podstawie, sporządzania w ramach 
powiatowych programów ochrony środowiska programów ograniczania hałasu 
na obszarach, na których poziom hałasu przekracza wartości dopuszczalne;  

� opracowanie i wdrożenie zestawu metod i wskaźników integrujących plany 
zagospodarowania przestrzennego i przedsięwzięcia w zakresie ochrony 
środowiska przed hałasem na bazie mapowania cyfrowego;  

� wprowadzenie do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
zapisów poświęconych ochronie przed hałasem, z wyznaczeniem stref 
ograniczonego użytkowania wokół lotnisk, terenów przemysłowych oraz 
głównych dróg i linii kolejowych wszędzie tam, gdzie przekraczany jest 
równoważny poziom hałasu wynoszący 55 dB w porze nocnej.  

 

Zadania na lata 2003-2006  

 

Związane z realizacją powyższych celów zadania na lata 2003-2006 określono na:  

� opracowanie przykładowej, pilotowej mapy akustycznej i programu naprawczego 
w zakresie ochrony przed hałasem dla aglomeracji, zgodnie z wytycznymi 
nałożonymi ustawą  Prawo ochrony środowiska (2003 r.);  

� realizacja zabezpieczeń akustycznych środowiska wynikająca z działań 
doraźnych;  

� przygotowanie i wdrożenie podstaw metodycznych dotyczących programów 
ochrony środowiska przed hałasem i zagadnień akustycznych w planach 
zagospodarowania przestrzennego (w tym  obszarów ograniczonego 
użytkowania) (2004 r.); 

� opracowanie map akustycznych i programów naprawczych w zakresie ochrony 
przed hałasem dla aglomeracji o liczbie mieszkańców pow. 250 tys. (2005 r.);  

�  opracowanie map akustycznych i programów naprawczych w zakresie ochrony 
przed hałasem dla obszarów położonych wzdłuż dróg, linii kolejowych oraz 
lotnisk;  

� opracowanie wytycznych sporządzania programów operacyjnych w zakresie 
budowy ekranów akustycznych (2006 r.);  

� wdrożenie i realizacja programu budowy ekranów akustycznych (sukcesywnie);  

� pełne wdrożenie produkcji maszyn i urządzeń o zmniejszonej hałaśliwości 
zgodnej z dyrektywą Unii Europejskiej 2000/14/EC (2006 r.).  
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2.3.7.4 Oddziaływanie pól elektromagnetycznych  

 

Konieczne jest stworzenie systemu monitoringu środowiska w odniesieniu do pól 
elekromagnetycznych.  

 

B.  Cele średniookresowe do 2011 r.  

 

Do 2010 r. powinny być realizowane następujące cele:  

� opracowanie i wydanie przepisów wykonawczych i wytycznych, zapewniających 
wdrożenie ustawy  Prawo ochrony środowiska w części dotyczącej ochrony 
przed oddziaływaniem pól elektromagnetycznych oraz odpowiednich przepisów 
prawa budowlanego i przepisów dotyczących planowania przestrzennego; 

� stworzenie odpowiednich struktur organizacyjnych zajmujących się 
monitorowaniem i badaniem pól elektromagnetycznych, przeszkolenie personelu 
i zapewnienie im środków technicznych.  

 

C.  Zadania na lata 2003-2006  

� przegląd unormowań międzynarodowych i krajowych w państwach wysoko 
rozwiniętych, dotyczących oddziaływania pól elektromagnetycznych na 
środowisko i zdrowie ludzi (w celu doskonalenia polskich przepisów i praktyki ich 
wykonywania) (2003 r.);  

� przygotowanie i wprowadzenie w życie rozporządzenia w sprawie zakresu i 
sposobu prowadzenia badań pól elektromagnetycznych (2003 r.);  

� wyłonienie laboratorium referencyjnego do pomiaru pól elektromagnetycznych w 
środowisku (2003 r.);  

� zakup aparatury i wyposażenia dla referencyjnego laboratorium do pomiaru 
elektromagnetycznych w środowisku (2003 r.);  

� opracowanie projektu bazy danych o polach elekromagnetycznych w środowisku 
i  rozszerzenie zakresu państwowego monitoringu środowiska (2004 r.).  

2.4 Uwarunkowania zewnętrzne wynikające z polityki 
ekologicznej przyjętej przez samorząd województwa 
łódzkiego 

Najważniejsze opracowania z zakresu kształtowania polityki regionalnej i gospodarki 
przestrzennej województwa – „Strategia rozwoju województwa łódzkiego”, „Polityka 
Ekologiczna Województwa Łódzkiego” i „Plan zagospodarowania przestrzennego 
województwa łódzkiego” w istotny sposób koncentrują się na zagadnieniach związanych z 
ochrona środowiska. Dokumenty te prezentują uzupełniające się zestaw wytycznych dla 
dalszych prac nad zagospodarowaniem i rozwojem województwa. 
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2.4.1 Uwarunkowania wynikające ze "Strategii rozwoju województwa łódzkiego" 

Cel strategiczny (misja) „Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego” 
„Podniesienie atrakcyjności województwa łódzkiego w strukturze regionalnej Polski i 
Europy jako obszaru sprzyjającego zamieszkiwaniu ludzi i gospodarce oraz dążenie 
do budowy wewnętrznej spójności regionu przy zachowaniu różnorodności jego 
miejsc; wykorzystując atut centralnego położenia regionu, przekształcenie jego 
gospodarki z produkcyjnej (przemysłowo-rolniczej) na usługowo-produkcyjną.” 

 

Strategia Rozwoju a Program Ochrony Środowiska Województwa Łódzkiego 

W programie Ochrony Środowiska należy określić zadania wynikające z aktualnego stanu 
środowiska i z aktualnego poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego regionu, ale także 
zadania wynikające z planowanych przemian w strukturach gospodarczych i przestrzennych 
oraz z prognozowanych skutków środowiskowych owych przemian. Po części cele i zadania 
Programu Ochrony Środowiska są tożsame z celami i zadaniami Strategii Rozwoju. Oprócz 
ochrony najcenniejszych i już chronionych obszarów dotyczy to zwłaszcza przełamywania 
zasobowych i jakościowych barier środowiskowych a także zagadnień związanych z 
poprawą jakości życia mieszkańców regionu. Wynika z tego, że Program Ochrony 
Środowiska jest jedynym narzędziem formułowania sektorowych celów kierunków Strategii 
Rozwoju regionalnego. 

Realizacja celu podstawowego (misji) „Strategii Rozwoju” będzie się koncentrować na trzech 
sferach zasadniczych: 

�  społecznej, 

�  ekonomicznej 

�  funkcjonalno-przestrzennej, 

zawierających także istotne cele i zadania z zakresu ochrony środowiska. 

 

SFERA SPOŁECZNA 

Cel „Strategii Rozwoju” w sferze społecznej: 

Wzrost ogólnego poziomu cywilizacyjnego województwa Priorytetowe cele w zakresie 
ochrony środowiska: podniesienie jakości życia i stanu zdrowotności mieszkańców 
uporządkowanie gospodarki przestrzennej  

 

Strategiczne kierunki działań w zakresie porządkowania gospodarki 
przestrzennej: 

opracowania planu zagospodarowania przestrzennego planistycznego zabezpieczenia 
terenów przyległych do istniejących i planowanych głównych tras komunikacyjnych 
zaprogramowania turystycznego zagospodarowania regionu. 

 

SFERA EKONOMICZNA 

Cel „Strategii Rozwoju” w sferze ekonomicznej:  

Poprawa konkurencyjności województwa łódzkiego:  
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Priorytetowe cele o istotnym znaczeniu dla kształtowania zadań w zakresie ochrony 
środowiska. 

 

Strategiczne kierunki działań: 

� modernizacja istniejących i budowa nowych dróg o randze międzynarodowej, 
krajowej, regionalnej i lokalnej; 

� modernizacja i budowa nowych ekspresowych połączeń kolejowych (o znaczeniu 
ponadregionalnym i europejskim); 

� rozwój komunikacji lotniczej; 

� rozwój bełchatowskiego kompleksu paliwowo-energetycznego (elektrownia 
„Bełchatów II” i odkrywka „Szczerców”); 

�  restrukturyzacja przemysłu lekkiego; 

� rozwój działalności gospodarczej w zakresie lepszego wykorzystania lokalnych 
zasobów; 

� modernizacja technologii i wielokierunkowe restrukturyzacje gospodarcze; 

� restrukturyzacja produkcji rolnej (m in. zmiana struktury agrarnej, wycofanie rolnictwa 
z obszarów o słabym potencjale przyrodniczym, rozwój gospodarstw 
agroturystycznym, specjalizacja produkcji); 

� rozwój przemysłu rolno-spożywczego; 

� poprawa warunków życia (poprzez rozwój infrastruktury komunalnej). 

 

SFERA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA 

Cel „Strategii Rozwoju” w sferze funkcjonalno-przestrzennej: 

Stworzenie rzeczywistego regionu społeczno-ekonomicznego posiadającego własną 
podmiotowość kulturową i gospodarczą 

 

Priorytetowy cel o istotnym znaczeniu 

dla kształtowania zadań w zakresie ochrony środowiska przemiany w strukturze sieci 
osadniczej województwa łódzkiego poprzez wzrost roli miast w organizacji 
funkcjonalno-przestrzennej regionu 

 

Strategiczne kierunki działań: 

�  zintensyfikowanie procesów kształtowania (i rozwoju) subregionalnych ośrodków 
miejskich; 

� wzmocnienie roli wszystkich miast w organizacji lokalnych przestrzeni 
społecznogospodarczych (rozwój funkcji celowych a nie tylko formalnych); 

� rozwój nowych funkcji przemysłowych i usługowych wykorzystujących predyspozycje 
lokalne; 

� wzmocnienie Łodzi i Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego jako jednego z głównych 
węzłów krajowego systemu osadniczego (a perspektywicznie po zintegrowaniu więzi 
z Warszawą ważnego obszaru metropolitalnego Europy), m in. poprzez dalszy rozwój 
funkcji wyspecjalizowanych i usług wyższego rzędu. 
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2.4.2 Uwarunkowania wynikające Plan zagospodarowania Przestrzennego 

województwa łódzkiego 

 

Strategiczne cele realizacji Programu Ochrony Środowiska: 

� przestrzenne równoważenie obciążeń; 

� rozwój i unowocześnienie gospodarki regionu; 

� rozwój i unowocześnienie infrastruktury technicznej; 

� rozwój wieloprzestrzennych systemów ochrony środowiska; 

� rozwój bełchatowskiego kompleksu górniczo-energetycznego; 

� przekształcenie Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego w ośrodek o znaczeniu 
krajowym i europejskim; 

� intensyfikacja i wzrost zasięgu przestrzennego działań na rzecz przeciwdziałania 
degradacji oraz szczególnie zagrożonych obszarów lub zasobów. 

Strategiczne kierunki działań: 

� określenie stref rozwoju przestrzennego oraz restrukturyzacje systemu osadniczego 
restrukturyzację przemysłu oraz restrukturyzację obszarów wiejskich); 

� rozwój sieci komunikacyjnych oraz rozszerzenie zasięgów systemów technicznych 
gospodarki komunalnej); 

� rozwój sieci ECONET i NATURA; 

� eksploatacja odkrywki „Szczerców” i budowa Elektrowni Bełchatów II; 

� wielokierunkowa restrukturyzacja ŁOM; 

� szczegółowe programy sektorowe małej retencji, zwiększenia lesistości, ochrony gleb 
rozbudowy systemów ochronnych przed zanieczyszczeniem wód i powietrza. 

 

2.4.3 Uwarunkowania wynikające z Polityki Ekologicznej Województwa 

Łódzkiego 

2.4.3.1 Podstawowy cel Polityki Ekologicznej Województwa Łódzkiego 

Zapewnienie szeroko rozumianego bezpieczeństwa ekologicznego poprzez realizację 
rozwoju zrównoważonego umożliwiającego skuteczną regulację i reglamentację 
korzystania ze środowiska w optymalnym zakresie i w sposób nie stwarzający 
zagrożeń dla jakości i trwałości zasobów przyrodniczych. 

 

Cele strategiczne regionalnej Polityki Ekologicznej Województwa Łódzkiego: 

�  poprawa jakości środowiska we wszystkich jego elementach składowych, w tym 
szczególnie na obszarach intensywnie zagospodarowanych oraz obszarach o dużej 
bioróżnorodności i wysokiej wartości przyrodniczo-krajobrazowych; 

� ograniczenie presji konsumpcji na środowisko. 
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Cele o charakterze organizacyjnym: 

� doskonalenie prawnych, administracyjnych i ekonomicznych mechanizmów regulacji 
korzystania ze środowiska; 

� doskonalenie struktur zarządzania środowiskiem (na wszystkich szczeblach, ze 
szczególnym uwzględnieniem podziału kompetencji w strukturze administracji 
samorządowej) 

� programowanie zasad i systemów zarządzania środowiskowego (w przemyśle, 
energetyce, transporcie, rolnictwie, leśnictwie, budownictwie i gospodarce 
komunalnej w zagospodarowywaniu przestrzennym, turystyce i handlu). 

W „Polityce ekologicznej Województwa Łódzkiego” przyjęto (w roku 2000) trzy 

horyzonty czasowe: 

– perspektywa krótkookresowa – do 2002 roku 

– perspektywa średniookresowa – do 2010 roku 

– perspektywa długookresowa – do 2025 roku 

Program Ochrony Województwa Łódzkiego (z roku 2003) konstruowany jest na lata 2003 –
2010 (z możliwością jego sukcesywnej weryfikacji). W związku z tym, „Program Ochrony 
Województwa Łódzkiego” uwzględnia przede wszystkim cele krótkookresowe (zaległości 
realizacyjne) oraz cele średniookresowe. Cele długookresowe są uwzględnione tylko w 
ujęciu ogólnym (kierunkowym) a ich osiąganie zostanie sprecyzowane w następnej edycji 
„Programu Ochrony Województwa Łódzkiego” 

 

2.4.3.2 Cele i kierunki działań realizacji regionalnej polityki ekologicznej w sferze 
racjonalnego użytkowania zasobów naturalnych 

 

Ogólne cele Polityki Ekologicznej Województwa Łódzkiego w sferze 
racjonalnego użytkowania zasobów naturalnych: 

optymalizacja zużycia wody w przemyśle i rolnictwie zmniejszenie 
materiałochłonności i odpadowości produkcji  zmniejszenie energochłonności 
gospodarki i wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych wzbogacenie i 
racjonalna eksploatacja zasobów leśnych 

Zmniejszenie materiałochłonności i odpadowości oraz wodochłonności i energochłonności 
produkcji ma zasadnicze znaczenie dla pełnego zrealizowania celów polityki ekologicznej 
kształtowanej w oparciu o ideę rozwoju trwałego i zrównoważonego poprzez optymalizację 
relacji człowiek-środowisko. 

 

Racjonalizacja użytkowania wody 

Cel ekologiczny wynikający z ustaleń zawartych w II Polityce Ekologicznej Państwa: 

W perspektywie do roku 2010 zmniejszyć wodochłonność produkcji przemysłowej o 50% w 
porównaniu z rokiem 1990 (wg wskaźników jednostkowych odniesionych do PKB i wartość 
sprzedanej). 

Kierunki działań: 

�  zmniejszanie zapotrzebowania na wodę w przemyśle i rolnictwie 
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� ograniczanie ładunków zanieczyszczeń odprowadzanych do środowiska 

� ograniczanie marnotrawstwa wody 

� zaniechanie nieuzasadnionego wykorzystywania wód podziemnych (zwłaszcza 

� wgłębnych) przez przemysł. 

Podstawowe instrumenty wykonawcze i stymulatory przemian: 

� ekonomiczne (opłaty taryfowe, opłaty zaporowe, samofinansowanie się gospodarki 
wodno-ściekowej) 

� normatywne (normatywy zużycia) 

� administracyjne (zakazy, ograniczenia) 

� kontrolne i nadzorcze (system kontroli wodochłonności, szczególny nadzór nad 
korzystaniem z wód podziemnych w niektórych regionach ). 

 

Zmniejszenie materiałochłonności i odpadowości produkcji 

Cele ekologiczne wynikające z ustaleń zawartych w II Polityce Ekologicznej Państwa: 

 ograniczenie do roku 2010 materiałochłonności produkcji o 50% w stosunku do 

roku 1990; (sukcesywnie, w poszczególnych rodzajach działalności aż do uzyskania 
przynajmniej średnich wielkości jak w państwach OECD; w odniesieniu do jednostki 
produkcji, wartości produkcji lub PKB) 

wycofanie z produkcji i użytkowania, bądź ograniczenie użytkowania 
substancji i materiałów niebezpiecznych (reglamentowanych przez dyrektywy 
UE i przepisy prawa międzynarodowego) (dotyczy substancji zawierających metale 
ciężkie, trwałe zanieczyszczenia organiczne oraz substancje niszczące warstwę ozonową) 

 

Kierunki działań 

�  radykalne ograniczenie marnotrawstwa zasobów naturalnych 

� likwidacja zanieczyszczeń, uciążliwości i zagrożeń u źródła 

� zwiększenie recyklingu i odzysku materiałowego 

 

Podstawowe instrumenty wykonawcze i stymulatory przemian: 

� wielostronne stymulowanie, wspieranie, koordynowanie i egzekwowanie procesów 
produkcyjnych przyjaznych dla środowiska. 

� ustanowienie i wspieranie regionalnego centrum informacji i doradztwa w zakresie 
technologii małoodpadowych. 

� wprowadzenie wskaźników materiałochłonności i odpadowości produkcji jako 
metodycznej podstawy do: dokonywania ocen programów, strategii sektorowych, 
porozumień między organami władzy a przedsiębiorcami, monitoringu środowiska i 
statystyki publicznej; 

� upowszechnienie stosowania ocen cyklu życia produktu z równoczesnym 
wprowadzeniem ustawowego obowiązku takich ocen dla grup produktów o wysokiej 
materiałochłonności i odpadowości oraz produktów zawierających substancje 
niebezpieczne dla środowiska; 
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� rozwój czystszych technologii (BAT), rozwój metod recyklingu oraz unieszkodliwiania 
i zagospodarowywania odpadów oraz rozwój zintegrowanego zarządzania ochrona 
środowiska i bezpieczeństwa w zakładach. 

 

Zmniejszenie energochłonności gospodarki i wzrost wykorzystania energii ze 
źródeł odnawialnych 

Cele ekologiczne wynikające z ustaleń zawartych w II Polityce Ekologicznej Państwa w 
zakresie zmniejszania energochłonności  ograniczenie do roku 2010 zużycia energii 
(na jednostkę PKB) o 25% w stosunku do roku 2000 i o 50% w stosunku do roku 1990 

 

Kierunki działań 

� restrukturyzacja gospodarki w kierunku ograniczania produkcji energochłonnej; 

� modernizacja procesów wytwórczych we wszystkich sektorach; 

�  podniesienie sprawności procesów wytwarzania energii; 

� racjonalizacja zużycia i oszczędzania energii przez społeczeństwo; 

� minimalizacja strat energii w systemach przesyłowych oraz obiektach; 

� mieszkalnych, usługowych i przemysłowych; 

� finansowe stymulowanie i wspieranie przedsięwzięć w zakresie zmniejszania 
energochłonności 

 

Podstawowe instrumenty wykonawcze i stymulatory przemian: 

� rozwój przemysłu wysokiej technologii i usług; 

� wprowadzanie technologii i urządzeń wysoko energooszczędnych; 

� rozwój produkcji energii w systemie skojarzonym; 

� rozwój instrumentów ekonomicznych generujących oszczędzanie energii; 

� kompleksowe termomodernizacje obiektów; 

� przeglądy energetyczne; 

� instrumenty ekonomiczne (opłaty taryfowe, kredyty, dotacje); 

� wprowadzenie normatywów i wskaźników energochłonności; 

 

Efekty zmniejszenia energochłonności gospodarki: 

� zmniejszenie eksploatacji zasobów energetycznych i zużycia paliw; 

�  zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza; 

�  zmniejszenie kosztów ochrony atmosfery przed zanieczyszczeniami; 

� zmniejszenie negatywnych oddziaływań zanieczyszczeń powietrza na środowisko 
(hydrosferę, glebę, biosferę) i zdrowie człowieka; 

� zmniejszenie globalnych kosztów ochrony środowiska; 

� zmniejszenie globalnych kosztów produkcji energii; 
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Cele ekologiczne wynikające z ustaleń zawartych w II Polityce Ekologicznej Państwa i 
w Polityce Ekologicznej Województwa Łódzkiego w zakresie wzrostu wykorzystania 
energii ze źródeł odnawialnych  zwiększenie do roku 2010 udziału źródeł 
odnawialnych w produkcji energii do 3,1% w roku 2005, 3,65 w roku 2006 i 
systematyczny wzrost do 7,5% w roku 2010. (rozporządzenie Ministerstwa Gospodarki 
z 15 grudnia 2000 r.) zwiększenie do roku 2010 wykorzystania energii z regionalnych 
źródeł odnawialnych o 100% w stosunku do roku 2000. 

 

Kierunki działań 

� włączenie rozwoju energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii w 
przygotowane na wszystkich szczeblach samorządowych programy 
zrównoważonego rozwoju, programy ochrony środowiska, plany zagospodarowania 
przestrzennego i plany energetyczne);  

� zwiększenie zaangażowania środków publicznych (budżetowych i pozabudżetowych) 
i prywatnych na rozwój energetyki ze źródeł odnawialnych z równoczesną poprawa 
efektywności ich wykorzystania; 

� intensyfikacja działań umożliwiających wykorzystanie w tym zakresie środków 
finansowych z Unii Europejskiej i międzynarodowych instytucji finansowych;  

� finansowe stymulowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu wykorzystanie 
energii geotermalnej ze źródeł niskotemperaturowych na terenach, gdzie nie jest 
możliwe i opłacalne korzystanie z konwencjonalnych sieciciepłowniczych lub gazu. 

 

Podstawowe instrumenty wykonawcze i stymulatory przemian: 

� opracowanie wojewódzkiego programu wykorzystania wód geotermalnych, także 
niskotemperaturowych; 

� ustalenie preferowanych obszarów rozwoju energetyki odnawialnej; 

� stymulowanie i wspieranie przedsięwzięć badawczych w zakresie rozpoznania 

� rzeczywistych zasobów energii odnawialnej w regionie oraz możliwości ich 
efektywnego wykorzystania; 

� utworzenie systemu mechanizmów wsparcia organizacyjno-finansowego (doradztwo, 
fundusze celowe, działania promocyjne, WFOŚiGW) wszelkich inicjatyw 
rozszerzających zakres wykorzystania odnawialnych źródeł energii. 

 

Wzbogacenie i racjonalna eksploatacja zasobów leśnych 

Lasy spełniają wielorakie funkcje produkcyjne i społeczne ale przede wszystkim mają bardzo 
istotne znaczenie ekologiczne w odniesieniu do hydrosfery, atmosfery i pedosfery. Stanowią 
one zasadniczy czynnik równowagi ekologicznej i bezpieczeństwa ekologicznego będąc 
głównym gwarantem różnorodności ekosystemowej, gatunkowej i genetycznej. 

Cele ekologiczne wynikające z ustaleń zawartych w II Polityce Ekologicznej Państwa  
wzrost lesistości do 30% w roku 2020 i do 33% w roku 2050 zapewnienie trwałości i 
wielofunkcyjności lasów 

Kierunki działań: 

� opracowanie i wzmożona realizacja regionalnego planu zwiększenia lesistości; 

� kształtowanie struktury gatunkowej i wiekowej drzewostanów zgodnie z naturalnymi 
predyspozycjami lokalnych biotopów; 
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� restrukturyzacja gospodarstw leśnych w kierunku ich wielofunkcyjności; 

� intensyfikacja ochrony prewencyjnej dla zachowania (lub odtworzenia) będących w 
stanie zbliżonym do naturalnego ekosystemów leśnych oraz śródleśnych zbiorników 
wodnych, cieków, bagien, trzęsawisk, torfowisk, wrzosowisk, wydm i wszelkich 
użytków ekologicznych; 

� użytkowanie zasobów leśnych w sposób zgodny z zasadami ochrony przyrody, 
bioróżnorodności i krajobrazu 

 

2.4.3.3 Cele i kierunki działań regionalnej polityki ekologicznej w sferze jakości 
środowiska 

Cele Polityki Ekologicznej Województwa Łódzkiego w sferze jakości 

środowiska zostały określone w odniesieniu do: 

• gospodarowania odpadami 

• jakości powietrza i zmian klimatu 

• stosunków wodnych i jakości wód. 

• hałasu 

• stresu miejskiego 

• bezpieczeństwa chemicznego i biologicznego 

• nadzwyczajnych zagrożeń środowiska 

• różnorodności biologicznej 

 

Gospodarka odpadami 

Zasadnicze cele Polityki Ekologicznej Województwa Łódzkiego w zakresie gospodarki 
odpadami 

� wytyczenie działań zmierzających do stworzenia systemu uporządkowanej 
gospodarki wszystkimi rodzajami odpadów prowadzącego do 
zminimalizowania negatywnych oddziaływań odpadów na środowisko i zdrowie 
ludzi 

� zminimalizowanie ilości odpadów wytwarzanych i składowanych 

 

Zasady realizacji gospodarki odpadami określone w Polityce Ekologicznej 

Województwa Łódzkiego: 

� odpady komunalne i przemysłowe, powstające na terenie województwa łódzkiego, 
powinny być segregowane, poddane recyklingowi, termicznie utylizowane i 
składowane na terenie tego województwa, 

� odpady mogą być wywożone poza teren województwa jedynie w przypadku brak na 
terenie województwa odpowiedniej infrastruktury pozwalającej na ich 
zagospodarowanie, 

� przy wydawaniu zezwoleń oraz zawieraniu umów na prowadzenie działalności 
związanej z gospodarką odpadami preferowanie podmiotów gospodarczych 
zarejestrowanych na terenie województwa łódzkiego, 
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� dopuszczenie do składowania odpadów wyłącznie w przypadku braku możliwości 
termicznej oraz uzasadnienia ekonomicznego ich gospodarczego wykorzystania lub 
przetworzenia mającego na celu wykorzystanie zawartej w nich energii lub 
ograniczenia ich objętości. 

Kierunki działań: 

� przyjęcie i sukcesywne wdrażanie regionalnego „Planu gospodarki odpadami”, 

� opracowanie powiatowych i gminnych planów gospodarki odpadami, 

� kształtowanie regionalnego systemu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi 
(spójnego z systemem krajowym), 

� rozwoju drobnej przedsiębiorczości w zakresie usług dotyczących gospodarki 
odpadami 

 

Jakość powietrza. Zmiany klimatyczne 

Zasadnicze cele Polityki Ekologicznej Województwa Łódzkiego w zakresie jakości 
powietrza i zmian klimatu w horyzoncie do roku 2010 

� dostosowanie strategii oraz programów wojewódzkich dotyczących ochrony 
jakości powietrza do szczegółowych aktów prawnych wynikających z 
ustawy„Prawo ochrony środowiska” i prawa międzynarodowego; 

� wprowadzenie zintegrowanych pozwoleń na emisję; 

�  uwzględnienie w procedurach ocen oddziaływania na środowisko norm 
emisyjnych dla 12 dziedzin działalności przemysłowej (zgodnie z wymogami 
protokołów z Aarhus w sprawie metali ciężkich oraz trwałych zanieczyszczeń 
organicznych), 

� ograniczenie – zgodnie z II Polityką Ekologiczną Państwa – emisji pyłów o 75%, 
dwutlenku siarki o 56%, tlenków azotu o 31%, niemetanowych, lotnych 
związków organicznych (poza metanem) o 4% i amoniaku o 8% (w stosunku do 
stanu z roku 1990); 

� wprowadzenie do roku 2005 zakazu użytkowania benzyn innych niż 
bezołowiowe; 

 

Kierunki działań: 

Główną i najskuteczniejszą formą ochrony atmosfery przed zanieczyszczeniem jest 
prewencja realizowana jako likwidacja zanieczyszczeń u źródła poprzez działania w 
zakresie: 

� stymulowania procesów opracowywania i realizacji gminnych planów zaopatrzenia w 
energię (zgodnie z Prawem Energetycznym) uwzględniających zasady ochrony 
środowiska (w tym atmosferycznego); 

� wielokierunkowych działań minimalizujących emisję zanieczyszczeń powietrza z 
Elektrowni „Bełchatów” I i II oraz Zespołu Elektrociepłowni w Łodzi; 

� wzmożenia nadzoru nad osiąganiem i przestrzeganiem normatywów emisyjnych w 
jednostkach gospodarczych; 

�  ograniczania roli indywidualnych palenisk węglowych w strukturze systemu 
grzewczego miast; 
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� wspierania wszelkich działań inwestycyjnych ograniczających drogowy ruch 
tranzytowy przez miasta oraz działań organizacyjnych ograniczających uciążliwość 
emisyjną środków transportu drogowego; 

� programowania inwestycji w zakresie rozwoju transportu szynowego; 

� programowania zintegrowanych działań na rzecz minimalizacji zużycia energii i 
surowców energetycznych; 

� zintegrowania programów ochrony powietrza z planami zagospodarowania 
przestrzennego; 

� wspierania działań dostosowujących monitoring zanieczyszczeń atmosfery do 
aktualnych wymogów 

 

Stosunki wodne i jakość wód 

Priorytetowe cele Polityki Ekologicznej Województwa Łódzkiego w zakresie poprawy 
stosunków wodnych i jakości wód w horyzoncie do roku 2010 

� zaspokojenie zapotrzebowania mieszkańców w dobrą jakościowo wodę do 
picia; 

�  radykalne ograniczenie poboru tych wód przez przemysł; 

� wprowadzenie systemu pozwoleń zintegrowanych; 

� ograniczenia zrzutu (do kanalizacji) substancji niebezpiecznych (w tym zrzutów 
incydentalnych związanych z awariami przemysłowymi); 

� ograniczenie zagrożeń wynikających z przenikania zanieczyszczeń z 
mogilników i składowisk odpadów; 

�  wdrożenie zmodernizowanego systemu monitoringu zrzutu zanieczyszczeńi 
jakości wód (zgodnie ze standardami UE); 

�  przygotowanie kompleksowej gospodarki wodnej i poprawy jakości wód; 

 

Kierunki działań 

� zmniejszenie wodochłonności w przemyśle oraz stosowanie najlepszych dostępnych 
technik/technologii (BAT) w instalacjach produkcyjnych; 

� opracowanie regionalnego programu oczyszczania ścieków komunalnych wraz z 
programem rozbudowy i modernizacji systemów kanalizacyjnych (spójnych z 
krajowym programem budowy oczyszczalni ścieków wspieranym finansowo przez 
fundusze Unii Europejskiej a obejmujących budowę ok. 1000 oczyszczalni z 
podwyższonym usuwanie biogenów);  

� poprawa jakości wody pitnej poprzez rozwój i modernizację systemów 
wodociągowych, 

� wzmożenie funkcji kontrolnych i egzekucyjnych prawa w zakresie jakości zasobów 
wodnych (w układach zbiorowych); 

� ograniczenie ładunków zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł przemysłowych i 
przestrzennych (rozproszonych) oraz powierzchniowych i rolniczych, a także 
sanitacja terenów o zabudowie rozproszonej; 

� zintegrowanie programów i działań w zakresie stosunków wodnych i jakości wód z 
planami zagospodarowania przestrzennego; 

� zmiana struktury źródeł poboru wody przez przemysł; 
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� realizacja kompleksowych (wielokierunkowych i wielocelowych) programów 
gospodarowania zasobami wodnymi; 

� intensyfikacja działań na rzecz retencji wody i likwidacja deficytów wody przy 
równoczesnej minimalizacji zagrożeń powodziowych; 

 

Stres miejski 

Cele Polityki Ekologicznej Województwa Łódzkiego w zakresie sukcesywnej 
minimalizacji stresu miejskiego 

 

Kierunki działań 

�  ograniczenie (a docelowo likwidacja) emisji zanieczyszczeń powietrza z 
indywidualnych palenisk węglowych funkcjonujących w zwartych zespołach kamienic 
w centrum miasta; 

� minimalizacja technicznej zabudowy gruntów oraz rozszerzenie zakresu prac 
rekultywacyjnych; 

� opanowanie niekontrolowanej urbanizacji w Łodzi i jej bezpośrednim otoczeniu (na 
peryferiach i w gminach przyległych), zwłaszcza w sąsiedztwie i wewnątrz obszarów 
chronionych; 

� rozwój i kształtowanie nowych obszarów zieleni (parki, zieleń osiedlowa i przy trasach 
komunikacyjnych, lasy); 

� rozwój przestrzenny osiedli o mniejszej intensywności zabudowy ale przy zachowaniu 
generalnej zwartości struktury miejskiej; 

� zintensyfikowanie zróżnicowanych działań minimalizujących uciążliwości komunikacji 
(ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza i hałasu); 

� przestrzeganie zasad lokalizacji źródeł promieniowania niejonizującego; 

� rozbudowa i modernizacja systemów technicznej infrastruktury komunalnej i 
ochronnej; 

� proekologiczne gospodarowanie przestrzenią; 

� kształtowanie proekologicznych systemów gospodarki cieplnej i transportu oraz 
struktury gospodarczej; 

� kształtowanie systemów organizacyjnych, kontrolnych i ochronnych w zakresie 
minimalizacji nadzwyczajnych zagrożeń dla środowiska i mieszkańców. 

 

Hałas 

Zasadnicze cele Polityki Ekologicznej Województwa Łódzkiego w zakresie 
ograniczenia hałasu w horyzoncie do roku 2010 

�  spełnienie obowiązujących standardów w zakresie poziomu hałasu (cel strategiczny) 

� radykalne ograniczenie poziomu hałasu emitowanego przez środki transportu w 
obszarach miejskich i wzdłuż głównych dróg (cel priorytetowy) 

Kierunki działań 

� rozwój monitoringu hałasu i systemu kompleksowych ocen klimatu akustycznego z 
wykorzystaniem zaawansowanych modeli matematycznych; 
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� opracowanie programu bilansującego najpilniejsze potrzeby w zakresie działań 
doraźnych (ekranów, zabezpieczeń); 

� sukcesywne opracowanie map akustycznych i programów naprawczych w 
aglomeracjach powyżej 100 tys. mieszkańców (w okresie 2003-2010) i powyżej 250 
tys. mieszkańców (do roku 2005); 

� włączenie problematyki ochronnej przed hałasem do planów zagospodarowania 
przestrzennego; 

 

Promieniowanie niejonizujące 

Cele wynikające z ustaleń zawartych w Polityce Ekologicznej Państwa do roku 
2010 

�  opracowanie przepisów wykonawczych i wytycznych zapewniających kompleksową 
ochronę przed oddziaływaniem pól elektromagnetycznych (w aspektach prawa 
ochrony środowiska, prawa budowlanego oraz planowania przestrzennego); 

� stworzenie struktur organizacyjnych monitorujących emisje promieniowania 
elektromagnetycznego; 

� utrzymanie dotychczasowego stanu braku zagrożeń dla środowiska i mieszkańców 
ze strony promieniowania elektromagnetycznego; 

 

Kierunki działań 

�  wdrożenie nowoczesnego systemu monitoringu pól elektromagnetycznych 
restrykcyjne przestrzeganie przepisów prawa w zakresie rozwiązań technicznych i 
lokalizacji obiektów emitujących promieniowanie elektromagnetyczne. 

 

Bezpieczeństwo chemiczne i biologiczne oraz przeciwdziałanie nadzwyczajnym 
zagrożeniom środowiska 

Cele wynikające z ustaleń zawartych w Polityce Ekologicznej Państwa do roku 2010 

� zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego na poziomie umożliwiającym rozwój 
przemysłu opartego na biotechnologiach; 

� wprowadzenie standardów Unii Europejskiej w zakresie inżynierii genetycznej i 
organizmów genetycznie zmodyfikowanych (w tym także w zakresie systemu 
nadzoru i kontroli; 

� podnoszenie świadomości społecznej w zakresie bezpieczeństwa ekologicznego, 
biologicznego i chemicznego; 

� ograniczenie negatywnego oddziaływania chemikaliów na środowisko poprzez 
modyfikację systemu bezpieczeństwa chemicznego (cel strategiczny); 

� wprowadzanie systemu zarządzania chemikaliami spójnego z nowym systemem 
wspólnotowym; 

� zorganizowanie rejestru substancji chemicznych (wytwarzanych w Polsce i 
sprowadzanych do Polski) spójnego z europejskim systemem REACH; 

� wdrożenie Konwencji Sztokholmskiej ONZ w sprawie trwałych zanieczyszczeń 
organicznych; 

� zmniejszenie zagrożeń ze strony stosowanych pestycydów; 
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� wprowadzenie systemu rejestrowania obiektów niebezpiecznych (wg unijnego 
systemu SPIRS); 

� ograniczenie ryzyka i negatywnych skutków występowania poważnych awarii 
przemysłowych i transportowych poprzez zespół działań prewencyjnych; 

� sporządzenie ocen ryzyka dla wszystkich obiektów objętych wymogami dyrektywy 
Seveso II; 

� sporządzenie wojewódzkich planów: zarządzania ryzykiem oraz 
operacyjnoratowniczych; 

� sporządzenie programów technicznego wzmocnienia systemu ratowniczogaśniczego; 

� wprowadzenie systemu ubezpieczeń ekologicznych dla obiektów i działań, które w 
sytuacji awaryjnej będą wymagać sfinansowania działań ratowniczych i naprawczych; 

 

Zasadnicze cele Polityki Ekologicznej Województwa Łódzkiego w horyzoncie 
do roku 2010 

�  zmniejszenie ryzyka występowania nadzwyczajnych zagrożeń dla środowiska 

� zwiększenie możliwości działań ograniczających skutki ewentualnego występowania 
nadzwyczajnych zagrożeń dla środowiska; 

� zorganizowanie systemu bezpiecznego obrotu substancjami niebezpiecznymi i 
innymi chemikaliami; 

� zorganizowanie szczególnego nadzoru nad stosowaniem organizmów 
modyfikowanych genetycznie. 

 

Kierunki działań 

�  sporządzenie wojewódzkiej listy obiektów objętych wymogami dyrektywy Seveso II 
(na wyższym kryterium substancji niebezpiecznych) oraz wyegzekwowanie 
sporządzenia: raportów bezpieczeństwa, zakładowych planów zarządzania ryzykiem 
oraz planów operacyjno-ratowniczych; 

� sporządzenie ocen ryzyka i dokonanie rejestracji wszystkich obiektów objętych 
dyrektywą Seveso II (na niższym kryterium substancji niebezpiecznych); 

� sporządzenie wojewódzkiego planu zarządzania ryzykiem (docelowo także dla 
szczególnie zagrożonych powiatów); 

� wielokierunkowe działania minimalizujące ryzyko występowania awarii 
transportowych z udziałem substancji niebezpiecznych; 

� włączenie zagadnienia poważnych awarii przemysłowych i transportowych w 
problematykę planowania przestrzennego; 

� sporządzenie planów operacyjno-ratowniczych dla wszystkich obszarów 
administracyjnych objętych dużym ryzykiem negatywnego oddziaływania w 
przypadku awarii przemysłowych; 

� skoordynowanie działań w zakresie bezpieczeństwa ekologicznego i w zakresie 
gospodarowania odpadami niebezpiecznymi (dla minimalizacji ryzyka dla środowiska 
ze strony substancji chemicznych będących produktami odpadowymi lub odpadami). 

 

Różnorodność biologiczna i krajobrazowa 
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Cele wynikające z Polityki Ekologicznej Państwa do roku 2010 

� zwiększenie bezpieczeństwa ekologicznego państwa poprzez utrzymanie 
istniejącego i przywrócenie właściwego stanu różnorodności biologicznej i 
krajobrazowej (cel strategiczny), 

� zwiększenie powierzchni obszarów chronionych do 33% powierzchni Polski, 

� zintensyfikowanie międzyresortowej koordynacji na rzecz ochrony różnorodności 
biologicznej i krajobrazowej, 

� zwiększenie skuteczności narzędzi planistycznych (plan zagospodarowania 

� przestrzennego) jako narzędzia ochrony przyrody i krajobrazu; 

� renaturalizacja i poprawa stanu ekosystemów najcenniejszych i zniszczonych 

� restytucja wybranych gatunków; 

� zapewnienie ochrony i racjonalnego gospodarowania różnorodnością biologiczną na 
całym terytorium kraju, włączając w to obszary intensywnie użytkowane gospodarczo 
i tereny zurbanizowane; 

� podniesienie poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie korzyści 
z zachowania różnorodności biologicznej i krajobrazowej; 

� skuteczne przeciwdziałanie introdukcji gatunków obcych, zagrażających gatunkom 
rodzimym i niszczącym integralność ekosystemów; 

� rozwój rolnictwa ekologicznego; 

 

Zasadnicze cele Polityki Ekologicznej Województwa Łódzkiegow zakresie 
ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazowej w horyzoncie do roku 2010 

� stworzenie warunków do realizacji strategii zrównoważonego rozwoju 
społecznogospodarczego; 

� poprawa stanu środowiska poprzez usunięcie lub ograniczenie zagrożeń dla 
zachowania różnorodności biologicznej i krajobrazowej; 

� zachowanie, odtworzenie i wzbogacenie regionalnych zasobów przyrody; 

� osiągniecie społecznej akceptacji dla zachowania całości spuścizny przyrodniczej i 
kulturowej; 

 

Kierunki działań 

� rozwój systemów inwentaryzacji i monitoringu bioróżnorodności; 

� wspieranie rolnictwa ekologicznego, w tym zwłaszcza wspieranie zachowania 
tradycyjnych praktyk rolniczych na terenach przyrodniczo cennych; 

� działania na rzecz utrzymania urozmaiconego krajobrazu rolniczego; 

� gospodarowanie zasobami biologicznymi (flora i fauna) w sposób oszczędny i 
racjonalny; 

� sukcesywne rozszerzenie – w miarę potrzeb – zasięgu prawnej ochrony obszarów 
lub stanowisk; 

� realizacja przestrzennych programów ochrony środowiska („Warta”, „Pilica”’ Bzura”); 

� wzmocnienie monitoringu ekosystemów w zakresie zadań wynikających ze 
zobowiązań międzynarodowych; 
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� ograniczenie eksploatacji surowców naturalnych w obszarach prawnie chronionych 
(lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie); 

� integrowanie systemu regionalnego z wieloprzestrzennym systemem krajowym oraz 
z siecią NATURA 2000 i ECONET; 

 

 „Obszary problemowe” - „Gorące punkty” 

W regionalnej „Polityce Ekologicznej” (rozdział 5) uznano, że w województwie łódzkim należy 
wyodrębnić cztery niezależne obszary problemowe („gorące punkty”). 

Obszary te to: 

A. Łódzki Obszar Metropolitalny (ŁOM) ze szczególnym wskazaniem na Łódź stanowiący 
trzon ŁOM 

B. Bełchatowski Okręg Przemysłowy (BOP) ze szczególnym wskazaniem na gminy 

Kleszczów i Rogowiec (Kopalnia i Elektrownia „Bełchatów”). 

C. Mogielniki 

D. Zakłady szczególnie uciążliwe dla środowiska w województwie łódzkim 

 

Cele ekologiczne likwidacji mogilników 

� ochrona zasobów wód podziemnych 

� ochrona gleb przed zanieczyszczeniem 

� poprawa bezpieczeństwa ekologicznego 

Kierunki działań 

� Kontynuacja rozpoznania skali zagrożeń ze stanu przeterminowanych pestycydów 
składowanych w mogilnikach; 

� Docelowa likwidacja mogilników i utylizacja składowanych w nich pestycydów 

 

Zakłady szczególnie uciążliwe dla środowiska w województwie łódzkim 

Syntetyczna ocena stanu aktualnego 

W latach osiemdziesiątych XX wieku ustanowiono krajową listę (tzw. lista 80) zakładów 
szczególnie uciążliwych dla środowiska. Lista ta była swoistym narzędziem zarządzania 
środowiskiem poprzez skoncentrowanie działań kontrolnych i inwestycyjnych w obiektach 
decydujących o skali antropopresji przemysłu na środowisko. Następstwem listy krajowej 
było 49 list wojewódzkich. Po reformie administracyjnej w województwie łódzkim znalazło się 
17 obiektów z listy krajowej. Wskutek realizacji zadań proekologicznych lista krajowa była 
sukcesywnie skracana poprzez wykreślanie z niej zakładów, które spełniły postawione przed 
nimi zadania. W taki sposób z listy krajowej wykreślono (13.12.2000) Elektrownię Bełchatów. 

W województwie łódzkim pozostały jeszcze 2 zakłady z listy krajowej (ZPB „Boruta” w 
Zgierzu, stan w likwidacji oraz ZWCh „Wistom” w Tomaszowie Mazowieckim, stan upadłości) 
ale ich obecność ma charakter formalny. Z listy wojewódzkiej wykreślono PZF „Polfa” w 
Łodzi (01.10.2001), tak więc pozostało na niej 16 zakładów przemysłowych o różnym profilu 
produkcyjnym. 

Aktualnie na liście wojewódzkiej znajdują się; 

– Zespół Elektrociepłowni S.A. w Łodzi 
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– Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Łodzi 

– Spółdzielnia Pracy Chemików „Xenon” w Łodzi (zakład w Rąbieniu) 

– Kombinat Cementowo Wapienniczy „Warta” w Działoszynie 

– Zakład Mebli Giętych „Fameg” w Radomsku 

– Wolskie Zakłady Przemysłu Barwników „Organika” w Woli Krzysztopolskiej 

– Cukrownie w: Wieluniu, Dobrzelinie, Ostrowach 

– Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Łowiczu 

– Miejski Zakład Komunalny w Głownie 

– Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tomaszowie Mazowieckim 

– Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach 

– Byk Mazowia w Łyszkowicach (obecnie działa pod nazwą Atlanta) 

– PPHU „Hetman”, Zakład Utylizacyjny „Luciński” w Zieleńcu (od 2 lat nie funkcjonuje) 

– PUT „Instal-Bud” w Gielniowie, Zakład Utylizacyjny w Pszczonowie (funkcjonowanie 
ograniczone) 

 

Cele ekologiczne działań w zakładach szczególnie uciążliwych dla środowiska 
w województwie łódzkim 

� ograniczenie antropopresji na środowisko i zmniejszenie uciążliwości dla 
mieszkańców przez zakłady przemysłowe wyróżnione jako najbardziej uciążliwe w 
regionie 

� utrzymanie funkcjonowania zakładów w zgodności z obowiązującymi przepisami 
prawa ochrony środowiska 

� poprawa stanu środowiska w województwie łódzkim i poprawa jakości życia 
mieszkańców regionu 

Kierunki działań 

� minimalizacja strumieni i ładunków odprowadzanych do powietrza, wód i gleby; 

� rozbudowa niezbędnych systemów ochronnych (oczyszczalnie, składowiska i inne); 

� modernizacja technologii wytwórczych; 

� rekultywacja obszarów zdegradowanych; 

� minimalizacja zużytych chemikaliów i substancji niebezpiecznych; 

� kształtowanie systemów zarządzania jakością produkcji (ISO 9000) i zarządzania 
środowiskiem (ISO 14000); 

� maksymalizacja odzysku surowców wtórnych i zakresu zagospodarowania odpadów; 

� opracowanie zakładowych programów ochrony środowiska; 
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2.4.4 Wojewódzkie priorytety programu ochrony środowiska  

2.4.4.1 Zagadnienie wyboru priorytetów ekologicznych 

Aktualny stan środowiska i przewidywane jego zmiany w aspekcie planowanego rozwoju 
gospodarczego i przestrzennego kształtują wielką potrzebę realizacji przedsięwzięć 
proekologicznych zarówno inwestycyjnych jak i pozainwestycyjnych. 

Podstawowym zadaniem w zakresie strategii wdrożeniowej regionalnego „Programu ochrony 
środowiska” jest więc dokonanie zobiektywizowanego wyboru priorytetów realizacyjnych 
poprzez ustalenie znaczenia i kolejności rozwiązania problemów. 

Wybór priorytetowych przedsięwzięć ekologicznych w województwie łódzkim na lata 2003-
2006 przeprowadzono przy zastosowaniu pakietu kryteriów. 

Do pakietu najważniejszych kryteriów wyboru przedsięwzięć proekologicznych zaliczono: 

 

A. Kryteria o charakterze organizacyjnym 

� Ponadlokalny i publiczny wymiar przedsięwzięć; 

� Aktualne zaawansowanie przygotowania przedsięwzięcia do realizacji (lub jego 
zaawansowanie w realizacji); 

� o Bezwzględna konieczność priorytetowej realizacji ze względów prawnych 
(wynikających z odnośnych ustaw i rozporządzeń dotyczących ochrony środowiska). 

�  Inżynieria finansowa przedsięwzięcia w aspekcie istnienia realnej podstawy 
zabezpieczenia środków na realizację lub o możliwość uzyskania dodatkowych 
zewnętrznych środków finansowych (z Unii Europejskiej z innych źródeł 
zagranicznych lub krajowych). 

� Efektywność ekonomiczna przedsięwzięcia (w rozumieniu szerokim, 
uwzględniającym także wzrost możliwości zrównoważonego rozwoju gospodarczego 
przy jednoczesnym spełnieniu wymogów bezpieczeństwa ekologicznego). 

� Znaczenie przedsięwzięcia dla rozwoju struktury i systemu zarządzania środowiskiem 
w skali regionalnej. 

� Znaczenie i zgodność przedsięwzięcia dla proekologicznej osłony realizowanych 
priorytetów rozwoju gospodarczego. 

B. Kryteria o charakterze ekologicznym 

� Możliwość likwidacji lub ograniczenia zagrożeń dla środowiska i zdrowia ludzi w 
obrębie „gorących punktów” (i „obszarów konfliktowych”); 

� Zgodność z celami ekologicznymi i zasadniczymi kierunkami zadań wynikających z 
regionalnej „strategii rozwoju” i regionalnej „Polityki ekologicznej” (patrz rozdz. 4 i 5); 

� Zgodność z celami i priorytetami ekologicznymi określonymi w „Polityce ekologicznej 
państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2007-2010”; 

� Zgodność z międzynarodowymi zobowiązaniami Polski w zakresie ochrony 
środowiska 

� Skala dysproporcji pomiędzy aktualnym i prognozowanym stanem środowiska a 
stanem wymaganym przez prawo. 

� Skala efektywności ekologicznej przedsięwzięcia (efekt planowany, tempo jego 
osiągnięcia). 
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� Wieloaspektowość efektów ekonomicznych przedsięwzięcia (możliwość 
jednoczesnego osiągnięcia poprawy stanu środowiska w zakresie kilku elementów 
środowiska). 

� W odniesieniu do gospodarki odpadami istotnym kryterium była zgodność 
proponowanych zadań z wymogami kształtowania nowoczesnej gospodarki 
odpadami poprzez priorytetowe traktowanie tworzenia systemów, działań w zakresie 
selekcji i odzysku, zagospodarowania i rekultywacji oraz unieszkodliwiania odpadów. 

 

2.5 Priorytety programu ochrony środowiska w Piotrkowie 
Trybunalskim 

2.5.1 Misja dla Piotrkowa Trybunalsniego 

 

Piotrków Trybunalski - miasto rozwoju przyjazne człowiekowi 

 

Określono dwa podstawowe strategiczne obszary działania:  

1. stymulowanie i wspomaganie rozwoju gospodarczego miasta,  

2. poprawa jakości życia mieszkańców.  

Podstawowymi instrumentami realizacji celów rozwojowych Miasta, używanymi przez władze 
samorządowe są:  

1. plan zagospodarowania przestrzennego  

2. inwestycje publiczne i publiczno-prywatne Gminy  

3. dofinansowanie z budżetu Gminy zadań typu: rewitalizacja Starego Miasta, ochrona 
środowiska  

4. dalsza dywersyfikacja działalności gospodarczej na terenie Miasta  

5. koncentrowanie aktywności inwestycyjnej na tych przedsięwzięciach, które są istotne z 
punktu widzenia naszych interesów, np. hotel, infrastruktura gastronomiczna, rewitalizacja 
Starego Miasta, budownictwo mieszkaniowe itp.  

6. inwentaryzacja systemu infrastruktury miejskiej i na tej bazie określenie dalszych potrzeb 
jej rozwoju  

7. współpraca międzyregionalna (wspólne przedsięwzięcia z innymi podmiotami 
samorządowymi) i międzynarodowa (miasta partnerskie).  

 

Zidentyfikowane zagrożenia rozwoju miasta: 

1. ogromne potrzeby finansowe na odtworzenie substancji mieszkaniowej,  

2. zły stan techniczny miejskiej infrastruktury, mimo dobrze rozwiniętej sieci,  

3. brak bazy hotelowej i gastronomicznej,  

4. niedrożny układ komunikacyjny miasta,  

5. pejoratywne postrzeganie miasta przez samych mieszkańców ("miasto emerytów", "tu nic 
się nie dzieje"),  
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6. stosunkowo duża ilość zatrudnionych w upadających przedsiębiorstwach,  

7. brak nowoczesnej ewidencji stanu majątku gminy (np. w postaci mapy numerycznej),  

8. przecinająca miasto na połowę linia kolejowa i związane z tym często zamknięte przejazdy 
kolejowe na ul. Słowackiego i Roosevelta,  

9. brak dostatecznej ilości parkingów,  

10. uciążliwy dla mieszkańców i środowiska ruch tranzytowy przez miasto odbywający się po 
nieprzystosowanych do tego ciągach komunikacyjnych, z powodu braku obwodnicy,  

11. utrudniający zarządzanie podział ulic na krajowe, wojewódzkie i miejskie,  

12. przestarzały tabor MZK,  

13. zbyt mała liczba placówek pocztowych,  

14. brak pełnej informacji o istniejącej infrastrukturze podziemnej,  

15. brak ekranów wzdłuż najważniejszych ciągów tranzytowych w Piotrkowie - zły klimat 
akustyczny,  

16. brak systemu utylizacji szczególnie odpadów niebezpiecznych,  

17. brak prac konserwacyjnych istniejących sieci osiedlowych,  

18. duża ilość budynków niepełnostandard.,  

19. brak realizowanego budownictwa komunalnego, szczątkowe spółdzielcze,  

20. niskie dochody dużej części mieszkańców Piotrkowa (rodzi to oczywiste konsekwencje w 
postaci niepłacenia świadczeń, brak zainteresowania poprawą własnej sytuacji 
mieszkaniowej, duże zapotrzebowanie na tanie lokale o niskim standardzie),  

21. niskie zainteresowanie zasobami mieszkaniowymi i wolnymi terenami w rejonie Starego 
Miasta,  

22. bardzo zły stan techniczny budynków i infrastruktury wewnętrznej na Starym Mieście, 
brak lokali zastępczych i socjalnych.  

 

Problemem dla miasta jest duża ilość zatrudnionych w upadających przedsiębiorstwach 
państwowych (huta "Kara"), spółkach mających trudności finansowe ("Sigmatex", "FMG 
Pioma"). Zagrożeniem jest mała siła nabywcza ludności, wynikająca z niskich dochodów 
oraz konkurencyjność sąsiednich ośrodków przemysłowych, np. Łódź, Bełchatów, 
Radomsko.  

 

2.5.2 Strategia rozwoju miasta 

Zarząd Miasta przyjął następującą strategię działania:  

Stymulowanie i wspomaganie rozwoju gospodarczego miasta poprzez podniesienie 
atrakcyjności Gminy dla podmiotów gospodarczych, stworzenie systemu wspierania 

przedsiębiorców, wspieranie rozwoju tzw. otoczenia biznesu. 

 

Poniżej przedstawiono cele, przedsięwzięcia i zadania mające bezpośredni wpływ na    

Cel strategiczny:  

Podniesienie atrakcyjności Gminy dla podmiotów gospodarczych poprzez 
zwiększenie konkurencyjności działania  
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Przedsięwzięcie 1: Stworzenie polityki obrotu nieruchomościami w Gminie 

Zadania:  

1. Elastyczna polityka gminy w wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy zbywanych 
nieruchomości.  

2. Scalanie terenów inwestycyjnych - UM, developerzy  

3. Opracowanie szczegółowych planów zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji 
inwestycji szczególnie istotnych dla interesów gminy.  

 

Przedsięwzięcie 4: Promocja terenów związanych z obsługą ruchu tranzytowego  

Zadania:  

1. Zagospodarowanie obrzeży zbiornika Bugaj, terenów przy ul. Sulejowskiej (przy wyjeździe 
z miasta) i przy Trasie W-Z.  

2. Zmiany w planach zagospodarowania Miasta, uwzględniające potrzeby inwestorów i 
mieszkańców.  

 

Cel strategiczny:  

Wspieranie rozwoju otoczenia biznesu, tzw. infrastruktury instytucjonalnej  

 

Przedsięwzięcie 2: Ścisła współpraca z kołami gospodarczymi miast partnerskich  

Zadania:  

1. Utworzenie punktu informacji gospodarczej w Urzędzie Miejskim.  

2. Udział w imprezach wystawienniczo-targowych połączony z promowaniem lokalnych 
przedsiębiorców i atutów gospodarczych miasta.  

3. Nawiązanie współpracy z Izbami Przemysłowo-Handlowymi. 

 

Przedsięwzięcie 3:Współpraca z ośrodkami rozwoju przedsiębiorczości w kraju i za granicą  

Zadania:  

1. Pomoc w uzyskaniu lokali dla przedsięwzięć o charakterze gospodarczym.  

 

POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW  

 

Cel strategiczny  

Rozwój budownictwa mieszkaniowego 

Przedsięwzięcie 1. Opracowanie programu budowy mieszkań z koncepcją pozyskania i 
przygotowania terenów.  

 

Zadania:  

1. Przygotowanie oferty terenów pod budownictwo jedno- i wielorodzinne. 
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2. Systematyczne uzbrajanie w/w terenów  

3. Realizacja mieszkań komunalnych, czynszowych. 

4. Powołanie Agencji Wspierania Inicjatyw Mieszkaniowych.  

 

Cel strategiczny:  

Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach  

 

Przedsięwzięcie 1: Dostosowanie układu drogowo-parkingowego do potrzeb wynikających z 
rozwoju motoryzacji  

Zadania:  

1. Opracowanie studium komunikacyjnego dla miasta Piotrkowa Tryb. - WPiRM + WIM.  

2. Eliminacja ruchu tranzytowego z obszaru śródmieścia - udrożnienie ruchu w centrum 
miasta - realizacja obwodnic NS, G1/4 i ul. Kostromskiej 

3. Systematyczna budowa nowych miejsc parkingowych:  

- parkingi przy Trasie W-Z,  

- parkingi przy osiedlach mieszkaniowych (Oś. Wysoka).  

4. Sukcesywna realizacja dróg o nawierzchniach utwardzonych w istniejących osiedlach.  

5. Poprawa stanu oznakowania ulic (sygnalizacja świetlna, progi zwalniające, oznakowanie 
pionowe i poziome, oświetlenie). 

 

Cel strategiczny  

Poprawa stanu środowiska naturalnego  

 

Przedsięwzięcie 1: Poprawa stanu sanitarno-porządkowego miasta  

Zadania: 

1. Przeciwdziałanie powstawaniu nielegalnych wysypisk - Straż Miejska + ROŚ.  

2. Rozdział kanalizacji sanitarnej od deszczowej - MZGK. Systematyczne odrabianie 
zaległości w usuwaniu połączeń kanalizacji deszczowej z sanitarną w mieście, poprawi 
proces oczyszczania ścieków sanitarnych i obniży koszty eksploatacji oczyszczalni miejskiej.  

3. Systematyczna rozbudowa odcinków kanalizacji deszczowej. Systematyczna budowa 
kanalizacji deszczowej w mieście przyczyni się do zwiększenia trwałości nawierzchni jezdni i 
chodników, poprawi standard użytkowania dróg tak dla pieszych jak i pojazdów oraz poprawi 
ogólny wygląd miasta.  

4. Realizacja sieci kanalizacji sanitarnej.  

5. Aktualizacja bilansu wody pitnej i program ogólny wodociągu.  

6. Rozwój zieleni miejskiej.  

 

Przedsięwzięcie 2: Dalsza modernizacja oczyszczalni ścieków  

Zadania:  

1. Realizacja programu "Pilica" - etap I.  
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Przedsięwzięcie 3: Powszechne wprowadzanie segregacji odpadów komunalnych 

Zadania:  

1. Edukacja społeczna. 

2. Pomoc w pozyskaniu odbiorców wyselekcjonowanych odpadów wtórnych.  

 

Przedsięwzięcie 4: Modernizacja wysypiska w Dołach Brzeskich  

Przedsięwzięcie 5: Budowa Regionalnego Zakładu Przetwórstwa Utylizacji i Składowania 
Odpadów Komunalnych 

 

Przedsięwzięcie 6: Promowanie technologii energooszczędnych i proekologicznych  

Zadania:  

1. Modernizacja źródeł ciepła.  

2. Termomodernizacja budynków.  

3. Sukcesywne zamykanie sieci ciepłowniczej w układ pierścieniowy.  

4. Wielokierunkowe pozyskiwanie środków finansowych z organizacji pozarządowych i 
instytucji centralnych związanych z ochroną środowiska na zadania proekologiczne.  
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3 STRATEGIA OCHRONY ŚRODOWISKA DO 2011 
ROKU 

3.1 Działania o charakterze systemowym 

3.1.1 Aspekty ekologiczne w politykach sektorowych 

Integracja aspektów ekologicznych z rozwojem społeczno-gospodarczym miasta. 
Zachowanie równowagi ekologicznej ziemi przy nieprzerwanie prowadzonych działaniach 
człowieka powodujących zmiany w przyrodzie sprawia, że niezbędną jest analiza 
poszczególnych dziedzin gospodarki, tendencji i kierunków zmian z punktu widzenia presji 
wywieranej na środowisko. 

Włączenie aspektów ekologicznych do polityk sektorowych jest warunkiem skutecznej 
realizacji polityki ekologicznej państwa i zasady zrównoważonego rozwoju. 

Poniżej przedstawiono 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. Z tego też 
powodu omówienie stanu w kolejnych partiach tekstu ograniczono do niezbędnego 
minimum.  

Na podstawie wykonanej analizy sformułowano średnioterminowy cel zintegrowany z 
ochroną środowiska. Rozdział opracowano analizując „Strategie rozwoju Piotrkowa 
Trybunalskiego” a w szczególności „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta Trybunalskiego”. 

 

3.1.1.1 System transportowy 

Stan wyjściowy 
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W Piotrkowie zbiegają się podstawowe drogi układu krajowego oraz regionalnego. Drogi 
krajowe nr l i nr 8 pełniące jednocześnie funkcje dróg międzynarodowych E75 i E67 oraz nr 
44 (Łask - Lublin); nr 716 (Piotrków - Koluszki) i nr 741 (Piotrków - Częstochowa). 

Ruch ze wschodu, z drogi nr 44 jest obecnie kanalizowany ul. Sulejowska, ul. Marii 
Skłodowskiej-Curie, ul. Wolborską i ul. Rakowską do węzła z drogą nr 8. 

Realizacja autostrady A1 oraz trasy dwujezdniowej nr 8 w kierunku Warszawy umożliwiła 
powiązanie głównych kierunków ruchu tranzytowego z ominięciem układu ulicznego miasta 
za wyjątkiem wlotu drogi nr 44 z Kielc i wlotu drogi nr 741 z Radomska i Częstochowy, które 
obciążają ul. Sulejowską i ul. Krakowskie Przedmieście następnie ul. Marii Skłodowskiej-
Curie, ul. Wolborską ul. Rakowską. 

 

Ruch zewnętrzny, stanowiący 40% ruchu na sieci miejskiej, składa się w znacznym stopniu z 
ruchu tranzytowego (około 70%) może być usunięty z centrum poprzez budowę obwodnic. 
Natomiast ruch docelowo-źródłowy, wynoszący 30% ruchu zewnętrznego, musi być przejęty 
poprzez sieć miejską. 

Problemy przepustowości przekroju zaznaczyły się na następujących odcinkach ulic: 

• ul. Sulejowska - od wjazdu do miasta do skrzyżowania z ul. Śląską i ul. M. 
Skłodowskiej, 

• ul.Wolborska od skrzyżowania: z ul. Wojska Polskiego do ul.Rakowskiej, 

• ul. Wojska Polskiego - od ul. K. Stronczyńskiego do ul. Armii Krajowej, 

• ul.Narutowicza na odcinku od pl.T.Kościuszki do ul.Armii Krajowej (budowa 

ul.J.Piłsudskiego zmienia tę sytuację). 

 

Kierunki rozwoju transportu do 2011 roku 

Prognozy potrzeb transportowych 

W najbliższych latach następować będzie dalszy wzrost potrzeb transportowych 
powodowanych wzrostem mobilności ludności, zmianami demograficznymi i rozwojem 
obszarów stanowiących cel ruchu oraz wzmożeniem ruchu transgranicznego. Szacunek 
wzrostu ruchu na poszczególnych drogach jednoznacznie wskazuje, iż do 2015 roku łączna 
natężenie ruchu może wzrosnąć nawet o 40% do 60% . Największe przyrosty będą miały 
miejsce na trasach krajowych.  

Położenie miasta w sąsiedztwie rozwijającej się dynamicznie Łodzi (obszar intensywnego 
rozwoju) wpłynie na konieczność modernizacji dróg, a w szczególności dróg krajowych w 
celu przystosowania ich do intensywnego ruchu. 
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Rys. 1-1. Etapowanie modernizacji układu drogowego w Piotrkowie Trybunalskim. 

 

 

Transport drogowy 

W kontekście prognozowanych zmian ruchu transportowego na terenie miasta istotne jest 
tworzenie warunków do poprawy komunikacji poprzez budowę nowych i modernizacje 
istniejących dróg (określane jako działanie priorytetowe w mieście). 

W celu zapewnienia spójności systemu transportowego i zmniejszenia negatywnej presji na 
środowisko, konieczne będzie: 

• poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego poprzez modernizacje 
istniejących skrzyżowań dróg oraz budowę obwodnic, 

• modernizacja dróg w celu zwiększenia przepustowości ruchu, 

• wprowadzanie systemów sterowania ruchem i informacji transportowej ( w 
powiązaniu z województwem), 

• budowa systemów podczyszczania (rowów odwadniających i separatorów na 
substancje ropopochodne) wzdłuż nowo powstających i modernizowanych dróg – 
dotyczy to w szczególności dróg krajowych. 

 

 

Transport kolejowy 

Modernizacja i utrzymanie infrastruktury kolejowej są istotnymi elementami w 
proekologicznym kształtowaniu lokalnego systemu transportowego jak i warunkiem poprawy 
konkurencyjności transportu kolejowego w stosunku do innych gałęzi transportu. 
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Zmiany jakościowe w obsłudze ruchu pasażerskiego podniosą atrakcyjność przewozów 
kolejowych, szczególnie poprzez skrócenie czasu dojazdu do Łodzi i Warszawy. 

Rozwój turystyki powinien również wymusić również rozwój połączeń kolejowych i 
przewozów sezonowych. Będzie to wymagało modernizacji istniejących obecnie linii 
kolejowych.  

Intensyfikacja przewozów pasażerskich przyczyni się do zmniejszenia ruchu drogowego a w 
konsekwencji do zmniejszenia jego negatywnego wpływu na środowisko. 

 

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 

• 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 

3.1.1.2 Rolnictwo 

Stan wyjściowy 

Miasto spełnia rolę rolniczego ośrodka produkcyjnego, a dla rejonu jest wielofunkcyjnym 
ośrodkiem obsługi rolnictwa. Znajdująca się w granicach miasta rolnicza przestrzeń 
produkcyjna oraz liczący się, związany z rolnictwem potencjał ludzki stanowią o 
możliwościach ukierunkowania przyszłego rozwoju obszaru miasta. 

Wysoki udział gleb klas III i IV jest ograniczeniem formalnym dla ukierunkowania rozwoju 
przestrzennego innych, nierolniczych funkcji miasta, nałożonym ustawą z dnia 3 lutego 1995 
r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Przeznaczenie gruntów organicznych na cele 
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inwestycyjne wskazuje na potrzebę dokonania weryfikacji ustaleń obowiązującego planu 
miejscowego. 

Gospodarka rolnicza w mieście jest tradycyjna, wielokierunkowa, bez wykształconych 
wyraźnie cech specjalizacji. Wytwarzane tu produkty zaspokajają potrzeby właścicieli 
gospodarstw, jak i innych mieszkańców miasta. Tylko w dwóch gospodarstwach prowadzona 
jest hodowla bydła rzeźnego o rozmiarach wyraźnie rynkowych. Pozyskiwana w 
gospodarstwach produkcja zwierzęca przetwarzana jest przez pięć znajdujących się na 
terenie miasta masarń, a roślinna w znaczącej mierze jest paszą dla zwierząt. 

 

Kierunki rozwoju rolnictwa do roku 2011 

Jednym z celów Strategii rozwoju województwa łódzkiego oraz polityki państwa wobec 
rolnictwa, jest upowszechnienie w rolnictwie standardów sanitarnych i jakościowych 
obowiązujących w Unii Europejskiej. 

W zakresie realizacji ww. celu leży: 

• restrukturyzacja i unowocześnienie gospodarki rolnej, 

• promowanie prośrodowiskowych zasad uprawy, chowu i produkcji żywności 
pochodzącej z gospodarstw stosujących te zasady, 

• rewaloryzacja techniczna i gospodarcza obszarów wiejskich, w celu maksymalnego 
wykorzystania ich właściwości przyrodniczych do produkcji żywności, 

• rozwój agroturystyki (głównie na obszarach strukturalnie słabszych), 

• aktywna ochrona zasobów przyrodniczych i walorów krajobrazu rolniczego 
przyjaznego środowisku, 

• wykorzystanie roślin (rzepaku) do produkcji paliwa ekologicznego. 

W ten sposób licznie reprezentowane będą gospodarstwa średniej wielkości utrzymujące się 
z produkcji rolnej i prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Natomiast właściciele 
małych gospodarstw rolnych, szczególnie tych położonych bliżej ośrodków miejskich, będą 
również poszukiwali stałej pracy zarobkowej. Wokół miast powstawać będą tereny o 
warzywno-owocowym kierunku upraw ze względu na duży rynek zbytu. Z punktu widzenia 
ochrony środowiska ważne będą działania prowadzące do minimalizacji wpływu gospodarki 
rolnej na środowisko i rozwoju infrastruktury ochrony środowiska obszarów wiejskich jak 
również działania edukacyjne rolników z zakresu stosowania zasad Kodeksu Dobrej Praktyki 
Rolniczej. 

Jednostka odpowiedzialna za wspieranie i tworzenie warunków dla rozwoju 
przedsiębiorczości i pomocy w restrukturyzacji obszarów wiejskich na terenie miasta pełnić 
powinien Rejonowy Zespół Doradztwa Rolniczego zajmujący się: 

• prognozowaniem rozwoju rolnictwa na terenie miasta, 

• podnoszeniem wiedzy rolników z zakresu prowadzenia gospodarki rolnej, 

• wspieraniem rozwoju rolnictwa na terenie miasta, 

• wspieranie różnorodności kulturowej regionu, szczególnie wspieranie działań 
służących umocnieniu tożsamości regionalnej oraz wspierania instytucji kulturalnych i 
ludowych form kultury na obszarach wiejskich. 
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Rolnictwo ekologiczne 

W obliczu występujących licznych zagrożeń w związku z wprowadzaniem na rynek żywności 
nie spełniającej wymagań UE, konsumenci poszukiwać będą artykułów spożywczych o 
wysokich walorach zdrowotnych, gwarantowanych odpowiednimi warunkami i metodami 
produkcji. Produkcja i przetwórstwo rolno-spożywcze prowadzone metodami ekologicznymi 
zapewniają uzyskanie produktów o wysokiej jakości, m.in. wolnych od hormonów, 
antybiotyków, pozostałości środków ochrony roślin. Wzrost zapotrzebowania na żywność 
produkowaną metodami ekologicznymi, system dotacji zajmujących się produkcją 
ekologiczną, dobre warunki środowiskowe (nie skażone środowisko przyrodnicze) będą 
sprzyjać tworzeniu się nowych gospodarstw ekologicznych na terenie miasta 

 

Postęp w uprawie roślin i hodowli zwierząt 

Ze względu na zapotrzebowania rynku samego Piotrkowa Trybunalskiego tereny rolnicze 
pełnią funkcje zaopatrzenia ludności w żywność co w konsekwencji doprowadzi do 
intensywnego rozwoju warzywnictwa, ogrodnictwa, hodowli. Nastąpi dalszy rozwój uprawy 
takich roślin jak: ziemniaki, truskawki, jak również dalszy rozwój hodowli trzody chlewnej, 
drobiu szczególnie przez ekonomicznie silne gospodarstwa, mające możliwość uzyskiwania 
produktów wysokiej jakości. Obok tradycyjnych upraw rozwinie się produkcja nowych, 
wysokojakościowych i wysokoplennych odmian poszukiwanych przez przetwórstwo.  

W tak przewidywanym rozwoju rolnictwa, istotne z punktu widzenia ochrony środowiska są: 

• umiarkowana intensyfikacja produkcji, 

• zrównoważone nawożenie, 

• zrównoważony pobór wody. 

 

Powstawanie dużych gospodarstw rolnych 

Skutkiem rozdrobnienia rolnictwa i niekorzystnej struktury gospodarstw rolnych będą 
przekształcenia prowadzące do powiększenia indywidualnych gospodarstw produkcyjnych, 
powstawania dużych, wyspecjalizowanych gospodarstw farmerskich o powierzchni około 50 
ha. Intensywna produkcja rolna niesie za sobą niebezpieczeństwa: chemizacje gleb przez 
stosowanie nawozów mineralnych, biocydów, syntetycznych regulatorów wzrostu; 
mechanizacje często nie dostosowane do warunków glebowych i potrzeb roślin oraz 
maksymalizacje plonów. 

Istotne z punktu widzenia ochrony środowiska będzie: 

• zoptymalizowane stosowanie nawozów mineralnych i naturalnych oraz pestycydów, 

• integrowana produkcja i obowiązek atestacji sprzętu ochrony roślin, 

• kontrola stosowania środków ochrony (przestrzeganie okresu karencji i prewencji). 

 

Poprawa struktury jakościowej, wartości przyrodniczej i gospodarczej użytków rolnych 

Rewaloryzacja użytków rolnych będzie prowadzić do podwyższenia ich wartości 
przyrodniczej i gospodarczej, jak również przyczyni się do poprawy struktury jakościowej 
gruntów. Systematycznie wyłączane będą z użytkowania rolniczego grunty marginalne. Z 
drugiej strony, ochronie podlegać będą grunty klasy II-III oraz grunty na glebach 
pochodzenia organicznego, nieużytki organiczne i oczka wodne. 
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Dążyć się będzie do jak największego zróżnicowania środowiska przyrodniczego poprzez 
ochronę terenów podmokłych: szuwarów, oczek śródpolnych itp., kształtowanie miedz 
śródpolnych. 

Systematycznie prowadzone będą zalesienia gruntów klasy V i VI co wpłynie korzystnie na 
środowisko ze względu na poprawę bilansu wodnego i przeciwdziałanie erozji. 

 

Rozwój infrastruktury technicznej 

Rozwój infrastruktury technicznej, głównie budowa kanalizacji, sieci wodociągowej, obiektów 
gospodarki odpadami będzie niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania gospodarstw 
rolnych. Największe braki dotyczą gospodarki ściekowej i występują na całym wiejskim 
obszarze miasta. Dla zrealizowania niezbędnych inwestycji konieczne będzie wsparcie z 
funduszy unijnych i budżetowych. 

Równie ważną potrzebą jest systematyczna modernizacja i odbudowa systemów melioracji 
podstawowej. 

 

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; 

 

3.1.1.3 Turystyka i rekreacja 

Stan wyjściowy 

Szczególnie interesująco prezentuje się Stare Miasto wraz z monumentalnymi specjalnie 
eksponowanymi wieczorem kościołami. Do interesujących zakątków miasta należy Park 
Miejski im. Józefa Poniatowskiego, który kilka lat temu zdobył drugie miejsce w 
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ogólnopolskim konkursie na najlepsze prace z zakresu ochrony zabytkowych założeń 
ogrodowych. Park powstał w 1916 roku; po kilku latach wykonano w jego centralnej części 
malowniczy staw. Obecnie z jego "serca" tryska strumień fontanny. Park podzielony jest na 
tzw. "Gabinety Roślinne" - czyli miejsca obsadzone określonym gatunkiem zieleni i posiada 
cechy włoskich i francuskich ogrodów geometrycznych. Odpowiednio wypielęgnowane 
drzewa i krzewy stanowią o uroku tego miejsca. We wschodniej części miasta znajduje się 
sztuczny zbiornik wodny "Bugaj". Niedaleko usytuowana jest strzelnica sportowa i kompleks 
leśny bezpośrednio sąsiadujący z Sulejowskim Parkiem Krajobrazowym. Lokalizacja 
zbiornika w najciekawszym krajobrazowo miejscu Piotrkowa Trybunalskiego ma ogromny 
wpływ na atrakcyjność otaczających go terenów. Tereny te przeznaczone są pod inwestycje 
z zakresu turystyki i rekreacji. Zgodnie z koncepcją zagospodarowania przestrzennego teren 
przeznaczony jest m.in. pod budowę ośrodka konferencyjno-hotelowego, budynków 
gastronomii i handlu, pływalni i sali sportowej z zapleczem oraz torów rowerowych.  

 

Kierunki rozwoju turystyki i rekreacji do roku 2011 

Rozwój turystyki i rekreacji na terenie miasta określony w „Strategii rozwoju Piotrkowa 
Trybunalskiego” oraz „Studium Uwarunkowań …” nie znalazł się w grupie celów 
pierwszorzędnych. Realizacja celu sformułowanego jako tworzenie warunków do rozwoju 
turystyki ma nastąpić poprzez: 

• rozbudowę bazy turystycznej przy zachowaniu naturalnych walorów środowiska, 

• zwiększenie dostępności do miejsc atrakcyjnych turystycznie, 

• poprawę infrastruktury w szczególności na terenach w pobliżu zbiorników wodnych. 

Z analizy Strategii i Studiów uwarunkowań wynika, że w obrębie miasta ze względu na 
różnorodność przyrodnicza i kulturowa rozwijać się będzie: 

• turystyka kwalifikowana: piesza, rowerowa, konna, a w szczególności wodna, 

• rekreacja: na rzekach i jeziorach. 

 

Rozwój turystyki kwalifikowanej 

Na terenie miasta istnieją warunki do rozwoju różnych form turystyki kwalifikowanej. 
Odrębność i różnorodność krajobrazowa i przyrodnicza miasta sprawiają, ze istotne będzie 
sprecyzowanie rodzajów rozwijanej turystyki. Powinno być ono poprzedzone dokładną 
analizą istniejącego zaplecza, zainteresowań turystów, dostosowaniem oferty turystycznej do 
klienta. 

W ostatnich latach obserwuje się modę na uprawianie aktywnej turystyki. Dlatego niezbędne 
stanie się wyznaczanie kolejnych szlaków turystycznych, ścieżek rowerowych, konnych, 
szlaków kajakowych. 

 

Rozwój infrastruktury towarzyszącej turystyce 

Ze względu na rozwój nowych terenów turystycznych, bazy noclegowej, zabudowy 
letniskowej ważne z punktu ochrony środowiska będzie przystosowanie terenów pod 
względem technicznym do pełnienia wyznaczonych funkcji. Konieczne będzie rozwiązanie 
problemów gospodarki ściekowej i odpadowej dla istniejących obszarów zainwestowania. 

Budowa miejsc obsługi szlaków komunikacyjnych i turystycznych pociągnie za sobą 
inwestycje mające na celu zadbanie o ład przestrzenny. 
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Istotnym zagadnieniem jest modernizacja dróg dojazdowych do obiektów turystycznych, 
budowa parkingów i miejsc postojowych. Remont nawierzchni dróg przyczyni się do wzrostu 
ilości turystów odwiedzających tak ciekawe tereny jak przykładowo użytki ekologiczne. 
Lepszy stan dróg przyczyni się do dalszego inwestowania w rozwój działalności 
agroturystycznej. W strategii rozwoju Piotrkowa Trybunalskiego poprawa komunikacji jest 
zadaniem priorytetowym. 

 

Trakt Wielu Kultur  

Projekt polega na wykorzystaniu bogatej historii miasta dla rozwoju turystyki, co w 
konsekwencji przyczyni się do rozwoju lokalnych MŚP (rzemiosło, handel, usługi hotelarskie, 
gastronomiczne, przewozowe). Projekt zakłada stworzenie swoistego szlaku turystycznego 
od dworca PKP (dawna stacja kolei warszawsko-wiedeńskiej), poprzez zabytki architektury 4 
kultur: rosyjskiej, niemieckiej, polskiej i żydowskiej. 

Na szlaku przewiduje się: 

1. rewaloryzację obiektów zabytkowych, 

2. utworzenie systemu informacji turystycznej,  

3. powstanie wielu punktów hotelarsko-gastronomicznych w zabytkowych 
obiektach 

4. zorganizowanie "Domu Europejskiego" - miejsca spotkań Szkolnych 
Klubów Europejskich oraz siedziby punktu informacyjnego miast 
partnerskich Piotrkowa Tryb.: Esslingen - Niemcy, Równe - Ukraina, 
Maładaczno - Białoruś, Velenje - Słowenia, Mosonmagyarowar - Węgry, 
Schiedam - Holandia, Vienne - Francja, 

5. utworzenie "Centrum Sztuki Współczesnej" - miejsca wystaw i spotkań 
artystów z całego świata w ramach odbywających się od kilku lat festiwali 
sztuki: 

• Interakcje, 

• Translacje, 

• Skrzyżowania, 

6. szkolenia dla MŚP w sektorze usług turystycznych, 

7. likwidację barier architektonicznych. 

Projekt obejmuje również coroczną organizację szeregu imprez o charakterze  
naukowym, kulturalnym i rekreacyjnym. 

 

Budowa centrum turystyczno-rekreacyjnego w Piotrkowie Trybunalskim 

Projekt zakłada przebudowę Stadionu Miejskiego. Zostaną wybudowane: stadion 
lekkoatletyczny, 2 piłkarskie boiska treningowe, w tym jedno o nawierzchni sztucznej, 
ścianka wspinaczkowa, skate park, 8- torowa bieżnia taranowa, jak również kompleks 
hotelowo - gastronomicznego. Realizacja tego projektu pozwoli na rozbudowę rekreacyjnej 
dzielnicy miasta, gdzie oprócz wymienionego stadionu w bliskim sąsiedztwie znajduje się: 
park miejski oraz lotnisko - ważny atut turystyczny miasta. Modernizacja stadionu wpłynie 
bezpośrednio na rozwój turystyki w naszym mieście. Przebudowany kompleks będzie 
spełniał wszelkie normy bezpieczeństwa oraz dostosowany będzie do wymagań osób 
niepełnosprawnych.  
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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. 

• 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 

 

3.1.1.4 Energetyka zawodowa i przemysł 

Stan wyjściowy 

Potrzeby energetyczne i grzewcze w Piotrkowie Trybunalskim zaspokajane są przez dwie 
ciepłownie miejskie.  

Zakłady produkcyjne znajdujące się na obszarze opracowania (por. załącznik 1), mają 
podstawowe znaczenie na pogorszenie warunków aerosanitamych obszaru miasta.  

Pełen wykaz zakładów dla których wydano pozwolenie dotyczących dopuszczalnych ilości 
emisji zamieszczono w załączniku 1.  

Głównym źródłem zanieczyszczeń na obszarze opracowania są przede wszystkim 
stosowane przestarzałe systemy grzewcze. W obrębie zabudowy jednorodzinnej, która tu 
dominuje, przeważają indywidualne systemy ogrzewania. Zdalaczynne systemy ogrzewania 
odgrywają znikomą rolę i swoim zasięgiem obejmują jedynie do kilku budynków. Do 
ogrzewania zabudowy mieszkaniowej i obiektów prowadzących działalność gospodarczą 
stosuje się najczęściej paliwa stałe: węgiel i koks, które - zwłaszcza przy mniej sprawnych 
urządzeniach spalania - powodują emisje zanieczyszczeń do powietrza: S02, NO2, C02, 
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pyłów. Sporadycznie do ogrzewania obiektów stosowany jest gaz propan-butan lub olej 
opałowy -paliwa bardziej korzystne z ekologicznego punktu widzenia niż paliwa stałe. 

 

Kierunki rozwoju przemysłu i energetyki zawodowej do 2011 roku 

Restrukturyzacja istniejących zakładów oraz rozwój nowoczesnych innowacyjnych sektorów 
przemysłowych o zminimalizowanym wpływie na zdrowie ludzi i środowisko. 

Zaostrzenie wymogów ekologicznych i wzrost konkurencyjności rynku stawia zakłady przed 
koniecznością restrukturyzacji. Z punktu widzenia ochrony środowiska ważne będą 
wszystkie działania zmierzające do zminimalizowania wpływu przedsiębiorstwa na 
środowisko. 

Oprócz usprawnień technicznych istotną rolę będą miały usprawnienia organizacyjne, które 
są trudniejsze, mniej wymierne w efektach i mniej konkretne od usprawnień technicznych. 

 

Dalszy rozwój przemysłu rolno – spożywczego i przetwórczego 

W miarę rozwoju wyspecjalizowanego rolnictwa jak również rolnictwa ekologicznego w 
gminach o typowo rolniczym kierunku, istotny będzie rozwój przemysłu związanego z 
rolnictwem: przetwórstwo mięsa, mleka, zbóż, ryb wytwarzanie pasz, przetwórstwo owoców i 
warzyw. Rynkiem zbytu dla tej branży przemysłu będzie same miasto Piotrków oraz 
aglomeracja łódzka.  

Kolejnym, bardzo ważnym źródłem rozwoju przemysłu w miasta jest lokalna baza 
surowcowa w postaci produkcji rolnej (w szczególności produkcja zwierzęca przewyższająca 
średnia krajową). Daje to pełna możliwość rozwoju przemysłu przetwórczego w powiecie 
przy systematycznym zwiększaniu wydajności produkcji. 

 

Aktywność zakładów na rzecz ochrony środowiska 

Zakłady przemysłowe w coraz większym stopniu ponosić będą odpowiedzialność za ochronę 
środowiska. Zadania z tym związane nie będą ograniczać się do naprawy zaistniałych szkód 
i spełnienia wymogów zdefiniowanych w pozwoleniach na korzystanie ze środowiska ale 
będą zmierzać do zapobiegania powstawaniu negatywnych oddziaływań i szkód w 
środowisku. 

Respektowanie zasady zrównoważonego rozwoju w przemyśle jest jednym z warunków 
skutecznej realizacji polityki ekologicznej państwa. Osiągniecie celów polityki ekologicznej 
nie będzie możliwe bez aktywnego włączenia się przedsiębiorstw przy jednoczesnym 
zewnętrznym wsparciu finansowym i merytorycznym w spełnianiu obligatoryjnych wymagań. 
Jednym z koniecznych działań będzie dostosowanie się zakładów do tzw. zintegrowanych 
pozwoleń, obejmujących wszystkie elementy środowiska (zgodnie z Dyrektywą IPPC). 

Istotne będzie podejmowanie przez przedsiębiorstwa dobrowolnych działań na rzecz 
środowiska jak również upowszechnienie systemów zarządzania środowiskowego. 

W systemach zarządzania środowiskowego zwracana jest uwaga na: 

• oszczędne korzystanie z surowców, 

• stosowanie surowców ekologicznych, 

• energochłonność i wodochłonność, 

• prewencje odpadów, 

• systemy rejestracji emisji i zużywanych surowców, 
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• efektywne procesy produkcyjne. 

Cechą zarządzania środowiskowego jest włączenie środowiska i jego ochrony do celów 
strategicznych firmy i przypisanie tych zagadnień do kompetencji zarządu firmy. Idea ta jest 
realizowana poprzez wprowadzanie systemów zarządzania środowiskiem (systemy 
sformalizowane - np. normy ISO 14 000 EMAS, lub niesformalizowane - np. Program 
Czystszej Produkcji). Powinny być prowadzone działania inspirujące firmy do starań o 
wprowadzenie systemu zarządzania środowiskowego, wskazujące na niewątpliwe korzyści 
wynikające z jego wprowadzenia. 

W późniejszym etapie należy poszukiwać sposobu jak włączyć system zarządzanie 
środowiskowego w pozwolenia wydawane przez wojewodę lub starostę dla zakładów 
zlokalizowanych w powiecie piotrkowskim. Takie podejście jest zgodne z polityką Unii 
Europejskiej, która poleca systemy zarządzania środowiskowego jako wyraz własnej 
odpowiedzialności przemysłu za sprawy środowiskowe. 

Wspomniane systemy zarządzania środowiskowego polecane są również dla zakładów 
gospodarki komunalnej oraz instytucji publicznych, w tym Urzędu Miasta. 

 

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. 

• Właściwe gospodarowanie terenami przemysłowymi. 
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3.1.1.5 Układ przestrzenno funkcjonalny 

Stan wyjściowy 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego” przyjęte Uchwałą Nr XVI/276/99 Rady Miejskiej dnia 24 listopada 1999r. 
określa politykę przestrzenną gminy. 

Studium jest dokumentem, który zawiera m.in. szeroki zestaw informacji na temat 
środowiska gminy, jej społeczności i gospodarki. Część analityczna studium i zgromadzony 
zasób informacji każdorazowo są wykorzystane do sporządzenia miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego, programów gospodarczych i inwestycyjnych.  

Wyniki studium, stanowiące treść uchwały rady gminy, określają własne zobowiązania 
samorządu gminy. Stanowią rodzaj „programu działań” samorządu na rzecz rozwoju gminy. 

W dniu 11 lipca 2003 r. weszła w życie nowa ustawa z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym. 

Na obszarze około 30 % powierzchni miasta obowiązują lub są opracowywane miejscowe 
plany zagospodarowania przestrzennego. 

Obszary objęte obowiązującymi planami miejscowymi to m.in.: 

• tereny osiedli budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego : „Pawłowska - Jasna”, 
„Jeziorna I”, „Jeziorna II” i „Sulejowska” oraz tereny położone na północ ul. 
Pawłowskiej do ogrodów działkowych „Oaza”, 

• kwartały zabudowy Starego Miasta położone w rejonie ulic Curie-Skłodowskiej, 
Wojska Polskiego, Zamurowej i Kopernika także tereny wzdłuż Al.Piłsudskiego, 

• teren lokalizacji hotelu śródmiejskiego przy ul.Batorego, tereny lokalizacji zabudowy 
mieszkaniowej w terenach rolnych – obszar zawarty w rejonie ulic: Wojska Polskiego, 
Słowackiego – wzdłuż ulicy Zawodzie a także tereny położone wzdłuż ulicy 
Świerczowskiej i Zalesickiej.  

• tereny lokalizacji usług oraz zabudowy mieszkaniowej z usługami - tereny położone 
na południe od Al.Sikorskiego do ul. Energetyków, 

• tereny lokalizacji usług magazynowania i składowania: „węzeł bełchatowski”, „węzeł 
rakowski”, tereny w rejonie ulicy Całej i Turystycznej wzdłuż drogi krajowej nr 8 oraz 
tereny w rejonie ulic Glinianej, Granicznej i Roosevelta. 

 

W przygotowaniu są plany miejscowe m. in. dla: 

• terenów osiedli budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego „Leśna III”, 
osiedla „Wojska Polskiego”, 

• terenów zabudowy mieszkaniowej z usługami towarzyszącymi położonych 
pomiędzy ulicami : Wojska polskiego, zawodzie i Twardosławicką oraz 
położonych w rejonie ulicy Słowackiego, Dworskiej i Sikorskiego także w 
rejonie ulic Świerczewskiej, Zalesickiej i Zamiejskiej. 

Politykę przestrzenną gminy określa „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Piotrkowa Tryb”. Studium wykorzystuje się do sporządzania 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, programów gospodarczych i 
inwestycyjnych. Aktualnie na 70% powierzchni miasta występuje brak miejscowych planów 
zagospodarowania.  
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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; 

 

Podnoszenie poziomu wyposażenia w pełna infrastrukturę techniczna 

Głównym kierunkiem umożliwiającym dalszy rozwój osadnictwa będzie wyrównywanie 
wieloletnich zapóźnień w rozwoju infrastruktury. Rozwój ten musi być ukierunkowany na 
spełnienie wymagań ochrony środowiska w zakresie jakości poszczególnych jego 
elementów. 

Na terenie miasta szczególnie istotne będzie dalsze  porządkowanie gospodarki wodno-
ściekowej poprzez rozbudowę sieci kanalizacyjnej wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków, 
modernizacje i rozbudowę sieci wodociągowej. Kolejnym ważnym elementem będzie 
ograniczanie emisji niskiej dzięki stopniowemu przechodzeniu gospodarstw indywidualnych 
na ekologiczne nośniki energii cieplnej. 

Dzięki postępom w rozwoju infrastruktury technicznej podniesie się poziom życia 
mieszkańców miasta, wzrośnie atrakcyjność miasta zarówno dla inwestorów jak i 
potencjalnych nowych mieszkańców, wzrośnie popyt na usługi turystyczne. 

 

Udział społeczeństwa 

Główną rolę w podejmowaniu działań zmierzających do poprawy warunków życia 
mieszkańców odgrywają sami mieszkańcy, ich zaangażowanie w problemy środowiska 
naturalnego, świadomość ekologiczna i chęć wprowadzania zmian służących poprawie 
jakości życia. 

Zagadnienie to nabrało większego znaczenia po wejściu w życie ustawy „Prawo ochrony 
środowiska” określającej zasady: 

• udostępniania informacji o środowisku, 

• udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie ochrony środowiska. 

Jak już wcześniej wspomniano udział mieszkańców w działaniach na rzecz ochrony 
środowiska zależy od stanu ich świadomości ekologicznej. Stąd ważne jest inicjowanie i 
wspieranie przez władze miasta działań zmierzających do podniesienia świadomości 
ekologicznej mieszkańców w celu rozbudzenia współodpowiedzialności w procesie 
rozwiązywania procesów ekologicznych. 

Działania edukacyjne powinny być skierowane nie tylko do dzieci i młodzieży ale również do 
osób dorosłych, a formy i metody edukacji odpowiednio przystosowane do odbiorców. 
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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. 

 

3.1.2 Aktywizacja rynku do działań na rzecz ochrony środowiska 

Istotnym wsparciem ochrony środowiska jest aktywizacja rynku do działań na rzecz ochrony 
środowiska prowadząca do tworzenia tzw. zielonych miejsc pracy (szczególnie w rolnictwie, 
turystyce, leśnictwie i ochronie przyrody, odnawialnych źródłach energii, wykorzystania 
odpadów), rozwoju produkcji urządzeń służących ochronie środowiska bądź produkcji 
towarów przyjaznych środowisku.  

W 2003 roku przez Rząd został przygotowany ramowy program wspierania zielonych miejsc 
pracy jako element zmniejszenia bezrobocia. Program ten zawiera mechanizm finansowego i 
eksperckiego wspierania władz samorządowych i prywatnych przedsiębiorców w tworzeniu 
zielonych miejsc pracy. Podstawą uzyskania wsparcia jest przedstawienie przez władze 
samorządowe (wojewódzkie, powiatowe, gminne) konkretnego programu tworzenia 
zielonych miejsc pracy. 

 

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. 

 

3.1.3 Edukacja ekologiczna 

3.1.3.1 Stan wyjściowy 

Skuteczna realizacja polityki ekologicznej państwa wymaga udziału w tym procesie 
wszystkich zainteresowanych podmiotów wywierających wpływ na sposób i intensywność 
korzystania ze środowiska, w tym również udziału obywateli. Podstawowe znaczenie dla 
szerokiego udziału społeczeństwa w realizowaniu celów ekologicznych ma edukacja 
ekologiczna i zapewnienie powszechnego dostępu do informacji o środowisku. 
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Na terenie miasta działalność edukacyjna prowadzona jest przez szkoły oraz jednostki 
samorządowe: Urząd Miasta. 

 

Jednostki samorządowe 

Działania podejmowane w mieście z ramienia urzędu miasta gmin są zróżnicowane, 
koncentrują się przede wszystkim na wspieraniu edukacji ekologicznej w szkołach, 
organizowaniu akcji sprzątania świata, finansowaniu obchodów „Dnia Ziemi”. Uczniowie 
szkół opiekują się gminnymi pomnikami przyrody. 

 

Inne organizacje 

Kolejnym elementem edukacji ekologicznej są akcje sprzątania świata, w których 
uczestniczą harcerze i wędkarze. 

 

3.1.3.2 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. 

 

3.1.3.3 Strategia realizacji celu 

Cel ten jest zgodny z założeniami Narodowej Strategii Edukacji Ekologicznej i Polityki 
Ekologicznej Państwa (PEP), która kładzie nacisk na włączanie i rozszerzanie współpracy, 
szczególnie instytucji publicznych z pozarządowymi organizacjami ekologicznymi, jak 
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również włączenie organizacji pozarządowych, a tym samym społeczeństwa w procedury 
konsultowania ważnych dla środowiska przedsięwzięć i decyzji. 

Wytyczne zostały przedstawione w Narodowym Programie Edukacji Ekologicznej, będącym 
rozwinięciem i konkretyzacją zapisów Narodowej Strategii Edukacji Ekologicznej, będąc 
pierwszym dokumentem z zakresu tej problematyki, określającym podstawowe zadania 
edukacyjne, podmioty odpowiedzialne za ich realizację oraz źródła finansowania. Dokument 
ten, z uwagi na swoje przesłanie, sposób tworzenia i konstrukcję powinien stać się 
edukacyjną osnową polskiej AGENDY 21. 

Istotne jest zadbanie o edukację ekologiczną w szczególności wśród młodzieży jak również 
edukację ekologiczną dorosłych. Dlatego strategie realizacji celu zogniskowano wokół 
zagadnień: 

• Edukacja ekologiczna w szkolnictwie; 

• Edukacja ekologiczna dorosłych. 

 

Edukacja ekologiczna w szkolnym systemie kształcenia 

Kształtowanie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży jest ważnym zadaniem 
realizowanym w tak zwanym formalnym systemie kształcenia obejmującym wychowanie 
przedszkolne, szkolnictwo podstawowe i ponadpodstawowe oraz szkolnictwo wyższe. 

Rozporządzenie MEN z dn. 15.02. 1999 dotyczące podstawy programowej kształcenia 
ogólnego określa podstawowe zadania szkoły w zakresie nauczania, umiejętności i pracy 
wychowawczej uwzględniając w nich działania mające na celu wzrost świadomości 
ekologicznej uczniów. 

Rozporządzenie to wprowadza również obok przedmiotów i bloków przedmiotowych 
realizacje ścieżki między przedmiotowej. Wymóg ten do 2003 roku obejmował tylko szkoły 
podstawowe, gimnazja, od 2003 roku objął również szkoły średnie. Jedną ze ścieżek 
interdyscyplinarnych jest edukacja ekologiczna. Tematyka ekologiczna stanowi element 
wielu przedmiotów a jej właściwa realizacja zależy przede wszystkim od zaangażowania 
nauczycieli, od ich znajomości najważniejszych problemów z zakresu ochrony środowiska 
miasta Piotrkowa. 

Ważnym zadaniem jest wprowadzanie do programów szkolnych zagadnień związanych z 
edukacją ekologiczną szczególnie dotykająca tych problemów, które w danej gminie czy 
mieście są najistotniejsze, np. stosowanie ekologicznych źródeł energii, selektywna zbiórka 
odpadów, właściwa gospodarka wodno-ściekowa itp. 

Stosowanie przez nauczycieli metod aktywizujących i poszukujących tj. burza mózgów, karty 
pracy, projekty; zajęcia terenowe oparte na bezpośrednim kontakcie ucznia z przedstawianą 
problematyką wykształci w uczniu umiejętność obserwacji, logicznego myślenia, kojarzenia, 
wyciągania wniosków. 

Zadaniem nauczyciela w szeroko pojętej edukacji ekologicznej jest: 

• kształtowanie u ucznia postawy odpowiedzialności za stan środowiska, 

• zachęcanie ucznia do prowadzenia własnych obserwacji, badań i analizy 
środowiska, 

• kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów zgodnie z posiadaną 
wiedzą, 

• umożliwienie dzieciom i młodzieży podejmowania praktycznych działań na rzecz 
ochrony środowiska w ich otoczeniu, 

• przekazanie młodzieży inicjatywy w zakresie działań proekologicznych  
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Nauczyciele podejmujący się realizacji zagadnień związanych z edukacją ekologiczną 
powinni zarówno współpracować ze sobą, jak i współpracować z instytucjami/ organizacjami 
wspierającymi ich działalność: 

• Urząd Wojewódzki, Starostwo Powiatowe, Urzędy Miast i Gmin – organizowanie 
i współorganizowanie prelekcji, konkursów, lekcji, festynów, finansowanie 
nagród, 

• szkolenia, pokazowe lekcje, 

• Nadleśnictwa – organizacja zajęć terenowych, organizacja prelekcji, szkoleń, 
finansowanie nagród, wydawanie materiałów informacyjnych, 

• Pozarządowe Organizacje Ekologiczne – pomoc w organizowaniu warsztatów, 

• happeningów, szkoleń, 

 

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.) 

 

Pozaszkolna edukacja ekologiczna 

Jednym z podstawowych warunków zrównoważonego rozwoju jest włączenie do udziału w 
nim całego społeczeństwa. Dlatego konieczna jest jak najbardziej wszechstronna edukacja 
ekologiczna skierowana do: osób dorosłych, różnych grup zawodowych (rolników, 
organizatorów turystyki, przemysłowców). Najlepszym i najefektywniejszym sposobem 
podniesienia świadomości ekologicznej osób dorosłych jest zaangażowanie mieszkańców w 
procesy decyzyjne. Wymaga to szerokiego informowania społeczeństwa o stanie 
środowiska, działaniach na rzecz jego ochrony, a także o możliwościach prawnych 
uczestniczenia mieszkańców w podejmowaniu decyzji mających wpływ na stan środowiska. 
Wśród wielu ważnych tematów edukacji ekologicznej znaczące miejsce należy przypisać 
edukacji w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki ściekowej, ochrony 
powietrza atmosferycznego, oszczędności energii itp. 

Szczególnie ważną rolę w edukacji ekologicznej mają organy samorządowe. Powinny one 
współdziałać przy opracowywaniu i realizacji lokalnych programów edukacji  ekologicznej 
oraz z organizacjami, instytucjami, przedstawicielami zakładów pracy i społeczności 
lokalnych. 

W lasach na terenie miasta rozwijana będzie edukacja leśna prowadzona przez 
pracowników Lasów Państwowych przy współudziale jednostek samorządu terytorialnego 
itp. 

Ze względu na możliwości rozwoju turystyki i rekreacji w mieście, konieczne jest 
obejmowanie edukacją ekologiczną organizatorów turystyki i wypoczynku jak i osób 
korzystających z oferowanych usług oraz mieszkańców terenów cennych przyrodniczo. 
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Ważną kwestią jest edukacja w miejscu pracy ponieważ większość czynnych zawodowo 
osób poprzez podejmowane decyzje, ma mniej lub bardziej bezpośredni wpływ na stan 
środowiska. 

Nowym i ważnym wezwaniem dla edukacji jest zmieniająca się pozycja polskiego rolnictwa i 
wsi w procesie integracji z UE. Przemianom tym musi towarzyszyć zwiększenie świadomości 
ekologicznej rolników i zachowanie tradycji przyjaznego dla środowiska rolnictwa (np. 
poprzez wdrażanie Kodeksu Dobrych Praktyk Rolniczych). 

Zdecydowanie największy wpływ na poziom świadomości ekologicznej społeczeństwa mają 
media. Podkreślić należy, ze istnieje ścisła zależność między wiedzą społeczeństwa z 
zakresu stanu środowiska i nastawieniem do działań na rzecz jego ochrony, a sposobem 
ukazywania problemów ekologicznych w mediach. Coraz większego znaczenia nabierają 
tematyczne programy publicystyczne, filmy popularnonaukowe o tematyce środowiskowej 
oraz reklama społeczna promująca działania przyjazne środowisku. Współpraca w zakresie 
propagowania edukacji ekologicznej poprzez media powinna być realizowana we współpracy 
z innymi powiatami i miastami województwa i zaowocować cyklicznym ukazywaniem się 
artykułów, programów TV, audycji radiowych, w których przybliżałoby się mieszkańcom 
bieżące problemy i działania. 

Efektem współpracy z telewizją lokalną mógłby być cykl programów informacyjnych, 
wywiadów z politykami, osobami zaangażowanymi w ochronę środowiska, filmów 
edukacyjnych. Ze względu na możliwość wykorzystania komputerów coraz większe 
znaczenie będzie miała treść edukacyjna na stronach internetowych oraz możliwość 
kontaktu i dyskusji z mieszkańcami drogą internetową. Duże znaczenie w Edukacji 
Ekologicznej dorosłych mają działania pozaszkolne podejmowane przez uczniów i 
nauczycieli. Umożliwiają one włączenie do programu edukacji ekologicznej społeczności 
lokalnych, bez których poparcia żadne działania na rzecz ochrony środowiska nie powiodą 
się. Równocześnie wspólne działania dzieci i rodziców stwarzają szanse zmiany mentalności 
społeczeństwa i kształtowania świadomości proekologicznej. 

 

Kierunki działań 

1. Informowanie mieszkańców miasta o stanie środowiska i działań podejmowanych na 
rzecz jego ochrony. 

2. Współdziałanie władz miasta z mediami w zakresie prezentacji stanu środowiska i 
działań podejmowanych na rzecz jego ochrony. 

3. Prowadzenie działań z zakresu edukacji ekologicznej na terenach cennych 
przyrodniczo. 

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

5. Wdrażanie Kodeksu Dobrych Praktyk Rolniczych. 

6. Współpraca władz lokalnych ze szkołami, przedstawicielami środowiska naukowego, 
zakładami pracy i pozarządowymi organizacjami w celu wykorzystanie różnorodnych 
form edukacji ekologicznej. 

7. Działalność informacyjna w zakresie systemu obszarów chronionych Natura 2000. 

3.1.4 Współpraca ponadlokalna 

Miasto Piotrków Trybunalski graniczy z gminami należącymi do powiatu piotrkowskiego. 

Sąsiadujące gminy to:  
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• Moszczenica,  

• Grabica 

• Wola Krzysztoporska 

• Sulejów 

• Wolbórz 

• Rozprza 

Zagrożenia dla środowiska mają również charakter zanieczyszczeń pochodzących spoza 
obszaru miasta. Oznacza to także możliwość oddziaływania zanieczyszczeń pochodzących 
z obszaru miasta na obszary sąsiadujące. Wynika stąd potrzeba rozwiązań tych problemów 
w oparciu o współpracę z sąsiednimi województwami.  

Dla przykładu; działania mające na celu poprawę jakości wód powierzchniowych, np. rzeki 
Pilicy i szeregu mniejszych rzek, muszą obejmować swym zasięgiem całe zlewnie. 
Współpraca z sąsiednimi województwami, oprócz pozytywnych efektów dla środowiska, 
może przynieść także wymierne korzyści ekonomiczne.  

Władze miasta wraz z władzami województwa łódzkiego zamierzają współpracować z 
sąsiednimi województwami, zwłaszcza w zakresie: 

• Poprawy stanu czystości wód; 

• Systemu powiązań komunikacyjnych: budowa i modernizacja głównych korytarzy 
transportowych; 

• Tworzenia obszarów chronionych (Natura 2000).  

3.2 Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne 
użytkowanie zasobów przyrody 

3.2.1 Ochrona przyrody i krajobrazu 

3.2.1.1 Stan wyjściowy  

Obszary i obiekty objęte ochroną przyrody zaprezentowano w załączniku nr 1 do niniejszego 
opracowania oraz umieszczono na załączniku mapowym. 

Na system obszarów i obiektów prawnie chronionych Piotrkowa Trybunalskiego składa się: 1 
park krajobrazowy, 1 rezerwat przyrody, 3 pomniki przyrody. 

Ponadto fragmenty miasta wchodzą w skład. 

Sulejowskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny oraz Piliczańsko-Radomszczańskiego 
Obszaru Chronionego Krajobrazu. 
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3.2.1.2 Cele ekologiczne do 2011 roku 

 

1. Ochrona i wzrost różnorodności biologicznej i krajobrazowej oraz doskonalenie systemu 

obszarów chronionych, w tym wdrożenie systemu obszarów chronionych NATURA 2000. 

 

2. Ochrona zagrożonych gatunków roślin i zwierząt. 

 

3.2.1.3 Strategia realizacji celów 

Głównym celem ochrony przyrody jest zachowanie, właściwe wykorzystanie oraz odnawianie 
jej składników, szczególnie dziko występujących roślin i zwierząt. 

W zakresie ochrony przyrody podstawowymi aktami prawnymi w UE są dyrektywa Rady 
92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory zwana 
Dyrektywą Siedliskową oraz dyrektywa Rady 79/409/EWG o ochronie dziko żyjących ptaków 
tzw. Dyrektywa Ptasia. Mają one na celu utrzymanie różnorodności biologicznej państw 
członkowskich Unii poprzez ochronę najcenniejszych siedlisk oraz gatunków fauny i flory na 
ich terenie. 

Cel ten realizowany jest poprzez sieć NATURA 2000 złożoną z tzw. Specjalnych Obszarów 
Ochrony (SOO), wytypowanych na podstawie Dyrektywy Siedliskowej i Obszarów Specjalnej 
Ochrony (OSO) wytypowanych na podstawie Dyrektywy Ptasiej. Usankcjonowanie prawne 
wydzielenia komentowanych obszarów nastąpi w oparciu o ustawę o ochronie przyrody z 
dnia 16 kwietnia 2004r. 

 

System obszarów chronionych 

Ochronie elementów przyrodniczych, ważnych dla Europy na terenie powiatu, służy sieć 
NATURA 2000.  

Obszary te otrzymają status międzynarodowy, a na państwo zostanie nałożony obowiązek 
skutecznej ochrony przyrody w ich obrębie i konieczność stałego monitoringu stanu 
przyrody. Wdrożenie sieci obszarów NATURA 2000 planowane jest do 2005 roku. 

Wyznaczanie kierunków i form ochrony przyrody następuje poprzez wcześniejsze 
rozpoznanie jej zasobów. Służą temu szczegółowe inwentaryzacje i waloryzacje 
przyrodnicze, inwentaryzacje botaniczne oraz opracowania ekofizjograficzne. 

Miasto opracowało wstępną inwentaryzację przyrodniczą gminy. Stanowi ono podstawę do 
objęcia ochroną obszarów i obiektów o wysokich walorach przyrodniczych, dotychczas nie 
objętych ochroną. Szczególnie istotną jest ochrona torfowisk i zbiorowisk łęgowych 
powszechnie zaliczanych do zbiorowisk ginących a mających kluczowe znaczenie dla 
funkcjonowania krajobrazu i zachowania różnorodności biologicznej. 

 

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. 
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• 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. 

 

Ochrona fauny i flory 

Ochrona gatunkowa roślin i zwierząt ma na celu zabezpieczenie dziko występujących roślin 
lub zwierząt oraz ich siedlisk, a w szczególności gatunków rzadko występujących, 
endemicznych, podatnych na zagrożenia i zagrożonych wyginięciem. Wobec degradacji 
środowiska spowodowanej m.in. rozwojem turystyki, zachodzi potrzeba dokonania 
inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej terenów przeznaczonych do użytkowania 
turystyczno-rekreacyjnego. 

Waloryzacja ułatwi wyznaczenie na zagospodarowywanym obszarze terenów istotnych dla 
zwierząt np. ze względu na gody, lęgi itp. Jest to szczególnie istotne w kontekście 
funkcjonowania systemów obszarów chronionych Natura 2000. 

 

Kierunki działań do 2011 roku: 

• Określenie potrzeb w zakresie reintrodukcji gatunków roślin i zwierząt. 

• Opracowanie planów ochrony siedlisk gatunków, które są zagrożone. 

• Budowa przejść dla zwierząt nad trasami komunikacyjnymi i przepławek dla 
organizmów wodnych. 

 

Ochrona i utrzymanie krajobrazu rekreacyjnego 

Pokrywanie się obszarów najcenniejszych pod względem przyrodniczym z obszarami 
atrakcyjnymi turystycznie ma swoje odzwierciedlenie we wzroście ilości turystów i 
negatywnego oddziaływania turystyki i rekreacji na zasoby przyrodnicze miasta, w tym 
tereny chronione. 

Pomimo wysokich walorów przyrodniczo-krajobrazowych, na omawianym obszarze 
względnie słabo rozwinęły się funkcje turystyczne. Uwidacznia się to w stosunkowo niskich 
wskaźnikach rozwoju i znaczenia funkcji turystycznych. 
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Za najbardziej turystycznie atrakcyjne wskazuje się okolicę jeziora Bugaj. Niewłaściwy 
sposób zagospodarowania może przyczynić się do dewastacji dotychczasowych wysokich 
walorów przyrodniczych i krajobrazowych omawianych obszarów. Pożądane jest więc 
opracowanie specjalistycznego studium udostępnienia turystycznego terenu.   

Ze względu na pokrywanie się terenów rekreacyjnych z terenami cennymi przyrodniczo 
szczególnie ważna jest edukacja przyrodnicza społeczeństwa, która powinna przebiegać na 
różnych płaszczyznach, obejmując zarówno strefę środowiska przyrodniczego jak i 
środowiska kulturowego. 

 

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. 

 

Utrzymanie tradycyjnego krajobrazu rolniczego 

Działania na rzecz ochrony różnorodności biologicznej obejmują również stosowne zasady w 
sektorze rolnictwa. Wspieranie form rolnictwa stosującego metody produkcji nie naruszające 
równowagi przyrodniczej, przede wszystkim rolnictwa ekologicznego jest jednym z celów 
stawianych przez II PEP w zakresie różnorodności biologicznej i ochronie przyrody. 

Dla zachowania walorów przyrodniczych terenów rolniczych istotne będzie zachowanie 
zadrzewień, zakrzaczeń śródpolnych, przydrożnych małych kompleksów leśnych, oczek 
wodnych.  

Istotnym instrumentem finansowym ochrony środowiska i przyrody w przestrzeni rolniczej są 
Krajowe Programy Rolno- środowiskowe, będące elementem Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich.  

Obecnie opracowywana jest „Koncepcja wdrażania programów rolno środowiskowych w 
województwie łódzkiego” (aktualnie trwa delimitacja obszarów). 

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. 

3.2.2 Ochrona lasów i parków 

3.2.2.1 Stan wyjściowy 

Na terenie Piotrkowa Trybunalskiego znajdują się trzy większe kompleksy leśne. W 
południowo-zachodniej części miasta (bezpośrednio przy jego granicy) położony jest Las 
Bujnowski, w północno-wschodniej części Piotrkowa znajduje się Las Wolborski, z którym 
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sąsiaduje powierzchniowo największy, tylko częściowo położony w granicach miasta, 
znajdujący się na terenie Sulejowskiego Parku Krajobrazowego, kompleks leśny. 
Zróżnicowanie siedliskowe i drzewostanowe tych kompleksów leśnych jest duże. Zajmują 
one siedliska świeże oraz lokalnie wilgotne. 

Na terenie opracowania wy stępują liczne zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne i 
śródłąkowe. Na obszarze dolin (min. rzeki Wierzejki), obniżeń bezodpływowych, w 
bezpośrednim sąsiedztwie cieków oczek wodnych, czyli na siedliskach żyznych, 
hydrogenicznych, odpowiadających potencjalnie bagiennym lasom olchowym (olsom) oraz 
łęgom występują występują w postaci przeważnie drobno powierzchniowych płatów zarośla 
wierzb szerokolistnych tzw. łozy. Budują je głównie niskie kępiaste wierzby (wierzba szara, 
w. uszata i in.) z udziałem kruszyny lokalnie z domieszką młodej olchy, brzozy oraz topoli 
osiki. Warstwę zielną tworzą gatunki szuwarowe (w tym turzyce) z mniejszym lub większym 
udziałem gatunków ziołoroślowych. 

W mieście Piotrkowie Trybunalskim zlokalizowane są 4 parki miejskie: 

1. Park Belzacki położony w zachodniej części miasta przy ul. Belzackiej jest parkiem 
krajobrazowym z II połowy XIX w. Park posiada cenny drzewostan. Tworzą go liczne stare 
drzewa liściaste oraz iglaste w wieku od 80 do 200 lat m.in. klony : srebrzyste, jawory, 
zwyczajne, lipy drobnolistne, buki zwyczajne, brzozy, robinie, wierzby, świerki. Występują tu 
równie stare drzewa rzadkich gatunków takich jak: sosna wejmutka, daglezja zielona, choina 
kanadyjska, jesion wyniosły odmiana płacząca itp. Jedenaście drzew posiada status 
pomnika przyrody.  

2. Park im. Księcia Józefa Poniatowskiego położony jest w części południowej miasta, 
blisko jego centrum. Posiada cechy ogrodów francuskich i włoskich. Założenie o zarysie 
prostokąta ma charakter geometryczny. Na osi głównej usytuowane są niskie partery i staw 
w kształcie prostokąta, ujęte po bokach dwoma głównymi alejami obsadzonymi lipami. 
Prostopadle do nich biegną aleje obsadzone kasztanowcami, dębami i klonami. Część 
wschodnią i zachodnią założenia obejmują wydzielone gabinety z głogu, żywotników i in. 
Rosnące na terenie parku graby zwyczajne tworzą formy przestrzenne – szpalery. 

3. Park Śródmiejski im. Jana Pawła II położony jest w centrum miasta. Jest jedyną w 
swoim rodzaju enklawą zieleni, służącą mieszkańcom miasta do wypoczynku biernego. 
Wśród istniejącej zieleni wysokiej dominuje lipa krymska, topola czarna odm. włoska, 
kasztanowiec biały. 

4. Park im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego zlokalizowany jest przy  

ul. Belzackiej. Powstał w 2001r. Kompozycja parku została całkowicie podporządkowana 
bryle kościoła Najświętrzej Marii Panny Królowej Pokoju. Część centralna posiada układ 
osiowy z zachowaniem osi symetrii budynku kościoła. Układ komunikacyjny uzupełniają 
swobodnie poprowadzone ścieżki spacerowe. Na całym terenie nasadzono drzewa i krzewy 
(m.in. klony, kasztanowce, graby, klony, lipy, świerki, derenie, forsycje, berberysy, tawułki, 
mahonie, róże, żylistki i in.), przy czym w części frontowej  mają one charakter formalny, 
natomiast na obrzeżach stanowią swobodne wielogatunkowe skupiny.  

 

Zieleńce 

W samym centrum Piotrkowa Trybunalskiego al. M. Kopernika, ul. G. Narutowicza, 
J.Słowackiego, Mieszka, Chrobrego, M. Skłodowskiej-Curie znajdują się liczne zieleńce 
miejskie. Ich roślinność tworzą kultywowane kompozycje drzew, lokalnie krzewów 
ozdobnych (klony pospolite, k. srebrzyste, dęby szypułkowe, d. czerwone, kasztanowce 
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białe, topole białe, topole osiki, lipy drobnolistne, jesiony wyniosłe, robinie akacjowe, jarząby 
pospolite, brzozy brodawkowate, świerki pospolite, ś. kłujące, żywotniki, jałowce, forsycje, 
jaśminowce, ligustr i in.) na trawnikach. Rośnie tu wiele starych drzew. 

 

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. 

 

3.2.2.2 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. 

 

3.2.2.3 Strategia realizacji celu 

Według Komisji Europejskiej podstawowym celem strategii leśnej Unii powinno być wsparcie 
zrównoważonego rozwoju lasów i gospodarki leśnej, zgodnie z zasadami gospodarki, 
ochrony i trwałego rozwoju lasów przyjętymi na forum międzynarodowym. W polityce UE 
podkreśla się wielofunkcyjność rozwoju leśnictwa, promowanie społecznej i ochronnej funkcji 
lasów, dążenie do zrównoważenia gospodarki leśnej pod względem ekonomicznym, 
społecznym i ekologicznym, tj. dążenie do takiego stanu aby działania z zakresu 
gospodarczego użytkowania lasów, ochrony ekosystemów leśnych, rozwoju badań 
naukowych i usług doradczych były traktowane jednakowo. 

Podstawą dla realizacji przez państwa członkowskie ochrony i zrównoważonej gospodarki w 
lasach są działania ujęte w Agendzie 2000 dotyczące: 

• ochrony lasu oraz rozwoju społecznych i gospodarczych funkcji lasów, 

• zachowania i poprawy wartości ekologicznych lasów, zachowania funkcji 
ochronnych lasów, 

• promocji nowych zastosowań drewna oraz zwiększania powierzchni leśnych 
poprzez zalesianie, 
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• łączenia gospodarstw leśnych poprzez promocje stowarzyszania się właścicieli 
lasu, 

• programów edukacyjnych i szkoleniowych promujących wiedze o przyjaznych 
dla środowiska i nie zakłócających naturalnego krajobrazu sposobach i 
technikach wytwarzania produktów leśnych i dostarczania usług leśnych, 
skierowanych przede wszystkim do zarządców i właścicieli lasu. 

Zadaniem na poziomie województwa jest opracowanie przez Regionalne Dyrekcje Lasów 
Państwowych Regionalnych Programów Operacyjnych Polityki Leśnej Państwa (RPOPLP), 
będących częścią Narodowego Planu Leśnego (NLP) – dokumentu postulowanego przez 
Strategię Leśną Unii Europejskiej i wymaganego w polityce środowiskowej i rolnej Unii. 

Plan powinien obejmować takie zagadnienia jak: 

• zalesienie nieefektywnych gruntów porolnych, 

• doskonalenie gatunkowej i funkcjonalnej struktury lasów, 

• wzmaganie ochrony i różnorodności biologicznej lasów, 

• wzmaganie akumulacji węgla atmosferycznego w ekosystemach leśnych, 

• doskonalenie lasów prywatnych, 

• promocja i marketing drewna, 

• określenie i doskonalenie związków leśnictwa z innymi sektorami gospodarczymi 
w zakresie rozwoju regionalnego, 

• współdziałanie leśnictwa ze społeczeństwem, 

• rekreacyjne użytkowanie i zagospodarowanie lasu, 

• współdziałanie leśnictwa z samorządami i administracją państwową na różnych 
poziomach regionalnych. 

Jednym z przejawów działań UE w sektorze leśnym jest wspieranie zalesień na gruntach 
rolnych wycofywanych z produkcji, traktowanych w polityce rolnej jako alternatywna forma 
zagospodarowania gruntów rolnych. Powiększanie zasobów leśnych powinno się odbywać 
przy uwzględnieniu różnorodności biologicznej i lokalnego zróżnicowania krajobrazu.  

W „Polityce leśnej państwa” bardzo duże znaczenie ma ochrona zasobów przyrodniczych 
lasów i zwiększanie ich powierzchni. Zwiększanie powierzchni i zwartości lasów będzie 
następować głównie poprzez łączenie kompleksów leśnych zwłaszcza w obszarach 
korytarzy ekologicznych i na obszarze wododziałów. 

Rozwój przemysłu i terenów mieszkaniowych na terenie miasta może doprowadzić do 
wylesiania i fragmentaryzacji środowiska. 

Zachowanie spójności przestrzennej obszaru województwa stanowi jeden z priorytetów 
Planu zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego  i odnosi się zarówno do 
obszarów przyrodniczych jak i gospodarczych. Jednym z działań zmierzających do 
zapewnienia ciągłości i przestrzennej spójności systemu obszarów leśnych w granicach 
województwa i sąsiadujących województw będzie zalesianie gleb nieprzydatnych rolniczo tj. 
gleb V i VI klasy. 

Kierunki działań do 2011 roku: 

• Zalesianie terenów nieprzydatnych rolniczo. 

• Tworzenie spójnych kompleksów leśnych szczególnie w obszarze korytarzy 
ekologicznych i wododziałów. 
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• 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. 

3.2.3 Ochrona gleb 

3.2.3.1 Stan wyjściowy 

Z badań gleb wykonanych na terenie miasta w 2001 r. (pobrano 439 próbek, przebadano ok. 
5% powierzchni miasta) wynika iż na obszarze miasta dominują gleby kwaśne - 41 %, 
bardzo kwaśne - 28% i lekko kwaśne - 27%; pozostałe 4% to gleby o odczynie obojętnym, 
gleb o odczynie zasadowym nie stwierdzono.  

Gleby nadmiernie zakwaszone są podatne na wymywanie, co prowadzi w konsekwencji do 
wzrostu zanieczyszczenia wód; przedostające się do roztworu glebowego nadmierne ilości 
żelaza, manganu i glinu, które mogą toksycznie oddziaływać na roślinność prowadząc do ich 
zamierania. 

Do degradacji gleb na obszarze miasta oprócz zakwaszenia gleb przyczynia się ich 
zubożenie w podstawowe składniki pokarmowe tj. P, K, Mg. 

Stan zanieczyszczenia gleb uprawnych terenów rolniczych wchodzących w skład obszaru 
miasta Piotrkowa Tryb. metalami ciężkimi oraz siarką siarczanową (jest ona .wskaźnikiem 
antropogenicznego zanieczyszczenia środowiska glebowego) był badany w 1999 r. przez 
Stację Chemiczno-Rolniczą w Łodzi. Nie stwierdzono wówczas występowania gleb 
zanieczyszczonych metalami ciężkimi, nie występowały również gleby zanieczyszczone 
siarką - 90% gleb charakteryzowało się niską i średnią zawartością siarki (l i II stopień 
zawartości). 

Problemy i zagrożenia 

Jako główne zagrożenie dla gleb uznano: 

• zanieczyszczenie gleb wzdłuż dróg; 

• zanieczyszczenie gleb wynikające z sąsiedztwa przemysłu; 
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3.2.3.2 Cel ekologiczny do 2011 roku 

 

Ochrona i właściwe wykorzystanie gleb Piotrkowa Trybunalskiego. 

 

3.2.3.3 Strategia realizacji celu 

Racjonalne wykorzystanie zasobów gleb, zwłaszcza w ujęciu długookresowym powinno 
polegać na: zagospodarowaniu gleb w sposób odpowiadający ich walorom przyrodniczym i 
klasie bonitacyjnej, dostosowaniu formy zagospodarowania oraz kierunków i intensywności 
produkcji do naturalnego potencjału gleb. 

Wg art. 109 ust. 2 Prawa Ochrony Środowiska w zakresie obowiązków Starosty leży 
prowadzenie okresowych badań jakości gleby i ziemi. Natomiast zakres i sposób 
prowadzenia tych badań może określić Minister właściwy ds. środowiska w drodze 
rozporządzenia. 

Starosta prowadzi również corocznie aktualizowany rejestr zawierający informacje o 
terenach, na których stwierdzono przekroczenia standardów jakości gleby lub ziemi, z 
wyszczególnieniem obszarów, na których obowiązek rekultywacji obciąża Starostę (Art. 110 
POS). Zadaniem Powiatowego Programu Ochrony Środowiska (dla miasta o prawach 
powiatu) jest określenie kolejności realizowania przez starostę zadań w zakresie rekultywacji 
powierzchni ziemi (art.111). 

Na terenie miasta obszarami wymagającymi rekultywacji będą przede wszystkim nielegalnie 
funkcjonujące składowiska odpadów komunalnych. 

Kierunkiem korzystnym będzie zmiana metody produkcji gospodarstw w kierunku rolnictwa 
ekologicznego, na którego produkty będzie większy popyt zarówno w sąsiadujących 
regionach Polski jak i UE. 

Wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa spowoduje, że coraz silniej popierane 
będzie rolnictwo ekologiczne, które pozwala na zachowanie w krajobrazie naturalnych i 
półnaturalnych układów ekologicznych, co jest szczególnie istotne na obszarach o cennych 
walorach przyrodniczych i w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Rolnictwo ekologiczne, 
zwłaszcza połączone z turystyką stanie się szansą dla rolników indywidualnych. Wykaz 
terenów zdegradowanych podlegających rekultywacji zamieszczono w załączniku 1. 

 

Kierunki działań do 2011 roku 

• 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. 
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3.3 Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa 
ekologicznego 

3.3.1 Kształtowanie stosunków wodnych i ochrona przed powodzią 

3.3.1.1 Stan wyjściowy 

Zaopatrzenie w wodę 

Dla zaopatrzenia ludności Piotrkowa Trybunalskiego w wodę pitno-gospodarczą 
wykorzystywane są czwartorzędowe, kredowe i jurajskie zasoby wód podziemnych. Na 
obszarze tym istnieją ujęcia wód podziemnych ze studniami wierconymi (załącznik nr 1). 

Ogólne zużycie wody przez mieszkańców i zakłady przemysłowe Piotrkowa Trybunalskiego 
systematycznie wzrasta, w 2001 r. gospodarka komunalna i przemysł zużywały łącznie 14 
332 m3 /dobę, z czego na potrzeby gospodarki komunalnej przypada 80%. Wzrost ilości 
zużywanej wody w stosunku do 2000 r. (łączne zużycie wynosiło 12 882 m3 /dobę) jest 
spowodowany zwiększeniem potrzeb gospodarki komunalnej. Zmalało zużycie wody przez 
przemysł (w 2000 r. zużywał 712 m3/dobę, a w 2001 r. 652 m3/dobę). Wszystkie wody 
zużywane przez gospodarkę komunalną pochodzą z ujęć podziemnych 

 

Zasoby i jakość wód powierzchniowych płynących 

Największa rzeka przepływająca przez miasto - Strawa posiada wody o stwierdzonej klasie 
czystości nie odpowiadającej normie, wskaźniki decydujące o jej klasie czystości to: 
przewodnictwo elektryczne, substancje rozpuszczone, NO2, NO3 i miano Coli. Strawa należy 
do najbardziej zanieczyszczonych rzek (powyżej 5 składników pozaklasowych) spośród 
wszystkich dopływów Pilicy na terenie województwa łódzkiego, zły stan wód tej rzeki 
utrzymuje się niezmiennie od lat. Druga największa rzeka przepływająca przez Piotrków 
Trybunalski Wierzejka, należy do rzek o stosunkowo czystych wodach. 

W roku 2003 na terenie Piotrkowa  Trybunalskiego prowadzono badania rzeki Strawy i 
Zbiornika Bugaj. Strawę badano co miesiąc, natomiast zbiornik w okresie maj – październik. 

Strawa badana była przy ul. Włókienniczej. Wody jej, tak jak w latach ubiegłych, zostały 
zakwalifikowane do ponadnormatywnie zanieczyszczonych. Utrzymujący się od lat zły stan 
Strawy na terenie miasta spowodowany jest przede wszystkim zrzutem nieoczyszczonych 
ścieków z kanalizacji deszczowej, zanieczyszczeniami wprowadzanymi do niej przez rzekę 
Strawkę i odprowadzaniem ścieków bytowych ze starej części miasta. 

Zbiornik Bugaj badany był w dwóch punktach pomiarowych: przy wlocie Wierzejki i przy 
zaporze. W próbach wody oznaczano wskaźniki fizykochemiczne, hydrobiologiczne i 
wskaźnik bakteriologiczny. Większość wskaźników fizykochemicznych spełniała kryteria I lub 
II klasy czystości wód. Zbyt niska zawartość tlenu rozpuszczonego w okresie maj – wrzesień 
w obu lub w jednym z punktów, kwalifikowała wody  zbiornika do III klasy czystości, a w 
czerwcu przy zaporze do wód ponadnormatywnie zanieczyszczonych. Wskaźnik 
bakteriologiczny - miano coli typu fekalnego - mieścił się w zasadzie w wartościach 
dopuszczalnych dla I lub II klasy czystości. Jedynie w sierpniu przy zaporze i we wrześniu 
przy wlocie Wierzejki zanieczyszczenie bakteriologiczne wody było większe (III klasa 
czystości).  

 

Problemy i zagrożenia 

W zakresie ochrony wód najistotniejsze problemy stwarza: 

• nieuporządkowana gospodarka ściekowa, 
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• nierozwiązany problem ścieków opadowych i roztopowych 

• migracja zanieczyszczeń do wód podziemnych, 

• zanieczyszczenia obszarowe, 

• eutrofizacja wód, 

 

3.3.1.2 Cele ekologiczne do 2011 roku 

 

1. Zwiększenie stopnie skanalizowania.  

2. Zapewnienie wszystkim mieszkańcom miasta. 

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

zbiorników czwartorzędowych. 

4. Ochrona jakości wód płynących. 

 

3.3.1.3 Strategia realizacji celu 

 

Zaopatrzenie w wodę 

Zasady zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków określa 
ustawa z dnia 7 czerwca 2001 (Dz.U. Nr 72, poz. 747 z późniejszymi zmianami). Na mocy tej 
ustawy Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 roku (Dz.U. 02.203,1718) 
określa wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W 
krajach Unii Europejskiej wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia 
przez ludzi ustalone są w Dyrektywie 98/83/EC z 1998 roku. Wskazane jest 
zintensyfikowanie działań przedsiębiorstw wodociągowych ukierunkowanych na 
zmniejszenie strat wody w systemach przesyłowych. 

 

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. 

 

Gospodarka ściekowa 

Sektor komunalny 

Strategia w zakresie gospodarki ściekowej obejmuje następujące zadania: budowę nowych 
systemów kanalizacyjnych, modernizację istniejącej oczyszczalni ścieków w celu spełnienia 
wymagań obowiązującego prawa i dyrektyw UE. Sukcesywną realizację sieci kanalizacji 
deszczowej wraz z urządzeniami podczyszczającymi. 

Projekt "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim" 
znajduje się na liście Ministerstwa Środowiska projektów wytypowanych do realizacji w 
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ramach Funduszu Spójności w pierwszej kolejności. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni 
ścieków w Piotrkowie Trybunalskim jest jednym z warunków prawidłowego kształtowania 
środowiska naturalnego w regionie. Teren, na obszarze którego widoczne byłyby pozytywne 
aspekty realizacji projektu modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ma ogromny potencjał 
turystyczno - rekreacyjny (tereny Sulejowskiego Parku Krajobrazowego). 

Rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków pozwoli na: 

• znacznie efektywniejsze usuwanie związków biogennych; 

• zwiększenie przepustowości oczyszczalni ścieków; 

• umożliwienie wykorzystania osadów dla celów rolniczych lub gospodarczych; 

• zmniejszenie objętości odpadów 

• poprawa stanu technicznego oczyszczalni poprzez wymianę starych, 
wyeksploatowanych i energochłonnych urządzeń 

• zmniejszenie niekorzystnego oddziaływania oczyszczalni na środowisko poprzez 
ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery 

 

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. 

 

Stosunki wodne i ochrona przed powodzią 

Cały obszar miasta Piotrkowa Trybunalskiego. położony jest w zlewni Pilicy. Największą 
rzeką jest Strawa (dopływ Luciąży) przepływająca równoleżnikowo przez centrum miasta. 
Równolegle do Strawy przepływa w południowej części miasta rzeka Strawka stanowiąca jej 
dopływ. Strawa i Strawka w swych górnych odcinkach są ciekami z okresowo (po okresie 
wzmożonych deszczów i topnieniu śniegów) przepływającą wodą. Przepływając przez 
zwartą zabudowę miejską rzeki te mają uregulowane koryta, szerokości ok. 2,0 - 3,0 m 
(lokalnie 5,0 m) i głębokości ok. 1,5— 2,0 m (lokalnie 0,2 - 1,0 m), obetonowane w centrum 
miasta, a na obszarze zwartej zabudowy centrum miasta prowadzone w kanałach. 

Dzięki stosunkowo dużemu spadkowi dna koryta tych rzek, wynoszącemu 4-5%, wody są 
szybko odprowadzane. W/w rzeki nie stwarzają na większości odcinków zagrożenia 
powodziowego. Strawa wylewa po długotrwałych deszczach na tereny przyległych łąk. 
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Lewy dopływ Stawy stanowi rzeka Wierzejka płynąca południkowe w północno- wschodniej 
części miasta, odwadniająca przez drobne cieki północną część miasta. Koryto Wierzejki o 
szerokości ok. 3,0 -10 m i głębokości ok. 0,5— 1,0 m jest nieuregulowane. Rzeka okresowo 
wylewa w granicach swego tarasu zalewowego. Na Wierzejce zlokalizowane są dwa 
największe na obszarze miasta zbiorniki wodne: jezioro i zalew Bugaj. 

Wg PEP, gospodarowanie, planowanie i sterowanie zasobami wodnymi prowadzi się w 
granicach dorzeczy, zlewni rzecznych i jeziornych na podstawie warunków korzystania z wód 
dorzecza, które uwzględniają również problematykę ochrony przeciwpowodziowej. 

W zakresie ochrony przed powodzią: budowa, odbudowa i właściwe utrzymanie rzek, 
kanałów, wałów przeciwpowodziowych, stacji pomp melioracyjnych i budowli 
hydrotechnicznych należy do żądań Państwa. Środki na ten cel zabezpiecza Wojewoda a 
realizacje przedmiotowych żądań wykonuje ZMiUW Województwa. 

W świetle oceny dotychczasowych szkód powodziowych i uwarunkowań miejscowych, 
niezbędnym jest uszczegółowienie granic obszarów wyłączanych spod zabudowy, z 
uwzględnieniem zabezpieczeń technicznych i ekologicznych a następnie wprowadzenie ich 
do ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studiów uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin. 

W zasięgu zagrożenia powodziowego wyróżniono obszary międzywala nie chronione wałami 
przed zalewem. Przewiduje się na nich prace odnowy i modernizacji regulacji koryta, 
przywracanie użytków zielonych, wycinanie lasów i zarośli łęgowych, odnawianie i 
konserwację systemów melioracyjnych, budowę mostów o odpowiednich parametrach, a 
także likwidację niektórych odcinków starych obwałowań i zastąpienie ich nowymi o 
zmienionej lokalizacji, odbudowę wałów zniszczonych i modernizację istniejących. 

 

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 

3.3.2 Powietrze atmosferyczne 

3.3.2.1 Stan wyjściowy 

Pełna charakterystykę wyników badań zanieczyszczenia powietrza na terenie miasta 
przedstawiono w załączniku nr 1. Wynika badań wskazują na liczne przekroczenia 
dopuszczalnych norm. 

Na terenie powiatu piotrkowskiego grodzkiego ocena opierała się przede wszystkim na 
wynikach: 

- ciągłych pomiarów stężeń dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, pyłu zawieszonego PM10, 
tlenku węgla i ozonu prowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 
w Łodzi – Delegaturę w Piotrkowie w stacji automatycznej zlokalizowanej przy ul. 
Belzackiej 

- manualnych pomiarów  stężeń dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i pyłu zawieszonego BS 
(oznaczanego metodą reflektometryczną) prowadzonych przez Inspekcję Sanitarną w 
punkcie pomiarowym przy al. 3-go Maja. 
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W wyniku tej oceny, w dziedzinie ochrony zdrowia, powiat piotrkowski grodzki pod względem 
zanieczyszczenia dwutlenkiem siarki oraz pyłem zawieszonym PM10 zakwalifikowany został 
do I – najgorszej klasy jakości powietrza, wymagającej intensywnych pomiarów. Stężenia 
dwutlenku azotu i tlenku węgla odpowiadały klasie II  (pomiędzy górnym a dolnym progiem 
oszacowania). 

W przypadku stężeń benzenu przyjęto, że klasa uciążliwości benzenu wzdłuż ulic jest nie 
gorsza niż klasa NO2, a z dala od ulic – lepsza. Jeśli chodzi natomiast o stężenia ozonu            
i ołowiu w pyle zawieszonym,  przyjęto, że w latach 1997 – 2001 w całej Polsce odpowiadały 
one: ozon - I klasie, ołów – III klasie. 

W obydwu stacjach pomiarowych na terenie miasta stężenia średnioroczne  NO2 nie 
przekraczały wartości dopuszczalnej, jednak na podstawie obiektywnych metod szacowania 
przyjęto, ze w niektórych rejonach miasta istnieje prawdopodobieństwo takiego 
przekroczenia, w związku z czym w dziedzinie ochrony zdrowia zakwalifikowano strefę do 
klasy B. 

Przeprowadzone przez Inspekcję Sanitarną (centrum miasta) pomiary wskazywałyby, że w 
dziedzinie ochrony zdrowia pył zawieszony PM10 kwalifikuje miasto Piotrków Tryb. do klasy 
C - wymagającej opracowania programu ochrony powietrza (POP). Decyzja o zaliczeniu 
strefy do obszarów wymagających POP niosłaby za sobą ekonomiczne skutki, dlatego też 
wydaje się niezbędne przeprowadzenie dodatkowych badań i analiz w celu określenia 
poziomów stężeń pyłu na rozważanym obszarze, tym bardziej, że w pozostałych punktach 
stężenia pyłu mieściły się w granicach dozwolonych częstości przekroczeń. Z tego względu 
w pierwszej ocenie rocznej postanowiono miastu Piotrków Tryb. nadać dla pyłu 
zawieszonego PM10 klasę B/C. 

 

3.3.2.2 Cel średniookresowy do 2011 roku 

 

1. Systematyczna poprawa jakości powietrza na obszarze miasta. 

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

 

Powyższy cel jest zgodny z celem zdefiniowanym w dokumencie "Polityka ekologiczna 
państwa na lata 2003 - 2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 -2010" (poprawa 
stanu zanieczyszczenia powietrza oraz uzyskanie norm emisyjnych, wymaganych przez 
przepisy Unii Europejskiej) oraz z zadaniami określonymi w "Strategii rozwoju województwa 
Łódzkiego". 

 

3.3.2.3 Strategia realizacji celu 

 

Emisja ze źródeł komunikacyjnych 

Strategia rozwoju miasta jako niezbędny cel określa działania zmierzające do stworzenia 
nowoczesnych układów komunikacyjnych z jednoczesną poprawą stanu istniejących dróg. 

Ze względu że Piotrków Trybunalski należy do strefy B/C (strefa jakości powietrza) należy 
podjąć działania z zakresu: 

• zwiększania udziału transportu zbiorowego w całkowitych przewozach pasażerskich 
szczególnie, 
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• poprawy stanu nawierzchni dróg, 

• wprowadzenie sprawnego systemu sterowania ruchem ulicznym. 

Ważnym czynnikiem zmniejszającym negatywne oddziaływanie transportu na środowisko 
jest poprawa stanu technicznego pojazdów i stosowanie benzyny bezołowiowej (do 2005 
roku zostanie wycofana z użytkowania benzyna ołowiowa oraz dostosowanie wymagań 
dotyczących benzyn i oleju napędowego do norm europejskich). 

 

Kierunki działań: 

• Minimalizacja ruchu tranzytowego w centrum miasta, 

• Bieżąca modernizacja dróg, 

• Wykorzystanie istniejących linii kolejowych dla autobusów szynowych, 

• 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”. 

 

Emisja niska 

Głównym kierunkiem działań zogniskowanych na zmniejszeniu emisji będzie: zwiększanie 
sprawności urządzeń wykorzystujących węgiel, większe wykorzystanie energii odnawialnej i 
niekonwencjonalnej, wspieranie ekologicznych inwestycji grzewczych oraz termorenowacja 
budynków użyteczności publicznej i mieszkalnej. Kierunki te pokrywają się z zapisami w 
Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego miasta. Dla zapewnienia, zgodnie z ustawą 
Prawo energetyczne, właściwych warunków realizacji zaopatrzenia w ciepło, gminy są 
zobowiązane do opracowania projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe. Dlatego też istotnym zadaniem jest przygotowanie oraz 
realizacja Programów zaopatrzenia w ciepło i energię elektryczną. 

 

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. 

 

Emisja przemysłowa 

W prawie wspólnotowym wymagania dotyczące jakości urządzeń ochronnych powiązane są 
ściśle z problematyka dopuszczalnej emisji – emisja jest dopuszczalna, gdy nie można jej 
zlikwidować lub ograniczyć mimo zastosowania najlepszej dostępnej techniki (BAT / Best 
Available Techniques). Istotne będzie także podejmowanie przez przedsiębiorstwa 
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dobrowolnych działań na rzecz ochrony środowiska, w tym redukcji emisji przemysłowej 
poprzez upowszechnienie systemów zarządzania środowiskowego zgodnych z 
międzynarodowymi normami. 

Oprócz działań prewencyjnych, będących działaniami priorytetowymi w zakresie ochrony 
powietrza, będą podejmowane, zwłaszcza w perspektywie krótkoterminowej, działania 
likwidujące efekty „końca rury”. 

 

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. 

 

3.3.3 Hałas i pola elektromagnetyczne 

3.3.3.1 Hałas 

Stan wyjściowy 

Głównym źródłem hałasu w mieście jest ruch komunikacyjny.  

Wzmożony ruch pojazdów na tych drogach związany jest z przejazdami tranzytowymi. Na 
terenie miasta badania hałasu komunikacyjnego były prowadzone przez WIOŚ.  

Hałas przemysłowy 

Najważniejsze, zdaniem Inspekcji Ochrony Środowiska, problemy ekologiczne na terenie 
miasta Piotrkowa Tryb. stwierdzone w wyniku działalności inspekcyjnej w roku 2002 to: 

1. Zgłaszana w interwencjach mieszkańców uciążliwość hałasowa w porze nocnej, 
spowodowana działalnością: 

a) Zakładu „Pioma-Odlewnia” 

b) Centrum Handlowego „Echo-Investment”. 

Kontrolne pomiary hałasu wykazały, że przekroczony jest jego dopuszczalny poziom. 
Wystąpiono do Prezydenta Miasta Piotrkowa Tryb. z wnioskiem o wydanie decyzji 
ustalającej dla tych obiektów dopuszczalną emisję hałasu. 

W roku 2003 pomiary wykazały nadmierny hałas w:  

1. Nadmierny hałas w wyniku działalności Spółki „PIOMA – ODLEWNIA” potwierdzony 
pomiarami w porze nocnej w lipcu 2003 roku.  

2. Zgłaszany jako uciążliwy hałas pochodzący z głośników reklamowych 
zainstalowanych przy ul. Słowackiego i w okolicy niedzielnego bazaru „PTAK”. 
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Cel ekologiczny do 2011 roku 

 

Zmniejszenie uciążliwości hałasu komunikacyjnego ze szczególnym uwzględnieniem obszarów 

zurbanizowanych. 

 

Strategia realizacji celu. 

Najważniejszym celem w zakresie ochrony środowiska przed hałasem jest zmniejszenie 
skali narażenia mieszkańców na ponadnormatywny poziom hałasu, co przede wszystkim 
dotyczy hałasu emitowanego przez środki transportu. 

Zadania pozainwestycyjne w dziedzinie ochrony przed hałasem obejmują sporządzanie 
programów ochrony przed hałasem (zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska). 

Za przygotowanie map akustycznych i programów naprawczych dla aglomeracji 
odpowiedzialni są prezydenci miast, natomiast za opracowanie map akustycznych i 
programów naprawczych dla obszarów położonych wzdłuż głównych dróg, linii kolejowych i 
lotnisk odpowiedzialny jest Wojewoda (termin: 2007 r.).  

Według art. 117 POŚ powiatowy program ochrony środowiska może wskazać obszary jako 
tereny dla których dokonana będzie ocena stanu akustycznego środowiska. Ponadto 
działaniami zmniejszającymi zagrożenie hałasem jest budowa ekranów akustycznych 
(pomocne w tym względzie będą wytyczne co do sporządzania programów operacyjnych w 
zakresie budowy ekranów akustycznych, które będą opracowane pod nadzorem 
Ministerstwa Środowiska – termin realizacji: 2006) oraz wymiana okien na dźwiękoszczelne 
w najbardziej newralgicznych punktach (zwłaszcza w zwartej zabudowie miejskiej). Problem 
zagrożenia emisją hałasu należy integrować z aspektami planowania przestrzennego w 
opracowywaniu lub wprowadzaniu zmian do miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego. 

 

Kierunki działań: 

• Monitoring hałasu drogowego w wyznaczonych punktach pomiarowych. 

• Opracowanie map akustycznych i programów naprawczych dla obszarów położonych 
wzdłuż głównych dróg i linii kolejowych. 

• 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. 

 

3.3.3.2 Pola elektromagnetyczne 

Stan wyjściowy 

W Piotrkowie Trybunalskim nie prowadzono badań dotyczących oddziaływania pól 
elektromagnetycznych. Pola elektromagnetyczne, na które są bezpośrednio narażone 
organizmy żywe, wg obecnego stanu wiedzy są czynnikiem o znikomej szkodliwości. 
Potencjalnym źródłem pól elektromagnetycznych w powiecie są: linie i stacje 
elektroenergetyczne, stacje telefonii komórkowej i transformatory.  
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Cel ekologiczny do 2011 roku 

Kontrola źródeł emisji promieniowania elektromagnetycznego 

 

W dziedzinie ochrony przed polami elektromagnetycznymi za najistotniejsze należy uznać 
zapisy w Dziale VI ustawy „Prawo ochrony środowiska” z dnia 27 kwietnia 2001 roku 
(Ochrona przed polami elektromagnetycznymi). 

Polskę czeka szereg prac w zakresie wprowadzenie unormowań w dziedzinie ochrony przed 
polami elektromagnetycznymi, zorganizowanie jednostki referencyjnej (wraz z laboratorium 
pomiarów pól elektromagnetycznych w środowisku), która będzie zapleczem naukowym i 
merytorycznym dla organów administracji, w tym inspekcji ochrony środowiska, które to 
organy mają realizować zadania zgodnie z zapisami ustawy prawo ochrony środowiska. 

W najbliższych latach podstawowym działaniem będzie prowadzenie badań, które pozwolą 
na ocenę skali zagrożenia polami elektromagnetycznymi. Ponadto, jednym z ważnych żądań 
służących realizacji celu będzie wprowadzenie do miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego zapisów poświeconych ochronie przed polami (II Polityka Ekologiczna 
Państwa) z wyznaczeniem stref ograniczonego użytkowania m.in. wokół urządzeń 
elektroenergetycznych, radiokomunikacyjnych i radiolokacyjnych, gdzie jest rejestrowane 
przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych. W przypadku nowych 
urządzeń istotna będzie niskokonfliktowa lokalizacja. 

Kierunki działań: 

• Prowadzenie badań pól elektromagnetycznych. 

• Uwzględnienie w planach zagospodarowania przestrzennego zagadnienia pól 
elektromagnetycznych. 

3.3.4 Awarie przemysłowe 

3.3.4.1 Stan wyjściowy 

Zdarzenia, awarie związane z ochroną środowiska od 2001 roku na terenie miasta: 

• 17.06. 2001 rok - skażenie substancją ropopochodną cieku wodnego pn. "Śrutowy 
dołek" (zagrożenie dla wód Zalewu Sulejowskiego) 

• 22.07.2002 r. rozlanie substancji ropopochodnej na ulicy Wojska Polskiego na 
długości 0,5 km (nieszczelna cysterna lub zbiornik pojazdu) 

• Skażenie substancją ropopochodną cieku wodnego "Śrutowy Dołek" w dn. 
02.02.2004 r. 

Zidentyfikowano również bardzo liczne potencjalne źródła wystąpienia awarii które 
przedstawiono w załączniku nr 1. 

 

3.3.4.2 Cel ekologiczny do 2011 roku 

 

Zmniejszanie zagrożenia dla mieszkańców i środowiska z powodu awarii przemysłowych i 

transportu materiałów niebezpiecznych. 
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3.3.4.3 Strategia realizacji celu 

 

Aktualne zasady zapobiegania i przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym określa 
ustawa Prawo ochrony środowiska z dn. 27 kwietnia 2001 roku. 

Obowiązki związane z awariami przemysłowymi spoczywają głównie na prowadzącym 
zakład o zwiększonym ryzyku lub o dużym ryzyku wystąpienia awarii oraz na organach 
Państwowej Straży Pożarnej, a także wojewodzie. Szczegółowy opis tych obowiązków 
podaje ustawa prawo ochrony środowiska. Potencjalne zagrożenie dla środowiska stwarza 
transport materiałów niebezpiecznych droga krajowa nr 1 i 8. Środki transportu tych 
materiałów powinny być przystosowane do bezpiecznego załadunku, przeładunku i 
rozładunku materiałów a trasy przewozów powinny zapewniać bezpieczeństwo dla 
mieszkańców i środowiska. Najbardziej istotnym działaniem będzie kreowanie właściwych 
zachowań mieszkańców w przypadku wystąpienia awarii, poprzez systematyczna edukacje i 
informacje. 

Priorytetowym działaniem przewidzianym w Wojewódzkim Programie Ochrony Środowiska 
jest przeciwdziałanie potencjalnego zagrożenie środowiska z tytułu transportu materiałów 
niebezpiecznych. 

 

Kierunki działań 

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

 

3.4 Zrównoważone wykorzystanie surowców, materiałów, 
wody i energii 

3.4.1 Wodochłonność i energochłonność gospodarki 

3.4.1.1 Stan wyjściowy 

W terminie do 2004 roku, wskaźniki zużycia wody, materiałochłonności i energochłonności, 
zostaną wprowadzone do systemu statystyki publicznej i zostanie określony zakres i sposób 
wykorzystania tych wskaźników w regionalnych i lokalnych programach ochrony środowiska. 
Z tego też powodu wskaźniki dotyczące wodochłonności, materiałochłonności i 
energochłonności zostaną wprowadzone do  programu ochrony środowiska województwa 
łódzkiego podczas pierwszej weryfikacji niniejszego dokumentu (tj. pod koniec 2004 roku). 

 

3.4.1.2 Cel średniookresowy do 2011 roku  

 

Racjonalizacja zużycia wody i energii 

 

3.4.1.3 Kierunki działań do 2011 roku 
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Zmniejszenie zużycia wszelakich surowców i nośników energii jest najbardziej racjonalnym 
podejściem w dziedzinie poprawy opłacalności wytwórczości. Nijako efektem ubocznym jest 
zmniejszenie presji na środowisko, a co za tym idzie ograniczenie wnoszonych opłat za 
gospodarcze korzystanie ze środowiska. 

Realizacja powyższego celu ekologicznego zależy przede wszystkim od działań 
podejmowanych przez przemysł i energetykę zawodową, a także przez sferę komunalną.  

Na poziomie zakładu przemysłowego podstawowe znaczenie mają systemy pozwoleń 
zintegrowanych i w ich ramach najlepsze dostępne techniki (BAT). Znaczącą rolę odgrywa 
skuteczne zarządzanie środowiskiem w przemyśle (wdrażanie norm ISO 14 000, EMAS). 

Działania na rzecz wprowadzenia wskaźników zużycia wody, materiałochłonności i 
energochłonności do pozwoleń zintegrowanych dla najbardziej wodochłonnych / 
materiałochłonnych / energochłonnych dziedzin produkcji, a także działalność Krajowego 
Centrum Najlepszych Dostępnych Technik (BAT) - przyczynią się do racjonalnego 
użytkowania zasobów naturalnych. 

 

Racjonalizacja zużycia wody 

W sferze gospodarki komunalnej wskazane jest zintensyfikowanie działań przedsiębiorstw 
wodociągowych, ukierunkowanych na zmniejszenie strat wody w systemach przesyłowych. 

 

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. 

 

Zmniejszenie energochłonności gospodarki  

Założenia polityki energetycznej państwa przewidują, że  w 2010 roku zużycie powinno 
zmniejszyć się o ok. 25% w stosunku do 2000 r. 

Będzie to  wymagało wprowadzenia mechanizmów pozwalających na uwzględnianie w 
cenach energii jej kosztów środowiskowych (opłaty produktowej od paliw, zróżnicowane w 
zależności od uciążliwości danego paliwa dla środowiska) oraz większego zaangażowania 
instytucji publicznych a także przedsiębiorstw oraz  mieszkańców w działania zmierzające do 
wprowadzania energooszczędnych technologii. Efektem ograniczenia ogólnego zużycia 
energii będzie zmniejszenia zużycia zasobów naturalnych, a także zmniejszenia emisji 
zanieczyszczeń do środowiska. 

 

Kierunki działań: 

• Wprowadzanie energooszczędnych technologii i urządzeń w przemyśle oraz 
energetyce. 

• Zmniejszenie strat energii, zwłaszcza cieplnej w systemach przesyłowych, poprawa 
parametrów energetycznych budynków oraz podnoszenie sprawności wytwarzania 
energii. 
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3.4.2 Wykorzystanie energii odnawialnej 

 

3.4.2.1 Stan wyjściowy 

Na miasta nie jest wykorzystywana energia odnawialna.  

W Polsce przewiduje się, że w 2010 roku udział zużycia energii odnawialnej będzie na 
poziomie 7,5 % (dla porównania w Unii Europejskiej, kształtuje się na poziomie 6 % a do 
roku 2010 udział ten powinien wzrosnąć do przynajmniej 12 %). 

 

3.4.2.2 Cel średniookresowy do 2011 roku  

Wzrost wykorzystania energii odnawialnej 

 

3.4.2.3 Kierunki działań do 2011 roku 

 

Podobnie jak w całym kraju, największe możliwości upatruje się w rozwoju systemów 
przetwarzających energię biomasy (zrębki drewna, słoma, itp.) na energię użyteczną, 
głównie cieplną (kotły opalane paliwami stałymi będą zastępowane kotłami opalanymi 
biomasą).  

Do celów energetycznych może być wykorzystywana energia takich roślin jak wierzba czy 
malwa pensylwańska (promocja plantacji tych roślin) oraz biogaz powstający w wyniku 
fermentacji odpadów z produkcji zwierzęcej, ścieków komunalnych lub odpadów 
komunalnych (mieszanina gazów o przeważającym udziale metanu).  

 

Kierunki działań: 

• 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. 
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4 PLAN OPERACYJNY NA LATA 2004 - 2007 

 

Przedstawione w rozdziale poprzednim cele ekologiczne do 2011 roku i strategia ich 
realizacji są podstawą dla planu operacyjnego na lata 2004 – 2007 obejmującego konkretne 
przedsięwzięcia (inwestycyjne i pozainwestycyjne), mające priorytet w skali miasta. 

4.1 Priorytety ekologiczne 

Kryteria wyboru priorytetów 

W oparciu o analizę priorytetowych komponentów (uciążliwości) środowiska i 
najważniejszych przedsięwzięć zmierzających do poprawy aktualnego stanu środowiska 
rozpatrzono priorytety ekologiczne Piotrkowa Trybunalskiego w perspektywie do 2007 roku. 

Wśród najważniejszych kryteriów branych pod uwagę należy wymienić: 

• wymogi wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach i 
ustawy Prawo wodne oraz innych ustaw komplementarnych, 

• wynegocjowane przez Polskę okresy przejściowe dot. implementacji dyrektyw UE, 

• dysproporcje pomiędzy stanem wymaganym a istniejącym, 

• ponadlokalny wymiar przedsięwzięcia, 

• obszary priorytetowe z punktu widzenia koncentracji działań w zakresie ochrony 
środowiska, 

• możliwość uzyskania zewnętrznego wsparcia finansowego, 

• obecne zaawansowanie inwestycji, 

• wielokrotną korzyść z tytułu realizacji przedsięwzięcia. 

 

Priorytety proekologiczne 

Biorąc pod uwagę powyższe kryteria proponujemy, w perspektywie najbliższych czterech lat, 
następująca hierarchie potrzeb: 

 

W zakresie poprawy jakości środowiska: 

 

Poprawa jakości powietrza 

Zadanie to zostało wpisane do priorytetów w wojewódzkim programie ochrony środowiska. 
Dotyczy to w szczególności polepszenia jakości powietrza w zakresie emisji gazowych. 
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Poprawa jakości wód 

Zasoby wodne są tym komponentem, który wymaga największej liczby przedsięwzięć 
zarówno do poprawy i ochrony jakości zasobów wodnych jak i ochrony zasobów ilościowych. 
Przedsięwzięcia priorytetowe w skali miasta wynikają z konieczności spełnienia przez miasto 
przyjętych przez Polskę zobowiązań w zakresie wdrażania wymagań dyrektywy 91/271/EWG 
dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych oraz Dyrektywy 98/83/EEC w zakresie stacji 
uzdatniania wody i poprawy stanu sieci wodociągowej.  

 

Racjonalizacja gospodarki odpadami w świetle wymagań określonych w nowych ustawach 
wykorzystanie wzrastającej ilości odpadów komunalnych, które obecnie są w większości 
składowane. 

 

Ochrona przed hałasem komunikacyjnym i (utrzymanie) poprawa jakości powietrza 

atmosferycznego, zwłaszcza obszarów zurbanizowanych i uprzemysłowionych 
(przedsięwzięcia z zakresu poprawy systemu transportowego przynoszą podwójną korzyść). 

 

W zakresie ochrony dziedzictwa przyrodniczego i racjonalnego użytkowania zasobów przyrody: 

• Efektywna ochrona przyrody, w tym wdrożenie sytemu NATURA 2000. 

• Ochrona gleb oraz ochrona i zrównoważone użytkowanie lasów. 

• W zakresie zrównoważonego wykorzystania surowców, materiałów, wody i energii. 

• Ochrona przeciwpowodziowa, tj. zabezpieczenie środowiska i człowieka przed 
zagrożeniami powodziowymi. 

W zakresie zadań systemowych 

• Rozwój edukacji ekologicznej. 

• Zarządzanie środowiskowe (rozpowszechnianie systemów zarządzania. 
środowiskowego w zakładach przemysłowych, instytucjach publicznych, w tym 
doskonalenie zarządzania środowiskiem na szczeblach samorządowych). 

Należy zaznaczyć, że często realizacja konkretnego przedsięwzięcia przynosi wielokrotną 
korzyść. Wynika to z faktu, ze poszczególne elementy środowiska i uciążliwości 
środowiskowe są ze sobą powiązane i poprawą jakości lub ochroną jednego z nich zwykle 
skutkuje poprawa lub ochrona pozostałych. 

4.2 Plan operacyjny na lata 2004 – 2007 

W próbie rekonstrukcji planu operacyjnego opartego na wytycznych strategicznych - listy 
przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach 2004 –2007 przyjęto wyspecyfikowane 
we wcześniejszych partiach tekstu kryteria.  

Na liście znalazły się m.in. przedsięwzięcia: 

• proponowane do finansowania ze środków UE na lata 2004 – 2006;  

• ujęte w „Strategii rozwoju województwa łódzkiego” jako priorytetowe; 
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• wskazane w "Planie zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego" jako 
istotne dla województwa; 

• wynikające z obowiązku ustawowego; 

• zawarte w Wojewódzkim Programie Ochrony Środowiska;  

• niektóre ze zgłoszonych do realizacji w najbliższych czterech latach przez miasto;  

 

 

Proponowane przedsięwzięcia ujęto w tabelach: 

Jakość wód i stosunki wodne   - Tab. 1-1 i Tab. 1-2; 

Powietrze atmosferyczne, sektor komunalny - Tab. 1-4; 

Powietrze atmosferyczne, transport drogowy - Tab. 1-5; 

Substancje szczególnie niebezpieczne  - Tab. 1-6; 

Przyroda i krajobraz     - Tab. 1-7; 

Edukacja ekologiczna    - Tab. 1-8. 

 

Koszty wdrożenia założeń strategicznych dotyczących  gospodarki odpadami 
zamieszczono w Planie Gospodarki Odpadami 

 

Zaproponowana lista zadań i czynności nie wyczerpuje wszystkich przedsięwzięć 
związanych z ochroną środowiska, nie zamyka też możliwości realizowania innych działań 
charakteryzujących się mniejszym zakresem. 

Możliwość uzyskania dofinansowania przedsięwzięć nie wskazanych w załączonych 
tabelach, istnieje jednak pod warunkiem, że odpowiadają zarysowanym w rozdz. 3 
kierunkom działań. 

 

Tab. 1-1. Zaopatrzenie w wodę - Przedsięwzięcia zgłoszone do realizacji w latach 2004 – 2007.  

ZAOPATRZENIE W WODĘ  Przedsięwzięcia inwestycyjne 

Przedsięwzięcie Magistrala wodociągowa do osiedla Jeziorna I i II 

Jednostki realizujące Urząd Miasta 

2004 2005 2006 2007 razem Koszty w latach 2004 – 2007 

(w tys. PLN) 10 450 0 0  460,00 

1.  

Źródła finansowania Środki własne, WFOŚiGW 

Koszty inwestycyjne w latach 2004-2007  460,00 tys. PLN 

 

Tab. 1-2. Gospodarka ściekowa - Przedsięwzięcia zgłoszone do realizacji w latach 2004 - 2007. 

GOSPODARKA ŚCIEKOWA I INFRASTRUKTURA WODNO-KANALIZACYJNA - 
Przedsięwzięcia inwestycyjne 

1.  Przedsięwzięcie Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków – 
realizacja 2003-2009. 
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GOSPODARKA ŚCIEKOWA I INFRASTRUKTURA WODNO-KANALIZACYJNA - 
Przedsięwzięcia inwestycyjne 

Jednostki realizujące Urząd Miasta 

2004 2005 2006 2007 razem Koszty w latach 2004 – 2007 

(w tys. PLN) 495 1500 20 000 23 000 44 995,00 

Źródła finansowania Środki własne, Fundusz Spójności, NFOŚiGW 

Przedsięwzięcie Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wolborskiej i 
Wierzejskiej oraz kanału deszczowego do 

odrowadzenia wód deszczowych z ul. Wolborskiej 

Jednostki realizujące Urząd Miasta 

2004 2005 2006 2007 razem Koszty w latach 2004 – 2007 

(w tys. PLN) 0 118 357 0  475,00 

2.  

Źródła finansowania Środki własne, WFOŚiGW 

Przedsięwzięcie Kanalizacja deszczowa w dzielnicy Śródmiejskiej w 
tym ulice: Plac Kościuszki, ul. Narutowicza od Pl. 

Kościuszki ul. Armii Krajowej,ul. Słowackiego od Pl. 
Kościuszki do torów PKP, ul. Zjazdowa, Młynarska i ul. 
Słowackiego od torów PKP do ul. A.K. i ul. Narutowicza 

od ul. A. K. do torów PKP, ul. Wiślana od ul. 
Krakowskie Przedmieście do ul. Śląskiej, ul. Wiślana 

na odcinku od ulicy Śląskiej do ul.Nowakowskiego, ul. 
Krakowskie Przedmiescie od ul. Śląskiej do ul. 

Kopernika z ul. Jagielońską, ul. Batorego od Hali Relax  
do ul. Jagielońskiej, ul. Przemysłowa od rowu do ul. 
Roosevelta, ul. Roosevelta od torów PKP do młyna.- 

Realizacja 2006-2010 

Jednostki realizujące Urząd Miasta 

2004 2005 2006 2007 Razem Koszty w latach 2004 – 2007 

(w tys. PLN) 0 0 50 300  350,00 

3.  

Źródła finansowania Środki własne, Fundusz Spójności, NFOŚiGW 

Przedsięwzięcie Kanalizacja deszczowa dla osiedla Jeziorna I z 
przepustem 

Jednostki realizujące Urząd Miasta 

2004 2005 2006 2007 Razem Koszty w latach 2004 – 2007 

(w tys. PLN) 346 515 250 656 1 767,00 

4.  

Źródła finansowania Środki własne, NFOŚiGW, WFOŚiGW 

Przedsięwzięcie Kanalizacja sanitarna w ul. Gęsiej, ul. Gościnnej wraz z 
przepompownią ścieków  na ul. Gościnnej 

Jednostki realizujące Urząd Miasta 

2004 2005 2006 2007 Razem Koszty w latach 2004 – 2007 

(w tys. PLN) 0 480 0 0  480,00 

5.  

Źródła finansowania Środki własne, NFOŚiGW, WFOŚiGW 
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GOSPODARKA ŚCIEKOWA I INFRASTRUKTURA WODNO-KANALIZACYJNA - 
Przedsięwzięcia inwestycyjne 

Przedsięwzięcie Kanalizacja sanitarna w osiedlu Jeziorna II – realizacja 
2007-2009 

Jednostki realizujące Urząd Miasta 

2004 2005 2006 2007 Razem Koszty w latach 2004 – 2007 

(w tys. PLN) 0 0 0 50   50,00 

6.  

Źródła finansowania Środki własne, WFOŚiGW 

Koszty inwestycyjne w latach 2004-2007  48 117,00 tys. PLN  

 

Tab. 1-3. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe - przedsięwzięcia zgłoszone przez gminy do realizacji w latach 2004 – 
2007. 

Modernizacja i budowa urządzeń zabezpieczenia przeciwpowodziowego oraz melioracji i 
urządzeń wodnych w dorzeczu rzeki Strawy 

Przedsięwzięcia inwestycyjne 

Przedsięwzięcie Regulacja stosunków wodnych w dolinach rzeki 
Strawy i rzeki Wierzejki 

Jednostki realizujące Urząd Miasta 

Rodzaj przedsięwzięcia Koordynowane 

2004 2005 2006 2007 razem Koszty w latach 2004 – 2007 

(w tys. PLN) 60 470 340 230 1 100,00 

1.  

Źródła finansowania Środki własne, WFOŚIGW, PFOŚiGW 

Koszty inwestycyjne w latach 2004-2007 1 100,00 tys. PLN 

 

 

Tab. 1-4. Powietrze atmosferyczne - Przedsięwzięcia zgłoszone do realizacji w latach 2004 – 2007. 

SEKTOR KOMUNALNY  -  Przedsięwzięcia inwestycyjne 

Przedsięwzięcie Programu termomodernizacji budynków mieszkalnych 
i użyteczności publicznej realizacja 2004-2010 

Jednostki realizujące Urząd Miasta 

2004 2005 2006 2007 razem Koszty w latach 2004 – 2007 

(w tys. PLN) 6225 2122 500 500 9 347,00 

1.  

Źródła finansowania Środki własne, WFOŚ 

Przedsięwzięcie Przyłącza cieplne zgodnie z Prawem Energetycznym 

Jednostki realizujące Urząd Miasta 

2004 2005 2006 2007 razem Koszty w latach 2004 – 2007 

(w tys. PLN) 50 0 50 50  150,00 

2.  

Źródła finansowania Środki własne, WFOŚ 
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Przedsięwzięcie Termomodernizacja budynku gimnazjum nr 4 

Jednostki realizujące Urząd Miasta 

2004 2005 2006 2007 razem Koszty w latach 2004 – 2007 

(w tys. PLN) 0 710 1290 0 2 000,00 

3.  

Źródła finansowania Środki własne, WFOŚ 

Koszty inwestycyjne w latach 2004 – 2007 - 11 497,00 tys. PLN 

 

Tab. 1-5. Transport drogowy - Przedsięwzięcia zgłoszone do realizacji w latach 2004 – 2007. 

SEKTOR ODDZIAŁYWANIA - Transport drogowy 

Przedsięwzięcie Budowa Obwodnicy miasta Piotrkowa Trybunalskiego 
etap II realizacja 2001-2006 

Jednostki realizujące Urząd Miasta 

2004 2005 2006 2007 razem Koszty w latach 2004 – 2007 

(w tys. PLN) 752 11000 36642 0 48 394,00 

1.  

Źródła finansowania Środki własne, kredyty, dotacje, fundusze UE 

Przedsięwzięcie Modernizacja ul. Sulejowskiej na odc. od Ronda E. 
Gierka do ul. Projektowanej I – realizacja 2003-2007 

Jednostki realizujące Urząd Miasta 

2004 2005 2006 2007 razem Koszty w latach 2004 – 2007 

(w tys. PLN) 145 60 7195 7673 15 073,00 

2.  

Źródła finansowania Środki własne, kredyty, dotacje, fundusze UE 

Przedsięwzięcie Budowa jezdni północnej trasy W-Z   

Jednostki realizujące Urząd Miasta 

2004 2005 2006 2007 razem Koszty w latach 2004 – 2007 

(w tys. PLN) 300 2447 1187 0 3 934,00 

3.  

Źródła finansowania Środki własne, kredyty, dotacje, fundusze UE 

Przedsięwzięcie Modernizacja ul. Wojska Polskiego od ul. Kostromskiej 
do granic miasta 

Jednostki realizujące Urząd Miasta 

2004 2005 2006 2007 razem Koszty w latach 2004 – 2007 

(w tys. PLN) 340 960 750 650 2 700,00 

4.  

Źródła finansowania Środki własne, kredyty, dotacje, fundusze UE 

Przedsięwzięcie Modernizacja ul. Łódzkiej etap I - realizacja 2004-2010 

Jednostki realizujące Urząd Miasta 

2004 2005 2006 2007 razem Koszty w latach 2004 – 2007 

(w tys. PLN) 5 600 1580 1400 3 585,00 

5.  

Źródła finansowania Środki własne, kredyty, dotacje, fundusze UE 
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SEKTOR ODDZIAŁYWANIA - Transport drogowy 

Przedsięwzięcie Rewitalizacja Starówki etap I, w tym odwodnienie 
Rynku Trybunalskiego~- realizacja 2005-2010 

Jednostki realizujące Urząd Miasta 

2004 2005 2006 2007 razem Koszty w latach 2004 – 2007 

(w tys. PLN) 0 1100 1170 680 2 950,00 

6.  

Źródła finansowania Środki własne, kredyty, dotacje, fundusze UE 

Przedsięwzięcie Modernizacja ul. Polnej -  I etap 

Jednostki realizujące Urząd Miasta 

2004 2005 2006 2007 razem Koszty w latach 2004 – 2007 

(w tys. PLN) 0 30 162 718  910,00 

7.  

Źródła finansowania Środki własne, kredyty, dotacje 

Przedsięwzięcie Oświetlenie miasta - budowa nowych 
energooszczędnych  instalacji ulicznych  

Jednostki realizujące Urząd Miasta 

2004 2005 2006 2007 razem Koszty w latach 2004 – 2007 

(w tys. PLN) 50 500 50 50  650,00 

8.  

Źródła finansowania Środki własne 

Przedsięwzięcie Przebudowa ul. Karolinowskiej /od ul. Łódzkiej do ul. 
Rolniczej/ wraz z budową kanalizacji deszczowej 

Jednostki realizujące Urząd Miasta 

2004 2005 2006 2007 razem Koszty w latach 2004 – 2007 

(w tys. PLN) 0 80 720 700 1 500,00 

9.  

Źródła finansowania Środki własne, kredyty, dotacje 

Przedsięwzięcie Modernizacja ul.Niskiej 

Jednostki realizujące Urząd Miasta 

2004 2005 2006 2007 razem Koszty w latach 2004 – 2007 

(w tys. PLN) 0 30 0 0   30,00 

10.  

Źródła finansowania Środki własne 

Przedsięwzięcie Modernizacja ul. Zalesickiej wraz z chodnikiem i 
kanalizacją deszczową – realizacja 2006-2009 

Jednostki realizujące Urząd Miasta 

2004 2005 2006 2007 razem Koszty w latach 2004 – 2007 

(w tys. PLN) 0 0 25 550  575,00 

11.  

Źródła finansowania Środki własne, kredyty 

12.  
Przedsięwzięcie Modernizacja ul.  Wierzejskiej od ul. Wyzwolenia do 

granic miasta + k.d. + chodnik + ścieżka rowerowa – 
realizacja 2007-2010 
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SEKTOR ODDZIAŁYWANIA - Transport drogowy 

Jednostki realizujące Urząd Miasta 

2004 2005 2006 2007 razem Koszty w latach 2004 – 2007 

(w tys. PLN) 0 0 0 30   30,00 

Źródła finansowania Środki własne, kredyty 

Przedsięwzięcie Modernizacja nawierzchni ul. Twardosławickiej od ul. 
Źródlanej do ul. Zawodzie I i II  etap 

Jednostki realizujące Urząd Miasta 

2004 2005 2006 2007 razem Koszty w latach 2004 – 2007 

(w tys. PLN) 709 780 220 391 2 100 

13.  

Źródła finansowania Środki własne, kredyty 

Przedsięwzięcie Przebudowa ul. Michałowskiej wraz z kanalizacją 
sanitarną oraz odwodnieniem; I etap do ul. Spacerowej 
-realizacja w latach 2004-2006; II etap 2007-2008 – 
realizacja 2006-2010 

Jednostki realizujące Urząd Miasta 

2004 2005 2006 2007 razem Koszty w latach 2004 – 2007 

(w tys. PLN) 0 0 650 700 1 350,00 

14.  

Źródła finansowania Środki własne, kredyty 

Przedsięwzięcie Budowa nawierzchni w ul. Karłowicza  i ul. Moniuszki 
wraz z kanalizacją deszczową 

Jednostki realizujące Urząd Miasta 

2004 2005 2006 2007 razem Koszty w latach 2004 – 2007 

(w tys. PLN) 250 10 721 0  981,00 

15.  

Źródła finansowania Środki własne, kredyty 

Przedsięwzięcie Modernizacja ul. Garbarskiej  z parkingiem i 
kanalizacją deszczową 

Jednostki realizujące Urząd Miasta 

2004 2005 2006 2007 razem Koszty w latach 2004 – 2007 

(w tys. PLN) 50 50 990 0 1 090,00 

16.  

Źródła finansowania Środki własne, kredyty 

Przedsięwzięcie Budowa ul. Nowowiejskiej od ul. Łódzkiej do ul. 
Wiatracznej 

Jednostki realizujące Urząd Miasta 

2004 2005 2006 2007 razem Koszty w latach 2004 – 2007 

(w tys. PLN) 0 300 620 880 1 800,00 

17.  

Źródła finansowania Środki własne, kredyty 

18.  Przedsięwzięcie Budowa ulic w osiedlu Pawłowska  wraz z kanalizacją 
deszczową  
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SEKTOR ODDZIAŁYWANIA - Transport drogowy 

Jednostki realizujące Urząd Miasta 

2004 2005 2006 2007 razem Koszty w latach 2004 – 2007 

(w tys. PLN) 296 990 410 0 1 696,00 

Źródła finansowania Środki własne, kredyty 

Przedsięwzięcie Modernizacja ciągów komunikacyjnych wzdłuż ul. 
Sienkiewicza na odcinku od ul. Piłsudzkiego do ul. 
Piastowskiej 

Jednostki realizujące Urząd Miasta 

2004 2005 2006 2007 razem Koszty w latach 2004 – 2007 

(w tys. PLN) 300 150 1350 600 2 400,00 

19.  

Źródła finansowania Środki własne, kredyty 

Przedsięwzięcie Modernizacja ul. Pasaż Rudowskiego wraz z 
modernizacją parkingu przy budynku Urzędu Miasta 

Jednostki realizujące Urząd Miasta 

2004 2005 2006 2007 razem Koszty w latach 2004 – 2007 

(w tys. PLN) 10 1100 0 0 1 110,00 

20.  

Źródła finansowania Środki własne, kredyty, dotacje, fundusze UE 

Przedsięwzięcie Wykonanie  dróg na os. Jeziorna I – realizacja 2006-
2010 

Jednostki realizujące Urząd Miasta 

2004 2005 2006 2007 razem Koszty w latach 2004 – 2007 

(w tys. PLN) 0 0 550 550 1 100,00 

21.  

Źródła finansowania Środki własne, kredyty 

Przedsięwzięcie Modernizacja ul. Przemysłowej /od ul. Roosevelta do 
ul.  Moryca/ 

Jednostki realizujące Urząd Miasta 

2004 2005 2006 2007 razem Koszty w latach 2004 – 2007 

(w tys. PLN) 0 0 400 630 1 030,00 

22.  

Źródła finansowania Środki własne, kredyty 

Przedsięwzięcie Modernizacja ul. Malinowej – realizacja 2006-2009 

Jednostki realizujące Urząd Miasta 

2004 2005 2006 2007 razem Koszty w latach 2004 – 2007 

(w tys. PLN) 0 0 30 400  430,00 

23.  

Źródła finansowania Środki własne, kredyty 

Przedsięwzięcie Modernizacja ul. Rolniczej + wiadukt nad PKP – 
realizacja 2007-2009 

24.  

Jednostki realizujące Urząd Miasta 
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SEKTOR ODDZIAŁYWANIA - Transport drogowy 

2004 2005 2006 2007 razem Koszty w latach 2004 – 2007 

(w tys. PLN) 0 0 0 30   30,00 

Źródła finansowania Środki własne, kredyty 

Koszty inwestycyjne w latach 2004-2007 - 95 448,00 tys. PLN 

 

 

Tab. 1-6. Substancje szczególnie niebezpieczne - Przedsięwzięcia zgłoszone do realizacji w latach 2004 – 2007. 

Substancje szczególnie niebezpieczne  -  Przedsięwzięcia inwestycyjne 

Przedsięwzięcie Program usunięcia azbestu 

Jednostki realizujące Urząd Miasta 

2004 2005 2006 2007 razem Koszty w latach 2004 – 2007 

(w tys. PLN) 0 303,59 227,69 75,90 607,18 

1. 1

Źródła finansowania GFOŚiGW, PFOŚIGW, 

Koszty inwestycyjne w latach 2004-2007   !Indeks tabeli nie może być zerem  tys. PLN 

 

 

 

Tab. 1-7. Tabela 6. Przyroda i krajobraz - Przedsięwzięcia zgłoszone do realizacji w latach 2004 – 2007. 

Przedsięwzięcia pozainwestycyjne 

Przedsięwzięcie Wdrożenie systemu NATURA 2000 na terenie miasta 

Jednostki realizujące Ministerstwo Środowiska, Wojewoda 

2004 2005 2006 2007 razem Koszty w latach 2004 - 2007  

(w tys. PLN) b.d. b.d. b.d. b.d. b.d.- 

1.  

Źródła finansowania Budżet Państwa- 

Przedsięwzięcie Nowelizacja granic obszarów chronionego krajobrazu 

Jednostki realizujące Wojewoda 

2004 2005 2006 2007 razem Koszty w latach 2004 - 2007  

(w tys. PLN) b.d. b.d. b.d. b.d. b.d.- 

2.  

Źródła finansowania Budżet Państwa - 

Przedsięwzięcie Opracowanie dokumentacji i utworzenie rezerwatów 
przyrody 

Jednostki realizujące Wojewoda 

2004 2005 2006 2007 razem Koszty w latach 2004 - 2007  

(w tys. PLN) b.d. b.d. b.d. b.d. b.d.- 

3.  

Źródła finansowania Budżet Państwa 



PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA  PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO  NA LATA 2004-2007. 

BBF    Sp. z o.o.
 

113 

Przedsięwzięcie Wykonanie planów ochrony dla rezerwatów 

Jednostki realizujące Wojewoda 

2004 2005 2006 2007 razem Koszty w latach 2004 - 2007  

(w tys. PLN) b.d. b.d. b.d. b.d. b.d.- 

4.  

Źródła finansowania Budżet Państwa 

Koszty inwestycyjne w latach 2004 - 2007 -b.d. PLN 

 

Tab. 1-8. Edukacja ekologiczna - Przedsięwzięcia zgłoszone do realizacji w latach 2004 – 2007 przez gminy. 

EDUKACJA EKOLOGICZNA 

 

Przedsięwzięcie Wydawanie folderów dot. segregacji odpadów, 
recykling 

Jednostki realizujące Urząd Miasta 

2004 2005 2006 2007 razem Koszty w latach 2004 – 2007 

(w tys. PLN) b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 

1 

Źródła finansowania Środki własne, WFOŚ 

Przedsięwzięcie Coroczna akcja sprzątania świata i wywozu 
komunalnych odpadów 

Jednostki realizujące Urząd Miasta 

2004 2005 2006 2007 razem Koszty w latach 2004 – 2007 

(w tys. PLN) b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 

2 

Źródła finansowania Środki własne, WFOŚ 

Przedsięwzięcie Konkurs dla szkół podstawowych i gimnazjalnych 

Jednostki realizujące Urząd Miasta 

2004 2005 2006 2007 razem Koszty w latach 2004 – 2007 

(w tys. PLN) b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 

3 

Źródła finansowania Środki własne, WFOŚ 

Koszty inwestycyjne w latach 2004-2008 – b.d. tys 
Użyte skróty 
b.d. – brak danych; 
GFOŚiGW – Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; 
PWiK - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.; 
RZGW – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej; 
UE – Unia Europejska; 
WFOŚiGW - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; 
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5 ZARZĄDZANIE PROGRAMEM OCHRONY 
ŚRODOWISKA 

5.1 Wprowadzenie 

Finansowanie stanowi jeden z ważniejszych instrumentów realizacji programu ochrony 
środowiska, ale nie jedyny. Bardzo istotne w procesie wdrażania programu jest właściwe  
wykorzystanie rozwiązań o charakterze organizacyjnym, uwzględniających zasady 
zrównoważonego rozwoju. Stąd wynika potrzeba sformułowania w niniejszym "Programie ..." 
zasad zarządzania środowiskiem. Trzeba przy tym pamiętać, że zarządzanie środowiskiem - 
również w kontekście integracji z Unią Europejską - nie jest wyłączną domeną służb ochrony 
środowiska. Chodzi o to, aby w procesie wdrażania programu ochrony środowiska 
uczestniczyli przedstawiciele różnych branż i gałęzi gospodarki oraz sfery życia 
społecznego, a ich działania były zgodne z zasada zrównoważonego rozwoju.  

Niniejszy rozdział opisuje instrumenty wspomagające realizacje programu ochrony 
środowiska, tzw. instrumenty polityki ekologicznej, zasady zarządzania środowiskiem, 
wynikające z zakresu kompetencyjnego administracji samorządowej szczebla powiatowego i 
gminnego. W zarządzaniu środowiskiem szczególną rolę pełni „Program ochrony 
środowiska”, który to program, z punktu widzenia władz miasta na prawach powiatu, może 
być postrzegany jako instrument koordynacji działań na rzecz ochrony środowiska oraz 
intensyfikacji współpracy różnych instytucji / organizacji, opartej o dobrowolne porozumienia 
na rzecz efektywnego wdrażania niniejszego Programu. Dlatego celowe jest przedstawienie 
procedury wdrażania „Programu ...”, aby właściwe służby administracji publicznej miały 
czytelny obraz terminów i zakresów weryfikacji poszczególnych elementów programu oraz 
jasne określenie zasad współpracy poszczególnych grup zadaniowych w realizacji programu. 

 

5.2 Instrumenty polityki ochrony środowiska 

Instrumenty dostępne samorządowi przy realizacji celów jako zostały określone w niniejszym 
dokumencie zostały przywołane w licznych aktach prawnych mających bezpośredni wpływ 
na ochronę środowiska. Naturalnie najważniejszym jest Prawo ochrony środowiska ale 
poszczególne uwarunkowania zostały zawarte w ustawne:   

� Prawo wodne, 

� O ochronie przyrody, 

� O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,  

� O odpadach,  

� O Inspekcji Ochrony Środowiska,  

� Prawo geologiczne i górnicze,  

� Prawo budowlane.  

Instrumenty zarządzania ochroną środowiska można podzielić na wiele różnych sposobów. 
Najbardziej istotna grupa instrumentów prawno- finansowych. Mają one charakter arbitralny i 
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działają w oparciu zobiektywizowane i dość jasno sprecyzowane normatywy (o ile prawo na 
etapie gwałtownych transformacji może być jasne). Pochodną stosowanych norm jest 
mechanizm koncesyjno redestrybucyjny, którego celem jest pozyskanie środków od 
podmiotów i instytucji korzystających z środowiska i kierowanie ich do realizacji zadań 
mających na celu ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko lub wprost 
likwidującego skutki takiego oddziaływania.  

Nie mniej ważne są instrumenty tak zwane społeczne. Ich znaczenie jest nie do przecenienia 
gdyż wynikają wprost z przekonań i światopoglądu mieszkańców regionu. Zarówno tych 
którzy mają największy jak i najmniejszy wpływ na kształtowanie rzeczywistości w skali 
makro jak i mikro. Jednak to dopiero suma działań zarówno tych wielkich jak i tych małych 
powoduje iż jest możliwe osiągniecie sukcesu w zakresie realizacji wymagań zarówno 
wynikających z wymogów prawa jak i światopoglądu uczestników poszczególnych procesów 
inwestycyjnych oraz realizacyjnych. 

Powszechnie traktuje się instrumenty prawno finansowe jako podstawowe w procesach 
zarządzania środowiskowego tym niemniej coraz silniejszą pozycję zyskują mechanizmy 
oparte na instrumentach społecznych. 

5.2.1 Instrumenty prawne 

Do podstawowych instrumentów prawnych będących w gestii bezpośredniego lub 
pośredniego wpływu samorządu miasta na prawach powiatu należą: 

• pozwolenia zintegrowane, 

• pozwolenia na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii, 

• pozwolenia wodno-prawne, 

• pozwolenia na wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza, 

• pozwolenia na wytwarzanie odpadów, 

• pozwolenia wodno-prawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, 

• pozwolenia na wytwarzanie odpadów, 

• pozwolenia na emitowanie hałasu do środowiska, 

• pozwolenia na emitowanie pól elektromagnetycznych, 

• koncesje geologiczne na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin oraz na 
wydobywanie kopalin, 

• powiatowy program ochrony środowiska i plan gospodarki odpadami, 

• postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, 

• plan zagospodarowania przestrzennego województwa, 

• strategia rozwoju województwa, 

• strategia rozwoju miasta na prawach powiatu, 

• uchwała w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu, 

• studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, 

• miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, 

• decyzje administracyjne, 

• monitoring stanu środowiska. 
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Podstawowe kompetencje kontrolne w zakresie przestrzegania wymogów ochrony 
środowiska należą do wojewody. Jednak w wielu istotnych sprawach kompetencje kontrolne 
posiadają władze miasta na prawach powiatu. Starosta jest podstawowym organem, w 
rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, w zakresie wydawania 
decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej 
należących do właściwości powiatu, w tym w zakresie gospodarki wodnej, rybactwa 
śródlądowego, gospodarki leśnej, prawa łowieckiego, postępowania z odpadami, ochrony 
powietrza atmosferycznego, ochrony przed hałasem, ochrony przyrody, prawa 
geologicznego, ochrony zwierząt oraz gospodarki gruntami rolnymi i leśnymi.  

Ponadto bardzo ważnym instrumentem służącym właściwemu gospodarowaniu zasobami 
środowiska są: raport oddziaływania na środowisko oraz plan zagospodarowania 
przestrzennego. 

Wprowadzenie wymogów Dyrektywy IPPC (ang. Integrated Pollution Prevention and Control) 
do polskiego systemu prawnego ochrony środowiska wpłynie również na funkcjonowanie 
znacznej części przedsiębiorstw. Spowoduje wystąpienie konieczności stosowania 
zintegrowanego podejścia do zapobiegania i ograniczania emisji z prowadzonych procesów 
technologicznych oraz zasady ochrony środowiska jako całości.  

Pozwolenia takie będą służyły próbom całościowej oceny oddziaływania poszczególnych 
podmiotów na środowisko oraz konieczności oraz będą skutkowały odejściem od praktyki 
wydawania pozwoleń i decyzji administracyjnych, odnoszących się do poszczególnych 
mediów (pobór wody, gospodarka odpadami), komponentów środowiska (emisje do 
powietrza, odprowadzanie ścieków) czy uciążliwości (hałas, pola elektromagnetyczne) na 
rzecz wydawania pozwoleń o charakterze całościowym obejmującym wszystkie analizowane 
aspekty środowiskowe. Pozwolenia będą wydawane w oparciu o analizy porównawcze 
najlepszych dostępnych technik i technologii (wymogi BAT). 

Szczególnym instrumentem prawnym stał się monitoring stanu środowiska. Prowadzony on 
jest zarówno jako badania jakości środowiska, jak też w odniesieniu do ilości zasobów 
środowiskowych. Monitoring był zwykle zaliczany do instrumentów informacyjnych, jako 
bardzo ważna podstawa analiz, ocen czy decyzji. Obecnie, wprowadzenie badań 
monitoringowych jako obowiązujących przez zapisy w niektórych aktach prawnych czynią je 
instrumentem o znaczeniu prawnym.  

Obowiązek prowadzenia monitoringu środowiska leży w gestii Inspekcji Ochrony środowiska 
a opracowanie kompletnego wieloletniego programu monitoringu będzie możliwe po 
ukazaniu się wszystkich wymaganych rozporządzeń (m.in.: do ustawy Prawo Wodne, ustawy 
Prawo ochrony środowiska). Rozporządzenia te ukazują się sukcesywnie a program jest 
opracowywany. 

 

Monitoring stanu środowiska 

Szczególnym instrumentem prawnym stał się monitoring, czyli pomiar stanu środowiska. 
Prowadzony on jest zarówno jako badania jakości środowiska, jak też w odniesieniu do ilości 
zasobów środowiskowych. Monitoring był zwykle zaliczany do instrumentów społecznych 
(informacyjnych), jako bardzo ważna podstawa analiz, ocen czy decyzji. Obecnie, 
wprowadzenie badań monitoringowych jako obowiązujących przez zapisy w niektórych 
aktach prawnych czynią je instrumentem o znaczeniu prawnym. 

5.2.2 Instrumenty finansowe 

Finansowanie inwestycji służących ochronie środowiska stanowi jak wspomniano wcześniej 
jednym z podstawowych instrumentów realizacji programu ochrony środowiska. 
Najważniejsze formy pozyskiwana środków finansowych na działalność związana z ochrona 
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środowiska jest oraz nadal będą opłaty i kary za gospodarcze korzystanie ze środowiska. 
Równie istotne są fundusze celowe powołane właśnie wyłącznie aby pomagać w realizacji 
zadań związanych z ochrona środowiska. 

Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska pełnią zarówno funkcję prewencyjną jak i 
redystrybucyjną. Funkcja prewencyjna dotyczy aktywnego zachęcania podmiotów 
gospodarczych do podejmowania działań w zakresie przynajmniej:  

� instalowania odpowiednich urządzeń ochronnych,  

� dokonywania wyboru najlepszej (z punktu widzenia minimalizacji 
negatywnego oddziaływania na środowisko) dostępnej technologii,  

� optymalizacji lokalizacji inwestycji,  

� oszczędnego korzystania z zasobów środowiska.  

Natomiast funkcja redystrybucyjna polega na gromadzeniu i przemieszczaniu środków 
przeznaczonych na ochronę środowiska.  

Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska pobierane są za: wprowadzanie gazów i 
pyłów do powietrza atmosferycznego, pobór wody, odprowadzanie ścieków, składowanie 
odpadów. Opłaty kierowane są do funduszy celowych, w tym do powiatowych funduszy 
ochrony środowiska. Kary pieniężne pobierane są za działanie niezgodne z obowiązującym 
prawem, w tym z wydanymi pozwoleniami, decyzjami i koncesjami. 

Możliwości pozyskiwania środków z funduszy celowych dla inwestycji proekologicznych 
realizowanych na obszarze miasta istnieją poprzez dotacje i pożyczki z Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Gminnego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej.  

 

Instrumenty finansowania ochrony środowiska stanowią: 

• opłaty za korzystanie ze środowiska - za emisję zanieczyszczeń do powietrza, za pobór 
wody powierzchniowej i podziemnej, za odprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi i za 
składowanie odpadów,  

• administracyjne kary pieniężne – wymierza, w drodze decyzji wojewódzki inspektor 
ochrony środowiska za: 

- przekroczenie określonych w pozwoleniach ilości lub rodzajów gazów lub pyłów 
wprowadzanych do powietrza, 

- przekroczenie określonych w pozwoleniach ilości, stanu lub składu ścieków, 

- przekroczenie określonej w pozwoleniach na pobór wód ilości pobranej wody, 

- naruszenie warunków decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska od-
padów albo decyzji określającej miejsce i sposób magazynowania odpadów, 
wymaganych przepisami o odpadach, co do rodzaju i sposobu składowania lub ma-
gazynowania odpadów, 

- przekroczenie określonych w pozwoleniach poziomów hałasu. 

• odpowiedzialność cywilna – do odpowiedzialności za szkody spowodowane 
oddziaływaniem na środowisko stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, jeżeli ustawa 
nie stanowi inaczej. Każdy, komu przez bezprawne oddziaływanie na środowisko 
bezpośrednio zagraża szkoda lub została mu wyrządzona szkoda, może żądać od 
podmiotu odpowiedzialnego za te zagrożenie lub naruszenie przywrócenia stanu 
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zgodnego z prawem i podjęcia środków zapobiegawczych, w szczególności przez 
zamontowanie instalacji lub urządzeń zabezpieczających przed zagrożeniem lub 
naruszeniem; w razie gdy jest to niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, może on 
zażądać zaprzestania działalności powodującej to zagrożenie lub naruszenie. Jeżeli 
zagrożenie lub naruszenie dotyczy środowiska jako dobra wspólnego, z roszczeniem 
może wystąpić Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego, a także organizacja 
ekologiczna, 

• odpowiedzialność karna – zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi w tym 
zakresie, 

• odpowiedzialność administracyjna - jeżeli podmiot korzystający ze środowiska 
negatywnie oddziałuje na środowisko, organ ochrony środowiska może w drodze decyzji, 
nałożyć obowiązek: 

- ograniczenia oddziaływania na środowisko, 

- przywrócenia środowiska do stanu właściwego. 

 

Instrumenty finansowe w układzie podmiotowym finansowania ochrony środowiska: 

• Budżet państwa. 

Z tego źródła finansuje się w trybie dotacji inwestycje ponadregionalne, realizowane 
przede wszystkim przez jednostki samorządu terytorialnego. W ten sposób 
finansowane mogą być m.in. inwestycje w zakresie gospodarki wodnej, zalesienia. 

• Fundusze ekologiczne. 

Obecnie funkcjonują następujące fundusze ekologiczne: 

- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,  

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

- Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

Fundusze te funkcjonują na podstawie obecnie obowiązującej ustawy - Prawo ochrony 
środowiska. Narodowy i wojewódzki fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej mają 
osobowość prawną. Powiatowe i gminne fundusze ochrony środowiska nie mają osobowości 
prawnej, a środkami funduszy gospodarują jednostki samorządu terytorialnego. 

5.2.3 Instrumenty społeczne 

Instrumenty społeczne to przede wszystkim edukacja ekologiczna, informacja i komunikacja 
oraz współpraca i współdziałanie. Edukacja i informacja z komunikacją są ze sobą ściśle 
powiązane, bowiem dobra i właściwa informacja potęguje proces edukacji. Z drugiej strony, 
w przypadku osiągnięcia właściwego poziomu edukacji, komunikacja z grupami zadaniowymi 
jest łatwiejsza, a przekazywane informacje są właściwie wykorzystywane. 

Do podstawowych instrumentów społecznych zaliczyć należy: 

 

Współdziałanie społeczności lokalnych z samorządem terytorialnym 

Narzędzia dla usprawniania współpracy i budowania partnerstwa, tzw. „uczenie się poprzez 
działanie”. Wśród nich istnieje podział na dwie kategorie wewnętrzne: pierwsza dotyczy 
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działań samorządów poprzez m.in. dokształcanie profesjonalne i systemy szkoleń, 
interdyscyplinarny model pracy, współpraca i partnerstwo w systemach sieciowych. 

Druga polega na budowaniu powiązań między władzami samorządowymi a społeczeństwem 
jest to przede wszystkim udział społeczeństwa w zarządzaniu poprzez systemy konsultacji i 
debat publicznych, wprowadzanie mechanizmów, tzw. budowania świadomości między 
innymi poprzez udział w procesach decyzyjnych. 

Koniecznym zatem będzie podjęcie niezbędnych rozwiązań dla stworzenia w urzędach 
administracji publicznej sprawnego systemu udostępniania i upowszechniania informacji oraz 
umożliwiania skutecznego udziału społeczeństwa w ochronie środowiska, zgodnego z 
projektem ustawy o postępowaniu w sprawie ocen oddziaływania na środowisko oraz 
dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie. Dla udrożnienia kanałów obiegu 
informacji w maksymalnie szerokim zakresie koniecznym będzie wykorzystanie 
nowoczesnych środków przekazywania informacji. Szczególnie istotnym jest znaczne 
poszerzenie zakres informacji udostępnianego w postaci cyfrowej na stronach internetowych 
organów samorządu.  

Koniecznym jest stworzenie i systematyczne aktualizowanie publicznych rejestrów, w których 
następować będzie  udostępniane do opiniowania oraz dalszego wglądu:  

• pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,  
• pozwolenia na emitowanie hałasu do środowiska, 
• zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów,  
• zezwolenia na zamierzone uwolnienie genetycznie zmodyfikowanych organizmów do 

środowiska w celach eksperymentalnych lub wprowadzenie do obrotu produktu 
zawierającego organizmy genetycznie zmodyfikowane lub składającego się z takich 
organizmów albo ich części,  

• wykazy rodzajów i ilości zanieczyszczeń wprowadzonych do powietrza,   
• decyzje o wymiarze, odroczeniu terminu płatności i rozłożeniu na raty kar pieniężnych 

za naruszanie wymagań ochrony środowiska, 
• decyzje o wymiarze kar pieniężnych za naruszanie wymagań ochrony środowiska, 
• pozwolenia na wytwarzanie odpadów,  
• zezwolenia na prowadzenie działalności  w zakresie transportu odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów,   
• wykazy rodzajów i ilości odpadów umieszczonych na składowisku odpadów oraz o 

czasie ich składowania,   
• decyzje o wymiarze, odroczeniu terminu płatności i rozłożeniu na raty kar pieniężnych 

za składowanie odpadów w miejscu na ten cel nie wyznaczonym lub niezgodnie z 
wymaganiami określonymi decyzją o pozwoleniu na budowę składowiska odpadów,   

• pozwolenia wodnoprawne na pobór wód,   
• pozwolenia wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,   
• wykazy ilości pobranej wody oraz ilości, rodzaju i przeciętnego składu ścieków 

wprowadzonych do wód lub do ziemi,   
• decyzje o wymiarze, odroczeniu terminu płatności i rozłożeniu na raty kar pieniężnych 

za wprowadzenie do wód lub do ziemi ścieków nie odpowiadających wymaganym 
warunkom,   

• decyzje o karach pieniężnych za pobór wody w ilości większej niż ustalona w 
pozwoleniu wodnoprawnym oraz za piętrzenie wody wyższe od dozwolonego,   

• decyzje w sprawie uznania lasów za ochronne lub pozbawienia ich tego charakteru,   
• polityki, strategie, plany lub programy poddawane postępowaniu w sprawie oceny 

oddziaływania na środowisko,   
• decyzje poddawane postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko,   
• karty informacyjne oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,   
• raporty o oddziaływaniu na środowisko, 
• analizy porealizacyjne, 
• wykazy obiektów niebezpiecznych (zgodnie z dyrektywą SEVESO II),   
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• wykazy notyfikowanych substancji niebezpiecznych wprowadzanych do obrotu i 
wyrobów (produktów) zawierających takie substancje,   

• wykazy zawierające informacje o uwalnianiu i transferze zanieczyszczeń.   

 

Edukacja ekologiczna 

Ta forma edukacji jest bardzo ważnym instrumentem społecznym wspomagającym 
wdrażanie programu ochrony środowiska. Głównym jej celem jest kształtowania 
świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz przyjaznych dla środowiska nawyków i 
codziennych postaw. W społeczeństwie zaczyna istnieć coraz większa potrzeba posiadania 
takiej wiedzy. W ciągu ostatnich dziesięciu lat obserwuje się znaczny rozwój edukacji 
ekologicznej. Rolę koordynującą tutaj odgrywać mogą organizacjie ekologiczne, których jest 
brak na terenie miasta. 

 

Szkolenia 

Działania edukacyjne realizowane są w różnych formach i na różnych poziomach, 
począwszy od szkół wszystkich stopni a skończywszy na tematycznych szkoleniach 
adresowanych do poszczególnych grup zawodowych i organizacji. Działalność ta 
prowadzona jest od wielu lat, lecz ciągle wymaga dalszego poszerzania sposobów 
aktywizacji społeczeństwa oraz szkolenia coraz to innych grup zawodowych i społecznych.  

W szczególności powinny być organizowane szkolenia dla: 

- pracowników administracji, 

- samorządów mieszkańców, 

- nauczycieli szkół wszystkich szczebli, 

- członków organizacji pozarządowych, 

- dziennikarzy, 

- dyrekcji i kadry zakładów produkcyjnych.  

Podstawą skuteczności działań edukacyjnych jest rzetelne informowanie społeczeństwa nt. 
stanu środowiska np. poprzez wydawanie ogólnodostępnych raportów o stanie środowiska. 
Istotne jest także komunikowanie się ze społeczeństwem przy podejmowaniu decyzji o 
działaniach inwestycyjnych. Edukacja i informacja oraz komunikacja są ze sobą ściśle 
powiązane, bowiem dobra i właściwa informacja potęguje proces edukacji. 

 

5.2.4 Instrumenty strukturalne 

Instrumenty strukturalne rozumiane są jako narzędzia dla formułowania, integrowania i 
wdrażania polityk środowiskowych. Są to przede wszystkim strategie i programy 
wdrożeniowe oraz systemy zarządzania środowiskowego. 

 

Strategie i programy wdrożeniowe 

Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego miasta jest dokumentem wytyczającym główne 
tendencje i kierunki działań w ramach rozwoju gospodarczego, społecznego i ochrony 
środowiska w skali miasta. Dokument ten jest bazą dla programów sektorowych (np. dot. 
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rozwoju przemysłu, turystyki, ochrony zdrowia, itd.), a także daje ogólne wytyczne co do 
kierunków działań w zakresie ochrony środowiska. 

Program ochrony środowiska dla miasta na prawach powiatu jest zarówno planem ochrony 
środowiska do 2011 roku, jak i programem wdrożeniowym na najbliższe 4 lata (2004 - 2007). 

Należy jednak zaznaczyć, ze program ochrony środowiska jest programem, który z jednej 
strony uwzględnia kierunki rozwoju poszczególnych dziedzin gospodarki i ich konsekwencje 
dla środowiska, a z drugiej strony wytycza pewne ramy tego rozwoju. Oznacza to, że 
działania realizowane np. w przemyśle czy rolnictwie muszą być brane pod uwagę w 
programie ochrony środowiska i jednocześnie ochrona środowiska wymaga podejmowania 
pewnych działań w poszczególnych dziedzinach gospodarki i codziennego bytowania 
mieszkańców miasta. Również plan gospodarki odpadami opracowany w ramach niniejszego 
projektu jest planem strategicznym i wdrożeniowym. Podaje on zarówno projektowany 
system gospodarowania odpadami, ale także rodzaj i harmonogram realizacji przedsięwzięć 
oraz harmonogram uruchamiania środków finansowych i ich źródeł.  

 

Systemy zarządzania środowiskowego  

Od zakładów przemysłowych, które nadal są źródłem poważnych zagrożeń dla środowiska, 
oczekuje się zwiększonej aktywności na rzecz jego ochrony. Ochrona ta nie może 
sprowadzać się tylko do naprawy już zaistniałych szkód i spełniania wymogów 
zdefiniowanych w pozwoleniach na korzystanie ze środowiska. Konieczne staje się przede 
wszystkim zapobieganie powstawaniu negatywnych oddziaływań czy szkód w środowisku. 
Działania na rzecz ochrony środowiska wymuszane były przez czynniki zewnętrzne: 
społeczeństwo, przepisy prawne, administrację publiczną zajmująca się ochrona środowiska, 
a także międzynarodowe otoczenie.  

Koncepcja zrównoważonego rozwoju stwarza podstawę do zmiany nastawienia 
przedsiębiorców do ochrony środowiska, polegające na samodzielnym definiowaniu 
problemów i szukaniu (z wyprzedzeniem) środków zaradczych. Stąd powstała koncepcja 
zarządzania środowiskowego. Cechą zarządzania środowiskowego jest włączenie 
środowiska i jego ochrony do celów strategicznych firmy i przypisanie tych zagadnień do 
kompetencji zarządu firmy. Idea ta jest realizowana poprzez wprowadzanie systemów 
zarządzania środowiskiem (systemy sformalizowane - np. normy ISO 14 000 EMAS, lub 
niesformalizowane - np. Program Czystszej Produkcji). Powinny być prowadzone działania 
inspirujące firmy do starań o wprowadzenie systemu zarządzania środowiskowego, 
wskazujące na niewątpliwe korzyści wynikające z jego wprowadzenia. 

W późniejszym etapie należy poszukiwać sposobu jak włączyć system zarządzania 
środowiskowego w pozwolenia wydawane przez Wojewodę lub Starostę dla zakładów 
zlokalizowanych w powiecie piotrkowskim. Takie podejście jest zgodne z polityką Unii 
Europejskiej, która poleca systemy zarządzania środowiskowego jako wyraz własnej 
odpowiedzialności przemysłu za sprawy środowiskowe. 

Wspomniane systemy zarządzania środowiskowego polecane są również dla zakładów 
gospodarki komunalnej oraz instytucji publicznych, w tym Urzędu Miasta. 

5.2.5 Instrumenty planistyczne 

System planowania przestrzennego (miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 
gmin, plany zagospodarowania przestrzennego województw oraz koncepcje polityki 
zagospodarowania przestrzennego kraju) stanowi jedno z podstawowych narzędzi 
zarządzania środowiskiem oraz realizowania w polityce państwa zasady regionalizacji (tj. 
dostosowania kierunków i sposobów działania w zakresie rozwoju poszczególnych obszarów 
kraju do ich zróżnicowanych predyspozycji) oraz zasady integrowania ze sobą polityk w 
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różnych dziedzinach gospodarki (i wzajemnego wyważania pomiędzy sobą ich nierzadko 
rozbieżnych interesów).  

 

Strategia rozwoju województwa  

Strategia rozwoju województwa łódzkiego jest dokumentem nadrzędnym, wytyczającym 
główne tendencje i kierunki działań w ramach rozwoju gospodarczego, społecznego i 
ochrony środowiska. Dokument ten jest bazą dla programów sektorowych (np. dotyczących 
rozwoju przemysłu, turystyki, ochrony środowiska, itd.). 

 

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa 

Plan jest elementem regionalnego planowania strategicznego. Stanowi on podstawowe 
narzędzie równoważenia różnych sfer rozwoju województwa w przestrzeni a jednocześnie 
służy konkretyzacji przestrzennej celów sformułowanych w strategii rozwoju województwa.  

 

Strategia rozwoju miasta na prawach powiatu  

Strategia rozwoju miasta to kolejny dokumentem określający podstawowe tendencje 
rozwojowe, które są również wytycznymi dla programów sektorowych, w tym dla programu 
ochrony środowiska. 

5.3 Upowszechnianie informacji o środowisku 

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska organy administracji są obowiązane 
udostępniać każdemu informacje o środowisku i jego ochronie, znajdujące się w ich 
posiadaniu (art. 19 prawa ochrony środowiska). Zakres informacji i zasady ich udostępniania 
określa pos. Dział IV Informacje o środowisku. Miasto będzie maksymalnie wykorzystywało 
nowoczesne środki komunikowania się. W pierwszej kolejności rozszerzony zostanie zakres 
informacji dostępny na stronach internetowych SP o dane dot. oceny stanu środowiska w 
powiecie i informacje nt. realizacji niniejszego programu. Wstępem będzie umieszczenie na 
stronie internetowej Programu, po jego przyjęciu przez Radę miasta na prawach powiatu. 

Zostaną podjęte działania zmierzające do udostępniania społeczeństwu danych poprzez 
elektroniczne bazy łatwo osiągalne poprzez publiczne sieci telekomunikacyjne. 

Istotną rolę będą pełniły pozarządowe organizacje ekologiczne prowadzące działalność 
informacyjną lub konsultacyjną dla społeczeństwa. Intensyfikowane będą działania 
wynikające z „Narodowej strategii edukacji ekologicznej” oraz jej programu wykonawczego. 

5.4 Organizacja zarządzania środowiskiem 

5.4.1 Wprowadzenie 

Zarządzanie środowiskiem w okresie początkowym będzie wymagało wyodrębnienia 
struktury zarządzania środowiskiem od struktury zarządzania tym programem. Jednakże, 
docelowo program ten powinien utożsamiać się z systemem zarządzania środowiskiem w 
powiecie. Jest to jeden z najważniejszych celów postawionych przed zarządzającymi 
programem. Program powinien wypracować instrumentarium, które umożliwi osiągniecie 
unifikacji zarządzania programem z zarządzaniem środowiskiem.  
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5.4.2 Ogólne zasady zarządzania środowiskiem 

Dotychczasowy rozwój teorii i praktyki zarządzania ekologicznego wskazuje, że system 
zarządzania realizujący cele ekologiczne powinien opierać działania na następujących 
zasadach: 

• zanieczyszczający płaci, użytkownik płaci, 

• przezorności, 

• współodpowiedzialności, 

• pomocniczości. 

Są to zasady powszechnie już akceptowane i stosowane w wielu krajach. Jednocześnie z 
istoty koncepcji zrównoważonego rozwoju wynikają tzw. złote reguły zarządzania 
ekologicznego: 

• nieodnawialne zasoby środowiska powinny być wykorzystywane w takim zakresie, w 
jakim istnieje możliwość ich substytucyjnego kompensowania zasobami 
odnawialnymi, 

• odnawialne zasoby środowiska powinny być wykorzystywane tylko w zakresie nie 
przekraczającym stopnia ich odnawialności, 

• chłonność środowiska nie powinna być w żadnym zakresie przekroczona, 

• różnorodność biologiczna środowiska nie powinna maleć. 

Zarządzanie środowiskiem odbywa się na kilku szczeblach. W mieście na prawach powiatu 
zarządzanie dotyczy działań własnych (podejmowanych przez miasto), a także jednostek 
organizacyjnych, obejmujących działania podejmowane przez podmioty gospodarcze 
korzystające ze środowiska. Ponadto administracja publiczna województwa również w 
ramach swoich obowiązków i kompetencji realizuje zadania związane z zarządzaniem 
środowiskiem w powiecie. Podmioty gospodarcze korzystające ze środowiska kierują się 
głównie efektami ekonomicznymi i zasadami konkurencji rynkowej, a od niedawna liczą się 
także z głosami opinii społecznej. Na tym szczeblu zarządzanie środowiskiem odbywa się 
przez: 

• dotrzymywanie wymagań stawianych przez przepisy prawa, 

• porządkowanie technologii i reżimów obsługi urządzeń, 

• modernizacje technologii, 

• eliminowanie technologii uciążliwych dla środowiska 

• instalowanie urządzeń ochrony środowiska, 

• stała kontrole emisji zanieczyszczeń. 

Instytucje działające w ramach administracji odpowiedzialnych za wykonywanie i 
egzekwowanie prawa mają głównie na celu zapobieganie zanieczyszczeniu środowiska 
przez: 

• racjonalne planowanie przestrzenne, 

• kontrolowanie gospodarczego korzystania ze środowiska, 

• porządkowanie działalności związanej z gospodarczym korzystaniem ze środowiska, 

Jak wcześniej powiedziano, podstawowymi organami wykonawczymi w dziedzinie ochrony 
środowiska są wojewoda i starosta oraz prezydent miasta na prawach. Istotnym novum w 
nowym podziale kompetencji jest nałożenie na wszystkie szczeble samorządu i organów 
rządowych ochrony środowiska obowiązku wzajemnego informowania się i uzgadniania. Na 
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uwagę zasługuje w tym kontekście wzmocnienie relacji i wpływu organów samorządowych 
na działania Inspekcji Ochrony Środowiska, a także przyznanie odpowiednich uprawnień 
kontrolnych organom samorządowym. Przepisy przewidują tworzenie na wszystkich 
szczeblach administracji rozbudowanego systemu dokumentów planistycznych 
wytyczających generalne kierunki polityki rozwoju w kontekście ochrony środowiska i 
zagospodarowania przestrzennego. 

Organy wykonawcze województw, powiatów (miasta na prawach powiatu) i gmin 
sporządzają programy ochrony środowiska w celu realizacji polityki ekologicznej państwa. 
Dokumenty dotyczące zagospodarowania przestrzennego sporządza się na wszystkich 
szczeblach, ale nie wszystkie mają jednakową moc prawną i rolę w całym systemie. Z 
punktu widzenia prawnego najmocniejszą pozycją w omawianej strukturze ma gmina, gdyż 
tylko miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, uchwalane przez gminy, mają 
rangę obowiązującego powszechnie przepisu prawa. Oznacza to w uproszczeniu, ze 
wszelkie programy, plany i strategie formułowane na różnych szczeblach mają tylko wtedy 
szanse realizacji, jeśli znajdą odzwierciedlenie w konkretnym miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego. 

Samorząd powiatowy (oraz miast na prawach powiatu) określa również strategie rozwoju 
powiatu, na którą składa się m.in. racjonalne korzystanie z zasobów przyrody oraz 
kształtowanie środowiska naturalnego zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. 

5.4.3 Zarządzanie Programem Ochrony Środowiska 

Podstawową zasadę realizacji programu ochrony środowiska powinna być zasada 
wykonywania zadań przez poszczególne jednostki włączone w zagadnienia ochrony 
środowiska, świadome istnienia programu i swojego uczestnictwa w nim.  

Ogólny schemat zarządzani programem przedstawiono na schemacie poniżej. 

Schemat 1-4. Schemat zarządzania programem. 

 

Szanse na skuteczne wdrożenie Programu daje dobra organizacja zarządzania nim. 
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Z punktu widzenia pełnionej roli w realizacji Programu można wyodrębnić cztery grupy 
podmiotów uczestniczących w nim. Są to: 

• Podmioty uczestniczące w organizacji i zarządzaniu programem. 

• Podmioty realizujące zadania programu, w tym instytucje finansujące 

• Podmioty kontrolujące przebieg realizacji i efekty programu. 

• Społeczność Piotrkowa Trybunalskiego jako główny podmiot odbierający wyniki 
działań programu. 

 

 

Schemat 1-5. Relacje między podmiotami i instytucjami uczestniczącymi w realizacji programu. 

 

Główna odpowiedzialność za realizacje Programu spoczywa na Prezydencie, który składa 
Radzie Miasta raporty z wykonania Programu. Prezydent współdziała z organami 
administracji rządowej i samorządowej szczebla wojewódzkiego oraz samorządami 
gminnymi, które dysponują instrumentarium wynikającym z ich kompetencji. Wojewoda (oraz 
podległe mu służby zespolone) dysponuje instrumentarium prawnym umożliwiającym 
reglamentowanie korzystania ze środowiska. Natomiast w dyspozycji Zarządu Województwa 
znajdują się instrumenty finansowe na realizacje żądań programu (poprzez WFOSiGW). 
Ponadto Prezydent współdziała z instytucjami administracji specjalnej w dyspozycji których 
znajdują się instrumenty kontroli i monitoringu. Instytucje te kontrolują respektowanie prawa, 
prowadzą monitoring stanu środowiska (IŚ, WIOŚ), prowadzą monitoring wód (RZGW). 
Prezydent będzie wspierany przez Radę Programu, która już została ukonstytuowana dla 
potrzeb opracowania niniejszego Programu. Rada Programu będzie nadzorowała realizacje 
Programu, zapoznając się z okresowymi raportami nt. wykonania żądań i uzyskanych 
efektów ekologicznych. Zadaniem Rady jest uzyskanie płaszczyzny społecznego 
uzgadniania sposobu osiągania celów Programu. Przedstawiciele różnych stron włączonych 
w realizacje Programu będą mieli różne poglądy nt. realizacji celów Programu i konkretnych 
przedsięwzięć. Istnieje zatem potrzeba stworzenia obiektywnych warunków uzgadniania 
współpracy w realizacji żądań programu i udziału we wdrażaniu Programu. Tę rolę ma 
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spełniać Rada Programu. Posiedzenia Rady Programu powinny się odbywać ok. 3-4 razy w 
roku (nie rzadziej niż 2 razy). Optymalizacja zarządzania procesem wdrażania Programu 
związania jest z utworzeniem komórki wykonawczej Programu - Zespołu Realizacji 
Programu, w którym wiodąca rolę będą pełnili wyznaczeni pracownicy Urzędu Miasta. 
Zadaniami tego Zespołu powinny być przede wszystkim: 

• koordynacja działań i współdziałania uczestników Programu, 

• monitoring realizacji zadań Programu, 

• sprawozdawczość przed Rada Programu, 

• udrażnianie kanałów przepływu informacji niezbędnych w koordynacji działań w 
Programie. 

W ramach Zespołu Realizacji Programu należy wyznaczyć osobę, która będzie pełniła rolę 
Kierownika Wdrażania Programu. Kierownik (pracownik urzędu miasta) będąc 
odpowiedzialnym za prace Zespołu, będzie ściśle współpracował z Radą Programu i 
Prezydentem. 

Bezpośrednim realizatorem żądań nakreślonych w programie jest samorząd miasta w 
zakresie ochrony środowiska na własnym terenie oraz podmioty gospodarcze planujące i 
realizujące inwestycje zgodnie z kierunkami nakreślonymi przez Program. Wypracowane 
procedury i strategie powinny po ustaleniu i weryfikacji stać się rutyną i podstawa 
zinstytucjonalizowanej współpracy pomiędzy partnerami różnych szczebli decyzyjnych i 
środowisk odpowiedzialnych za ostateczny wizerunek obszaru. Następuje uporządkowanie i 
uczytelnienie samego procesu planowania i zarządzania na tyle, ze pewne działania stając 
się rutyną, powodują samoistne powtarzanie się dobrych rozwiązań wytwarzając 
mechanizmy samoregulacji. Jak już wspomniano wcześniej, odbiorcą Programu są 
mieszkańcy Piotrkowa Trybunalskiego, którzy subiektywnie oceniają efekty wdrożonych 
przedsięwzięć. Ocenę taką można uzyskać poprzez wprowadzenie odpowiednich mierników 
świadomości społecznej, co opisano w dalszej części dokumentu. 

5.4.4 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,  
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- 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. 

5.4.4.1 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, 

• 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. 

5.4.4.1.1 Wskaźniki ekorozwoju w Unii Europejskiej  

Unia Europejska nie przyjęła jeszcze jednoznacznie określonego zestawu wskaźników. 
Próby opracowania takiego zestawu wskaźników podjęte zostały przez Europejską Agencję 
Środowiska (EEA), która w roku 2000 zaproponowała ujęcie wskaźników ekorozwoju w 
cztery grupy: wskaźniki społeczno-ekonomiczne, środowiskowe, wskaźniki wydajności 
ekologicznej i wskaźniki efektywności realizowanych polityk. Jednocześnie EEA wspólnie z 
Komisją Europejską zaczęła stosować w praktyce komplet 32 wskaźników, tzw. TERM 
(Transport and Environment Reporting Mechanism) publikując w grudniu 1999 roku we 
współpracy z Eurostatem pierwszy ich zestaw. 

Również w 1999 roku ukazał się zestaw wskaźników dotyczących polityki energetycznej UE 
przygotowany przez Komisję Europejską. Obejmował on 65 wskaźników ujętych w pięć grup: 
podaż energii, zużycie energii, środowisko, przemysł energetyczny i rynki energetyczne. 
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W roku 2000 opublikowano dokument prezentujący zbiór wskaźników dotyczących kwestii 
środowiska we Wspólnej Polityce Rolnej. Dyrekcja Generalna ds. Gospodarki (Enterprise) w 
raporcie opracowanym na jej zlecenie przez konsorcjum utworzone na Uniwersytecie Sussex 
zatytułowany "Indicators for Monitoring Integration of Environment and Sustainable 
Development in Enterprise Policy" zaproponowała używanie trzech grup wskaźników: 
głównych (headline), wskaźników integracji oraz wskaźników odnoszących się do 
procesu. 

Wskaźniki główne powinny odzwierciedlać najważniejsze trendy ekonomiczne, społeczne i 
środowiskowe. Zaliczono do nich np. procent populacji z dostępem do internetu (sfera 
społeczna), dzienną produkcję odpadów (sfera środowiskowa) i procent dochodu 
narodowego brutto przeznaczany na badania i rozwój (sfera ekonomiczna). 

Wskaźników integracji obejmują takie parametry jak np. liczba nowo tworzonych firm, które 
oferują usługi związane ze środowiskiem oraz ilość odpadów wytwarzanych przez przemysł 
na jednostkę wartości dodanej.  

Ostatnia grupa wskaźników – odnoszących się do procesów - ma umożliwić śledzenie 
procesów zachodzących wewnątrz instytucji administracyjnych i w przedsiębiorstwach. 
Pojawiły się tu takie parametry jak procent wydatków publicznych, do których stosowano 
kryteria środowiskowe, oraz liczba przedsiębiorstw, które produkują choć jeden produkt 
oznaczony etykietą EU Eco-Label.  

European Environmental Bureau, przygotowało własny zestaw 10 wskaźników, mogących 
służyć do oceny realizacji polityki ekologicznej Komisji Europejskiej. Należą do nich:  

 - Emisja do powietrza czterech rodzajów zanieczyszczeń (SOx, NOx, NH3, LZO); 

 - Procentowy udział czystych wód powierzchniowych; 

 - Całkowita emisja CO2 i pięciu innych gazów cieplarnianych (CH4, N2O, typu HFC i 
PFC oraz SF6); 

 - Indeks uwolnionych do środowiska substancji niebezpiecznych, ważony względem 
toksyczności dla ludzi i ekotoksyczności; 

 - Udział obszarów zabudowanych w ogólnej powierzchni; 

 - Indeks różnorodności biologicznej oparty na zróżnicowaniu na poziomie genetycznym 
i siedliskowym (nie przyjęto jeszcze dokładnej definicji); 

 - Całkowite zużycie wody i procentowy udział naturalnego uzupełniania jej zasobów; 

 - Całkowite zużycie surowców i ogólna ilość wytworzonych odpadów, w tym udział 
materiałów wykorzystywanych wtórnie lub uzyskanych z recyklingu; 

 - Całkowita liczba przejechanych pasażerokilometrów (pkm) i tonokilometrów (tkm) 
oraz całkowite zużycie energii; 

 - Zużycie pestycydów (w tonach czynnego składnika, ważone względem toksyczności 
dla ludzi i ekotoksyczności). 

5.4.4.1.2 Mierniki wg Polityki Ekologicznej Państwa 

Do szczególnie ważnych mierników realizacji polityki ekologicznej zaliczono: 
- stopień zmniejszenia różnicy (w %) między faktycznym zanieczyszczeniem 

środowiska a naukowo uzasadnionym dopuszczalnym (ładunkiem krytycznym), 
- ilość zużywanej energii, materiałów, wody oraz ilość wytwarzanych odpadów i 

emitowanych zanieczyszczeń w przeliczeniu na jednostkę dochodu narodowego lub 
wielkość produkcji (wyrażoną w wielkościach fizycznych lub wartością sprzedaną), 
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- stosunek kosztów do uzyskiwanych efektów ekologicznych  (dla oceny 
Programów i projektów inwestycyjnych w ochronie środowiska), 

- techniczno-technologiczne charakterystyki materiałów, urządzeń produktów (np. 
zawartość ołowiu w benzynie, zawartość rtęci w bateriach, jednostkowa emisja 
węglowodorów przy eksploatacji samochodu, poziom hałasu w czasie pracy 
samochodu itd.), zgodnie z zasadą dostępu do informacji dane te powinny być 
ujawniane na metkach lub dokumentach technicznych produktu. 

Powyższe wskaźniki powinny być gromadzone i wykorzystywane do ocen realizacji w dwóch 
przekrojach: terytorialnym (do zakładu włącznie) i branżowym.  

Poza wymienionymi wyżej miernikami stosowane będą również wskaźniki: 

a) wskaźniki społeczno-ekonomiczne:  

• wzrost PKB oraz systematycznego wzrostu poziomu życia obywateli;   

• poprawa stanu zdrowia obywateli (długość życia, spadek umieralności niemowląt, 
spadek zachorowalności);  

• zmniejszenie zużycia energii, surowców i materiałów na jednostkę produkcji oraz 
zmniejszenie całkowitych przepływów materiałowych;   

• wzrost dochodów z rolnictwa;  

• zmniejszenie tempa przyrostu obszarów wyłączanych z rolniczego i leśnego 
użytkowania dla potrzeb innych sektorów produkcji i usług materialnych;   

• przyrost miejsc pracy w wyniku realizacji przedsięwzięć z zakresu ochrony 
środowiska; 

b) wskaźniki stanu środowiska i zmiany presji na środowisko: 

• zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych do wód lądowych i morskich, 
poprawę jakości wód płynących, stojących i wód podziemnych, a szczególnie 
głównych zbiorników wód podziemnych, poprawę jakości wody do picia oraz 
spełnienie przez wszystkie te rodzaje wód wymagań jakościowych obowiązujących w 
Unii Europejskiej; 

• zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza (przede wszystkim metali ciężkich, 
trwałych zanieczyszczeń organicznych, substancji zakwaszających, pyłów i lotnych 
związków organicznych); 

• zmniejszenie uciążliwości hałasu; 

• zmniejszenie ilości wytwarzanych i składowanych odpadów oraz rozszerzenie 
zakresu ich gospodarczego wykorzystania; 

• ograniczenie degradacji gleb; 

• wzrost lesistości kraju (rozszerzenie renaturalizacji obszarów leśnych); 

• zahamowanie zaniku gatunków roślin i zwierząt oraz zaniku ich naturalnych siedlisk; 

• zmniejszenie negatywnej ingerencji w krajobrazie oraz kształtowanie estetycznego 
krajobrazu zharmonizowanego z otaczającą przyrodą; 

c)  wskaźniki aktywności państwa i społeczeństwa:  

• kompletność i stabilność regulacji prawnych; 

• spójność i efekty działań w zakresie monitoringu i kontroli; 

• zakres i efekty działań edukacyjnych; 

• opracowywanie i realizowanie przez grupy i organizacje pozarządowe projektów na 
rzecz ochrony środowiska. 
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5.4.4.2 Monitoring wdrażania Programu 

Zgodnie z zapisami Polityki Ekologicznej Państwa głównym celem średniookresowym (do 
2010 r.) w sprawie kontroli i monitoringu jest pełna harmonizacja procedur i zakresu działań 
w tej dziedzinie z zaleceniami OECD, wymogami Unii Europejskiej oraz zobowiązaniami 
wobec konwencji międzynarodowych.  

Wymaga to w latach 2004-2007 działań: 

• powołanie nowych struktur organizacyjnych i wdrożenie systemów obiegu informacji 
w dziedzinie środowiska, niezbędnych do spełnienia przez Polskę warunków 
uczestnictwa w Unii Europejskiej i realizacji innych zobowiązań międzynarodowych, 
w tym:  

• wdrożenie systemu rejestracji substancji niebezpiecznych spełniającego wszystkie 
wymagania ustawy o substancjach i preparatach chemicznych oraz ustawy o 
ochronie roślin uprawnych (2004 r.);  

• wdrożenie systemu informatycznego PRTR (uwalnianie i transfer zanieczyszczeń) 
(2004 r.);  

• wdrożenie systemu informatycznego SPIRS (rejestracja obiektów niebezpiecznych 
zgodnie z wymaganiami dyrektywy Seveso II) (2004 r.); 

• wzmocnienie etatowe służb inspekcji ochrony środowiska na szczeblu centralnym i 
regionalnym (2004 r.). 

Zakres monitoringu 

Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska będzie podlegało regularnej ocenie w zakresie: 

• Określenia stopnia wykonania przedsięwzięć / działań. 

• Określenia stopnia realizacji przyjętych celów. 

• Oceny rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami i działaniami, a ich wykonaniem. 

• Analizy przyczyn tych rozbieżności. 

Prezydent (poprzez Zespół Realizacji Programu) będzie oceniał co dwa lata stopień 
wdrożenia Programu. Ocena ta będzie podstawą przygotowania raportu z wykonania 
Programu. W początkowym okresie wdrażania Programu również co dwa lata będzie 
weryfikowana lista przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w najbliższych czterech 
latach. Oznacza to, ze pod koniec 2005 roku powinna być przygotowana nowa lista 
obejmująca lata 2006 – 2009. 

W cyklu czteroletnim będzie oceniany stopień realizacji celów średniookresowych (w 
niniejszym dokumencie obejmujących okres do 2011 r.) Ocena ta będzie bazą do 
ewentualnej korekty celów i strategii ich realizacji. Taka procedura pozwoli na spełnienie 
wymagań zapisanych w ustawie "Prawo ochrony środowiska", a dotyczących okresu na jaki 
jest przyjmowany program ochrony środowiska i systemu raportowania o stanie realizacji 
programu ochrony środowiska. 

• Ocena postępów we wdrażaniu programu ochrony środowiska, w tym przygotowanie 
raportu (co dwa lata). 

• Opracowanie listy przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w kolejnych czterech 
latach (co dwa lata). 

• Aktualizacja celów ekologicznych i kierunków działań (co cztery lata). 
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Wskaźniki monitorowania efektywności Programu 

System statystyki publicznej i państwowego monitoringu środowiska oraz pozostałe 
mechanizmy nadzoru i kontroli powinny być tak zmodyfikowane, aby można było:  

• co 2 lata dokonywać oceny realizacji wojewódzkich, powiatowych i gminnych 
programów ochrony środowiska sporządzonych w celu realizacji polityki ekologicznej 
państwa;  

• dokonywać oceny realizacji programów naprawczych poszczególnych komponentów 
środowiska przez organy inspekcji ochrony środowiska na szczeblu krajowym i 
wojewódzkim.  

Do szczególnie ważnych mierników realizacji polityki ekologicznej państwa należy zaliczyć:  

• stopień zmniejszenia różnicy (w %) między faktycznym zanieczyszczeniem 
środowiska (np. depozycją lub koncentracją poszczególnych zanieczyszczeń w 
powietrzu, wodzie, glebie) a naukowo uzasadnionym zanieczyszczeniem 
dopuszczalnym (ładunkiem krytycznym);  

• ilość zużywanej energii, materiałów, wody oraz ilość wytwarzanych odpadów i 
emitowanych zanieczyszczeń w przeliczeniu na jednostkę dochodu narodowego lub 
wielkość produkcji (wyrażoną w jednostkach fizycznych lub wartością sprzedaną);  

• stosunek uzyskiwanych efektów ekologicznych do ponoszonych nakładów (dla oceny 
programów i projektów inwestycyjnych w ochronie środowiska);  

• techniczno-ekologiczne charakterystyki materiałów, urządzeń, produktów (np. 
zawartość ołowiu w benzynie, zawartość rtęci w bateriach, jednostkowa emisja 
węglowodorów przy eksploatacji samochodu, poziom hałasu w czasie pracy 
samochodu itp.); zgodnie z zasadą dostępu do informacji dane te powinny być 
ujawniane na etykietach lub w dokumentach technicznych produktów.  

Powyższe wskaźniki powinny być gromadzone i wykorzystywane do ocen realizacji polityki 
ekologicznej państwa w dwóch przekrojach: terytorialnym i branżowym (do zakładu 
włącznie). Poza głównymi miernikami przy ocenie skuteczności realizacji polityki 
ekologicznej państwa będą stosowane wskaźniki społeczno - ekonomiczne, wskaźniki presji 
na środowisko i stanu środowiska oraz wskaźniki reakcji państwa i społeczeństwa, a 
mianowicie:  

• wskaźniki społeczno - ekonomiczne:  

• poprawa stanu zdrowia obywateli, mierzona przy pomocy takich mierników, jak 
długość życia, spadek umieralności niemowląt, spadek zachorowalności na 
obszarach, w których szkodliwe oddziaływania na środowisko i zdrowie występują w 
szczególnie dużym natężeniu (obszary najsilniej uprzemysłowione i zurbanizowane);  

• zmniejszenie zużycia energii, surowców i materiałów na jednostkę produkcji oraz 
zmniejszenie całkowitych przepływów materiałowych w gospodarce;  

• zmniejszenie tempa przyrostu obszarów wyłączanych z rolniczego i leśnego 
użytkowania dla potrzeb innych sektorów produkcji i usług materialnych;  

• coroczny przyrost netto miejsc pracy w wyniku realizacji przedsięwzięć ochrony 
środowiska;  

a) wskaźniki stanu środowiska i zmiany presji na środowisko:  

• zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych do wód, poprawa 
jakości wód płynących, stojących i wód podziemnych, a szczególnie głównych 
zbiorników wód podziemnych, poprawa jakości wody do picia oraz spełnienie 
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przez wszystkie te rodzaje wód wymagań jakościowych obowiązujących w 
Unii Europejskiej;  

• poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń 
powietrza (zwłaszcza zanieczyszczeń szczególnie szkodliwych dla zdrowia i 
zanieczyszczeń wywierających najbardziej niekorzystny wpływ na 
ekosystemy, a więc przede wszystkim metali ciężkich, trwałych 
zanieczyszczeń organicznych, substancji zakwaszających, pyłów i lotnych 
związków organicznych);  

• zmniejszenie uciążliwości hałasu, przede wszystkim poziomu hałasu na 
granicy własności wokół obiektów przemysłowych, hałasu ulicznego w 
miastach oraz hałasu wzdłuż tras komunikacyjnych;  

• zmniejszenie ilości wytwarzanych i składowanych odpadów, rozszerzenie 
zakresu ich gospodarczego wykorzystania oraz ograniczenie zagrożeń dla 
środowiska ze strony odpadów niebezpiecznych;  

• ograniczenie degradacji gleb, zmniejszenie powierzchni obszarów 
zdegradowanych na terenach poprzemysłowych i terenach po byłych bazach 
wojsk radzieckich, w tym likwidacja starych składowisk odpadów, zwiększenie 
skali przywracania obszarów bezpośrednio lub pośrednio zdegradowanych 
przez działalność gospodarczą do stanu równowagi ekologicznej, 
ograniczenie pogarszania się jakości środowiska w jednostkach osadniczych i 
powstrzymanie procesów degradacji zabytków kultury; 

• wzrost lesistość, rozszerzenie denaturalizacji obszarów leśnych oraz wzrost 
zapasu i przyrost masy drzewnej, a także wzrost poziomu różnorodności 
biologicznej ekosystemów leśnych i poprawa stanu zdrowotności lasów 
będących pod wpływem zanieczyszczeń powietrza, wody lub gleby;  

• zahamowanie zaniku gatunków roślin i zwierząt oraz zaniku ich naturalnych 
siedlisk,  

• zmniejszenie negatywnej ingerencji w krajobrazie oraz kształtowanie 
estetycznego krajobrazu zharmonizowanego z otaczającą przyrodą;  

b) wskaźniki aktywności państwa i społeczeństwa:  

• kompletność regulacji prawnych i tempo ich harmonizacji z prawem wspólnotowym i 
prawem międzynarodowym;  

• spójność i efekty działań w zakresie monitoringu i kontroli;  

• zakres i efekty działań edukacyjnych oraz stopień udziału społeczeństwa w 
procesach decyzyjnych;  

• opracowanie i realizowanie przez grupy i organizacje pozarządowe projektów na 
rzecz ochrony środowiska.  

W nawiązaniu do wykonywanych ocen będą sporządzane 2 rodzaje raportów:  

• raporty Rady Ministrów z realizacji polityki ekologicznej państwa przedkładane 
Sejmowi, sporządzane co 4 lata;  

• raporty zarządów województwa, powiatu i gminny, przedkładane odpowiednio 
sejmikowi województwa.  

 

Poniżej zaproponowano istotne wskaźniki, przyjmując że lista ta nie jest wyczerpująca i 
będzie sukcesywnie modyfikowana. 
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Tab. 1-9. 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 środowiska wg oceny 
jakościowej 

18  Ilość i jakość interwencji (wniosków) zgłaszanych przez mieszkańców 

19  Liczba, jakość i skuteczność kampanii edukacyjno-informacyjnych 

 

Określenie powyższych wskaźników wymaga posiadania odpowiednich informacji: 

• Pochodzących z monitoringu środowiska. Informacje te pochodzą głównie z WIOŚ; 

• Pochodzących z przeprowadzenia odpowiednich badań społecznych, np. raz na 4 
lata. 

Badania te powinny być prowadzone przez wyspecjalizowane jednostki badania opinii 
społecznej. Mierniki społecznych efektów programu są wielkościami wolnozmiennymi. Są 
wynikiem badań opinii społecznej i specjalistycznych opracowań służących jakościowej 
ocenie udziału społeczeństwa w działaniach na rzecz poprawy stanu środowiska, a także 
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ocenie odbioru przez społeczeństwo efektów programu przez ilość i jakość interwencji 
zgłaszanych do Urzędu Miasta, Wojewody, WIOŚ. 

W oparciu o analizę wskaźników będzie możliwa ocena efektywności realizacji „Programu 
ochrony środowiska” a w oparciu o ta ocenę – aktualizować program. 

5.4.5 Harmonogram wdrażania Programu 

W tabeli przedstawionej poniżej (Tab. 1-10) zaprezentowano propozycję harmonogramu 
wdrażania „Programu Ochrony Środowiska Piotrkowa Trybunalskiego”. Harmonogram ten 
zawiera główne grupy czynności i działań, które omówiono we wcześniejszych partiach 
tekstu. 

Przyjętym założeniem jest możliwość ciągłej modyfikacji harmonogramu w zależności od 
oceny postępów w zakresie osiągania celów i zmieniających się uwarunkowań zewnętrznych 
i wewnętrznych (zgodnie z opisanymi procedurami patrz Schemat 1-4 oraz Schemat 1-5). 

 

Tab. 1-10. Harmonogram wdrażania "Programu ochrony środowiska Piotrkowa Trybunalskiego". 

Lp. Zadania  Rok  2004  2005  2006  2007  2008  Itd. 

1  Program ochrony środowiska Piotrkowa Trybunalskiego 

  a) Cele do 2011 roku i 
kierunki działań 

Do 2011    Do 
2015 

 

 b) lista przedsięwzięć 
proponowanych do 
realizacji w latach 
2004 -2007 

2004 do 
2007 

2005 -
2008 

 2007 
do 
2011 

  

2  Monitoring       

2.1 Monitoring stanu środowiska 

 Monitoring       

 

 Monitoring polityki środowiskowej 

 Mierniki efektywności 
Programu 

      

 Ocena realizacji listy 
przedsięwzięć 

      

 Raporty z realizacji 
Programu 

      

 Ocena realizacji celów 
do 2011 roku (2015, 
itd.) i kierunków 
działań 

      

 

5.5 Główne działania w ramach zarządzania Programem 

W oparciu o zapisy  niniejszego rozdziału w poniższej tabeli  (Tab. 1-11) przedstawiono 
najważniejsze działania w ramach następujących zagadnień: wdrażanie "Programu ochrony 
środowiska" (koordynacja, weryfikacja celów ekologicznych, strategii ich i listy przedsięwzięć, 
współpraca z różnymi jednostkami), edukacja i komunikacja ze społeczeństwem (w tym 
system informacji o środowisku), systemy zarządzania środowiskiem, monitoring stanu 
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środowiska. Dla każdego zagadnienia wskazano instytucje uczestniczące w realizacji 
wyszczególnionych działań.  

 

Tab. 1-11. Najważniejsze działania w ramach zarządzania środowiskiem. 

Lp.  Zagadnienie  Główne działania w latach 2004 – 
2008 

Instytucje Uczestniczące 

1  Wdrażanie "Programu 
ochrony środowiska” 

Koordynacja wdrażania "Programu …”. 

Współpraca z różnymi jednostkami. 

Ocena wdrożenia przedsięwzięć (2x, 
2005 i 2007). 

Ocena realizacji i weryfikacja celów 
ekologicznych i 

kierunków działań (1x, 2005). 

Raporty o wykonaniu Programu (2x, 
2005 i 2007). 

Prezydent, 

Inne jednostki 

wdrążające 

Program 

2 
 Edukacja ekologiczna, 
komunikacja ze 
społeczeństwem, 
System informacji o 
Środowisku 

Rozwój różnorodnych form edukacji 
ekologicznej 

w oparciu o instytucje zajmujące się 
tym zagadnieniem. 

Realizacja ustawy Prawo ochrony 
środowiska w zakresie dostępu do 
informacji o środowisku . 

Większe wykorzystanie mediów 
(prasa, telewizja, 

Internet) w celach informowania 
społeczeństwa o podejmowanych i 
planowanych działaniach z 

zakresu ochrony środowiska, w tym 
realizacji programów. 

Stosowanie systemu "krótkich 
informacji" o środowisku (wydawanie 
ulotek i broszur informacyjnych). 

Szersze włączenie organizacji 
pozarządowych w proces edukacji 
ekologicznej i komunikacji ze 
społeczeństwem 

Prezydent, 

Zarząd 

województwa 

WIOŚ, 

Organizacje 

Pozarządowe 

3 Systemy zarządzania 
środowiskiem 

Wspieranie i promowanie zakładów / 
instytucji wdrążających system 
zarządzania środowiskiem. 

Prezydent, 

Wojewoda 

Fundusze 

Celowe 

4 Monitoring stanu 
środowiska 

Zgodnie z wymaganiami ustawowymi. 

Informacje o stanie środowiska w 
powiecie. 

WIOŚ, 

WSSE 

Starosta 
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6 ASPEKTY FINANSOWE WDRAŻANIA PROGRAMU 

6.1 Wprowadzenie 

W niniejszym rozdziale omówiono potencjalne źródła finansowania i ich szacunkowy udział w 
kosztach realizacji przedsięwzięć zdefiniowanych w "Programie..." (pr. 7.2.). Koszty 
wdrażania "Programu ..." zostały określone dla okresu 2004 - 2007 (par. 6.3.). Dla dalszych 
okresów (po 2007 roku) koszty powinny być szacowane w następnych etapach realizacji 
Programu, w ramach uściślania informacji i korygowania działań na podstawie badań 
monitoringowych. 

Koszty wdrożenia przedsięwzięć zdefiniowanych w "Programie ochrony środowiska" dla 
okresu 2004 - 2007, podane są w cenach II kwartału 2003 roku. 

 

6.2 Ramy finansowe wdrażania "Programu ochrony 
środowiska" 

Niezbędnym elementem "Programu ochrony środowiska" jest wskazanie ram finansowych 
wdrażania "Programu ..." poprzez szacunek wielkości środków, które mogą być 
zaangażowane w realizacje przedsięwzięć zdefiniowanych w programie. Są to środki własne 
miasta, środki podmiotów gospodarczych, środki budżetu Państwa i budżetu województwa 
łódzkiego, a także środki pochodzące z funduszy celowych i środki pomocowe. 

 

6.2.1 Potencjalne źródła finansowania przedsięwzięć Programu 

Specyfiką systemu finansowania ochrony środowiska w Polsce jest to, że większa cześć 
wydatków ponoszą samorządy terytorialne, fundusze ekologiczne i przedsiębiorstwa, 
natomiast udział środków budżetu państwa jest mały. 

W poprzednich latach przeciętny udział funduszy ochrony środowiska oraz dopłat do 
kredytów uruchamianych przez Bank Ochrony Środowiska wynosił około 30% wartości 
inwestycji. W najbliższych latach rola funduszy ekologicznych (przede wszystkim 
Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) 
powinna polegać na koncentrowaniu środków na wspieranie inwestycji priorytetowych z 
punktu widzenia integracji z UE. Jednocześnie oczekuje się spadku udziału funduszy 
ochrony środowiska, ze względu na ogólną poprawę stanu środowiska, a co za tym idzie 
zmniejszenie wpływów z tytułu opłat i kar ekologicznych. Natomiast oczekuje się większego 
niż dotychczas zaangażowania środków pomocowych, w tym z funduszy przedakcesyjnych 
oraz po uzyskaniu członkostwa w UE - funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (2004 - 
2006) . 
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Inwestycje przewidywane do realizacji w przemyśle będą finansowane ze środków własnych 
i kredytów komercyjnych oraz uzupełniająco z funduszy ochrony środowiska, pod warunkiem 
uznania danego zadania za priorytetowe w skali województwa. 

Jak wspomniano wcześniej, istotny ciężar finansowania inwestycji w infrastrukturze 
pozostanie na barkach gmin, często poprzez zaciąganie długu w bankach i w 
międzynarodowych instytucjach finansujących (np. EBOiR). Coraz częściej gminy podejmują 
decyzje o udzieleniu praw inwestorowi zewnętrznemu do wykonywania działań z zakresu 
ochrony środowiska poprzez spółki z udziałem gminy, który to udział jest gwarancją jej 
wpływu na decyzje podejmowane przez spółkę oraz na jakość świadczonych usług. 

 

 

 

6.3 Koszty realizacji przedsięwzięć w latach 2004 - 2007 

6.3.1 Wprowadzenie 

W rozdziale 5 niniejszego dokumentu przedstawiono harmonogram wdrożenia „Programu 
...". 

Kalkulacja kosztów przedstawiona w par. 6.3.2. dotyczy wykonania żądań, które będą 
realizowane w latach 2004 - 2007 ponieważ szacunek kosztów w okresach dłuższych jest 
obarczony tak dużym błędem, iż staje się mało przydatnym. W okresie tym przewiduje się 
działania z zakresu: 

• zarządzania środowiskiem zgodnie z celami i strategia Programu Ochrony 
Środowiska, 

• koordynacji / zarządzania, monitoring wdrażania programu, doskonalenie przepływu 
informacji, 

• edukacji ekologicznej, 

• inwestowania w techniczna infrastrukturę ochrony środowiska (zgodnie z listą 
przedsięwzięć, przewidzianych do realizacji w latach 2004 – 2011). 

 

 

6.3.2 Koszty realizacji przedsięwzięć w latach 2004 – 2007 

Szacunkowe koszty wdrażania "Programu ..." w latach 2004 - 2007przedstawiono w tabeli 
zbiorczej (Tab. 1-12). Koszty te zostały określone w oparciu o: 

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

• ocenę wielkości środków możliwych do zaangażowania (tzw. ramy finansowe). 
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Tab. 1-12. Szacunkowe koszty wdrażania Programu 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 

 

Uwaga: W powyższej kalkulacji nie uwzględniono kosztów budowy, obwodnic oraz modernizacji i 

budowy nowych odcinków dróg oraz gospodarki odpadami. 

 


