Prognoza oddziaływania na środowisko
projektu Programu Ochrony Środowiska
dla Gminy Moszczenica na lata 2010 - 2013

2010

Spis treści
1.

Wstęp .................................................................................................................................. 3

2.

Metodyka sporządzania prognozy oddziaływania projektu gminnego Programu Ochrony
Środowiska na środowisko.................................................................................................. 3

3.

Informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego
powiązaniach z innymi dokumentami................................................................................. 5

4.

Diagnoza stanu środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku
realizacji projektowanego dokumentu .............................................................................. 11

5.

Diagnoza stanu środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym
oddziaływaniem ................................................................................................................ 14

6.

Identyfikacja problemów ochrony środowiska istniejących z punktu widzenia
projektowanego dokumentu .............................................................................................. 15

7.

Identyfikacja celów ochrony środowiska ustanowionych na szczeblu międzynarodowym
lub krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu oraz sposoby, w
jakich te cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowania
dokumentu ......................................................................................................................... 16

8.

Identyfikacja przewidywanych znaczących oddziaływań na środowisko ....................... 22
8.1.

Pozytywne: ............................................................................................................................ 23

8.2.

Negatywne:............................................................................................................................ 25

8.2.1.
8.2.2.
8.2.3.
8.2.4.
8.2.5.
8.2.6.
8.2.7.
8.2.8.
8.2.9.

9.

Oddziaływanie na powietrze atmosferyczne ................................................................................26
Oddziaływanie na wody powierzchniowe i podziemne ...............................................................26
Oddziaływanie na gleby...............................................................................................................27
Oddziaływanie na warunki akustyczne ........................................................................................27
Oddziaływanie na przyrodę i obszary chronione .........................................................................28
Oddziaływanie na krajobraz ........................................................................................................28
Oddziaływanie na zabytki ............................................................................................................28
Oddziaływanie na mieszkańców ..................................................................................................29
Odpady.........................................................................................................................................29

Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczenie lub kompensację przyrodniczą
negatywnych oddziaływań na środowisko mogących być rezultatem realizacji
projektowanego dokumentu .............................................................................................. 29

10. Rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz
z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego
wyboru, w tym takŜe wskazania napotkanych trudności wynikających z niedostatków
techniki lub luk we współczesnej wiedzy ......................................................................... 30
11. Informacje o przewidywanych metodach analizy realizacji postanowień projektowanego
dokumentu. ........................................................................................................................ 30
12.

Informacje o moŜliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko .................... 32

13.

Streszczenie ................................................................................................................... 32
2

1. Wstęp

Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zmianami) projekt Programu Ochrony Środowiska
dla Gminy Moszczenica wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko.
Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przez właściwy organ
administracji odbywa się w oparciu o „Prognozę oddziaływania na środowisko”.
Głównym celem dokumentu jest identyfikacja oddziaływania na środowisko realizacji
załoŜeń Programu Ochrony Środowiska.
Zakres Prognozy zgodny jest z art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o
udostępnianiu informacji i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zmianami) oraz
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi znak PWIS-NS-OZNS072/83/10 1051 z dn. 27.08.2010 r. oraz pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Łodzi znak RDOŚ-10-WSI-o-6625/439-1/2010/js z dn. 31.08.2010 r.

2. Metodyka sporządzania prognozy oddziaływania projektu gminnego Programu
Ochrony Środowiska na środowisko
Prognoza oddziaływania na środowisko została sporządzona na podstawie art. 51 ust. 2
ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
Nr 199 poz. 1227 ze zmianami), zgodnie, z którym:
1. zawiera:
 informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego
powiązaniach z innymi dokumentami,
 informacje o metodach zastosowanych przy sporządzeniu prognozy,
 propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień
projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzenia,
 informacje o trans granicznym oddziaływaniu na środowisko,
 streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym,
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2. określa, analizuje, ocenia:
 istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku
realizacji projektowanego dokumentu,
 stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem,
istotne problemy z punktu widzenia realizacji projektowanego dokumentu, w
szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody,
 cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym
i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu oraz sposoby,
jakich te cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas
opracowywania dokumentu,
 przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie,
pośrednie,

wtórne,

skumulowane,

krótkoterminowe,

średnioterminowe,

długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot
ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, a takŜe na środowisko, a
w szczególności na: róŜnorodność biologiczną, ludzi, zwierzęta, rośliny, wodę,
powietrze, powierzchnię ziemi, krajobraz, klimat, zasoby naturalne, zabytki, dobra
materiale, z uwzględnieniem zaleŜności

między tymi elementami środowiska i

miedzy oddziaływa nianiami na te elementy,
3. przedstawia:
 rozwiązania

mające

na

celu

zapobieganie,

ograniczenie

lub

kompensacje

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


biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu na cele i przedmiot ochrony
obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru – rozwiązania alternatywne do
rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru
oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie braku
rozwiązań alternatywnych, w tym wskazania napotkanych trudności wynikających z
niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy.
Kierunki działań poddano analizie oraz odniesiono do zasobów i stanu środowiska na
terenie Gminy Moszczenica. Na tej podstawie identyfikowano moŜliwe skutki
oddziaływania na środowisko realizacji załoŜeń Programu Ochrony Środowiska dla Gminy
Moszczenica.
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W analizie uwzględniono równieŜ zapisy prognozy oddziaływania na środowisko projektu
Programu Ochrony Środowiska województwa łódzkiego.

3. Informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego
powiązaniach z innymi dokumentami
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Moszczenica na lata 2010 – 2013,
z perspektywą na lata 2014 – 2017 wykonany został zgodnie z wymogiem Ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (art.17).
Gmina Moszczenica połoŜona jest w północnej części powiatu piotrkowskiego, stanowi
jedną z 11 gmin powiatu. W skład gminy wchodzi 32 miejscowości skupionych w 23
sołectwach. Powierzchnia gminy wynosi 11149 ha.
Większość powierzchni stanowią uŜytki rolne – 80% powierzchni gminy. Lasy i grunty leśne
zajmują 13 % ogólnej powierzchni gminy.
Ponadto na terenie gminy funkcjonują takŜe zakłady produkcyjne i usługowe. Dzięki
dobremu dostępowi komunikacyjnemu i lokalizacji w centrum kraju gmina stanowi idealny
obszar dla potencjalnych inwestorów.
W Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Moszczenica dokonano ogólnej
charakterystyki gminy oraz analizę aktualnego stanu środowiska oraz zasobów naturalnych w
gminie. Opisano takie elementy jak:
-

warunki środowiska geograficznego, klimat,

-

uŜytkowanie rolnicze terenu (jakość gleb, produkcja roślinna i zwierzęca),

-

przyroda oŜywiona,

-

obszary ograniczonego uŜytkowania,

-

zasoby kopalin,

-

stosunki wodne i jakość wód (wody podziemne i powierzchniowe, wodociągi
i kanalizacja),

-

jakość powietrza,

-

hałas, pole elektromagnetyczne,

-

odnawialne źródła energii,

-

awarie przemysłowe i inne nadzwyczajne zagroŜenia dla środowiska.
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W oparciu o istniejący stan środowiska przedstawione zostały standardy jakości środowiska,
tendencje przeobraŜeń środowiska i podstawowe kierunki i zakres działań w ochronie
środowiska, w tym cele ekologiczne na lata 2010 – 2017, polegające przede wszystkim na:


zachowaniu róŜnorodności biologicznej:

kierunki działań:
− zwiększenie

skuteczności

narzędzi

planistycznych

(plan

zagospodarowania

przestrzennego) jako narzędzia ochrony przyrody i krajobrazu,
− intensyfikacja nadzoru nad inwestycjami realizowanymi w sąsiedztwie lub wewnątrz
parku krajobrazowego (dotyczy zwłaszcza dróg oraz budownictwa letniskowego i
mieszkaniowego),
− zwiększenie powierzchni terenów objętych ochroną prawną oraz wzmocnienie ciągłości i
spójności przestrzennej systemu obszarów chronionych w granicach gminy i na styku z
sąsiednimi gminami, w szczególności uwzględnienie koncepcji systemu europejskiej sieci
obszarów chronionych NATURA 2000,
− wzmocnienie ochrony gatunkowej roślin i zwierząt na terenie gminy,
− wspieranie rolnictwa ekologicznego, w tym zwłaszcza wspieranie tradycyjnych praktyk
rolniczych na terenach przyrodniczo cennych w celu utrzymania urozmaiconego
krajobrazu rolniczego,
− podniesienie poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie korzyści z
zachowania róŜnorodności biologicznej i krajobrazowej,
− ochrona

i

denaturalizacja

ciągów

i

połączeń

ekologicznych

ze

szczególnym

w

odniesieniu

uwzględnieniem doliny rzecznej Pilicy,
− bieŜąca ochrona obszarów i obiektów prawnie chronionych,
− rygorystyczne

przestrzeganie

wymagań

ochrony

przyrody

do obiektów turystycznych i rekreacyjnych w aspekcie walorów przyrodniczych,
− ustanawianie uŜytków ekologicznych i zespołów przyrodniczo-krajobrazowych na
terenach rolniczych, gdzie występują pozostałości ekosystemów i cennych fragmentów
krajobrazów,
− wprowadzanie odpowiednich procedur lokalizacyjnych chroniących tereny cenne
przyrodniczo przed przeinwestowaniem,
− opracowanie planów ochrony siedlisk gatunków, które są zagroŜone,
− budowa

przejść

dla

zwierząt

nad

trasami

komunikacyjnymi

i

przepławek

dla organizmów wodnych,
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− 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 ścieŜek dydaktycznych,
− monitoring ruchu turystycznego, szczególnie na obszarach chronionych,
− zachowanie tradycyjnych praktyk gospodarczych na terenach cennych przyrodniczo,
wdraŜanie programów rolno-środowiskowych,
− utrzymanie tradycyjnych rozłogów pól, zadrzewień śródpolnych i małych zagłębień wraz
z występującą florą,


wzbogaceniu i racjonalnej eksploatacji zasobów leśnych:

kierunki działań:
− ochrona zasobów leśnych i dostosowanie lasów i leśnictwa do wypełniania róŜnych
funkcji przyrodniczych i społecznych,
− podniesienie powszechnej świadomości funkcji lasów oraz celów i zadań trwałego i
zrównowaŜonego leśnictwa,
− zalesianie terenów nieprzydatnych rolniczo,
− tworzenie

spójnych

kompleksów

leśnych,

szczególnie

w

obszarze

korytarzy

ekologicznych i wododziałów,
− lokalizacja zalesień i zadrzewień zgodnie z planami zagospodarowania,
− stały monitoring środowiska leśnego w celu przeciwdziałania stanom niepoŜądanym
(poŜary, choroby, szkody przemysłowe),
− rozszerzenie usług doradczych, informacji i szkoleń dla właścicieli lasów,
− poprawa rozpoznania zasobów róŜnorodności biologicznej w lasach,
− racjonalne przeznaczanie obszarów leśnych na cele nieleśne,
− opracowanie i wdraŜanie Regionalnego Programu Operacyjnego Polityki Leśnej Państwa,
− odnowa zieleni dolin rzecznych


ochronie gleby:

kierunki działań:
− zwiększenie stopnia zalesienia tzw. gruntów marginalnych, nieprzydatnych dla rolnictwa,
− ograniczenie skali oraz intensywności naturalnej i antropogenicznej erozji gleb, a takŜe
zakresu występowania jej negatywnych skutków,
− racjonalne zuŜycie środków ochrony roślin i nawozów,
− ochrona gleb przed degradacją i rekultywacja gleb zdegradowanych,
7

− ochrona gleb przed negatywnym wpływem transportu i infrastruktury transportowej,
− wdraŜanie zasad Kodeksu Dobrych Praktyk Rolniczych,
− wspieranie i promowanie rolnictwa ekologicznego,
− właściwe utrzymanie i odbudowa urządzeń melioracyjnych,


ochronie wód:

kierunki działań:
− inwentaryzacja i likwidacja „dzikich” punktów zrzutu ścieków,
− rozbudowa sieci kanalizacyjnej w gminie,
− opracowanie regionalnego programu oczyszczania ścieków komunalnych wraz z
programem budowy, rozbudowy i modernizacji systemów,
− poprawa jakości wody pitnej poprzez rozwój i modernizację systemów wodociągowych,
− ograniczenie ładunków zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł przemysłowych i
przestrzennych (rozproszonych) oraz powierzchniowych i rolniczych,
− zwiększenie stopnia retencji wód w ciekach wodnych,
− likwidacja nieczynnych ujęć wody,
− budowa systemu oczyszczania ścieków deszczowych,
− budowa międzygminnych systemów kanalizacyjnych transportujących ścieki do jednej
oczyszczalni ścieków, aby wykorzystać maksymalnie zdolności istniejących oczyszczalni,
− pełne zagospodarowanie osadów ściekowych,
− budowa oczyszczalni przydomowych w miejscach wskazanych w koncepcji gospodarki
wodno-ściekowej,
− likwidacja nieszczelnych zbiorników bezodpływowych stanowiących potencjalne źródło
zanieczyszczeń wód podziemnych,
− ochrona zasobów wód podziemnych,
− ochrona wód w zlewniach,
− podejmowanie działań ograniczających wpływ zanieczyszczeń obszarowych na zasoby
wodne,


ochronie zasobów kopalin:

kierunki działań:
− korzystanie z zasobów kopalin powinno opierać się na dokonaniu oceny opłacalności
gospodarczej planowanego wydobycia kopalin w odniesieniu do kosztów i strat
wynikających z nieodwracalnej degradacji środowiska przyrodniczego,
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− ustalanie odpowiednich kierunków rekultywacji wyrobisk poeksploatacyjnych oraz
likwidowanie nielegalnego wydobywania kopalin, będącego niekontrolowaną ingerencją
w środowisko przyrodnicze,


ochronie powietrza i ochronie przed hałasem:

kierunki działań:
− ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza z indywidualnych palenisk węglowych,
− opracowywanie i realizacja planu zaopatrzenia w energię (zgodnie z Prawem
Energetycznym) uwzględniającego zasady ochrony środowiska (w tym powietrza
atmosferycznego),
− wzmoŜenie nadzoru nad osiąganiem i przestrzeganiem normatywów emisyjnych w
jednostkach gospodarczych,
− ograniczanie stosowania paliw stałych w systemach ogrzewania,
− działania organizacyjne ograniczające uciąŜliwość emisyjną środków transportu
drogowego,
− rozwój i kształtowanie nowych obszarów zieleni,
− bieŜąca modernizacja dróg,
− zastępowanie węgla bardziej ekologicznymi nośnikami energii oraz stosowanie
materiałów energooszczędnych w budownictwie,
− termomodernizacja budynków uŜyteczności publicznej i budynków mieszkalnych,
− preferowanie wprowadzania w budownictwie materiałów energooszczędnych,
− wdraŜanie nowoczesnych technologii, przyjaznych środowisku (BAT),
− rozwój monitoringu hałasu i systemu kompleksowych ocen klimatu akustycznego z
wykorzystaniem zaawansowanych modeli matematycznych,
− opracowanie programu zmniejszenia istniejących uciąŜliwości np. poprzez budowę
ekranów,
− włączenie problematyki ochronnej przed hałasem do planów zagospodarowania
przestrzennego,
− kontrola emisji hałasu do środowiska z obiektów działalności gospodarczej,


ochronie przed promieniowaniem elektromagnetycznym:

− przestrzeganie

obowiązujących

promieniowaniem

obecnie

niejonizującym,

przepisów

szczególnie

na

z

zakresu

etapie

ochrony

lokalizacji

przed

inwestycji

związanych z emisją tego typu promieniowania,
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zmniejszeniu energochłonności gospodarki oraz zapewnieniu bezpieczeństwa



chemicznego i biologicznego:
− szerokie wprowadzenie energooszczędnych technologii i urządzeń w tych dziedzinach
produkcji i usług, których aktywność zostanie utrzymana lub będzie wzrastać, a takŜe
szerokiego wprowadzenia takich technologii i urządzeń do stosowania w gospodarstwach
domowych, instytucjach publicznych i obiektach uŜyteczności publicznej,
− zmniejszenie strat energii, poprawa parametrów energetycznych budynków oraz dalsze
podnoszenia sprawności wytwarzania energii,
− rozwój energetyki odnawialnej,
− popularyzacja i wdraŜanie najlepszych praktyk w dziedzinie wykorzystania energii ze
źródeł odnawialnych, w sferze rozwiązań technologicznych, administracyjnych i
finansowych, co najmniej podwojenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w
stosunku do roku 2000,
− dokonanie rejestracji obiektów objętych wymogami dyrektywy Seveso II (na niŜszym
kryterium substancji niebezpiecznych),
− włączenie zagadnienia powaŜnych awarii

przemysłowych i transportowych w

problematykę planowania przestrzennego
W harmonogramie rzeczowo-finansowym wyznaczono cele ekologiczne i kierunki
działań będące odzwierciedleniem polityki ekologicznej gminy. Przedsięwzięcia te to:
gospodarka wodna:


-

modernizacja urządzeń melioracyjnych,

-

budowa zbiornika retencyjno – rekreacyjnego w Moszczenicy,
gospodarka ściekowa:


-

rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków do Qmax = 1875 m3/d w Moszczenicy,

-

budowa sieci kanalizacji sanitarnej w babach i Kiełczówce, etap II,

-

budowa kanalizacji sanitarnej w Gościmowicach II,

-

budowa kanalizacji sanitarnej w Gościmowicach I,
transport drogowy:


-

przebudowa i modernizacja drogi w Gościmowicach I,

-

przebudowa i modernizacja drogi w Babach, ul. Rzemieślnicza, ul. Sieradzka II,

-

przebudowa i modernizacja drogi Baby – Lesisko,

-

budowa drogi w Srocku ul. Słoneczna, ul. Spacerowa,

-

przebudowa ul. Wschodniej, ul. Lipowej w Moszczenicy,
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-

budowa dróg na Osiedlu Kosowska – Spacerowa w Moszczenicy,
ochrona powietrza:


-

gazyfikacja gminy,

-

przebudowa i termomodernizacja budynku Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w
Moszczenicy,

-

modernizacja wraz z dociepleniem dachu budynku Szkoły Podstawowej w Babach,
edukacja ekologiczna:


-

promocja gospodarstw ekologicznych i agroturystycznych.

(szczegółowe cale i zadania opisano w aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy
Moszczenica, natomiast ich oddziaływania – równieŜ tworzenie zakładów zagospodarowania
odpadów - w Prognozie oddziaływania na środowisko projektu Planu Gospodarki Odpadami
dla Gminy Moszczenica na lata 2010 - 2013).
Reasumując stwierdzić naleŜy, Ŝe niniejszy Program, jako dokument planistyczny, słuŜył
będzie jako wskaźnik działań, które naleŜy wdraŜać na terenie gminy w celu osiągnięcia
określonych w Polityce Ekologicznej Państwa załoŜeń z zakresu szeroko rozumianej ochrony
środowiska.
Projekt Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Moszczenica zgodny jest z Programem
Ochrony Środowiska dla województwa łódzkiego, Programem Ochrony Środowiska dla
powiatu piotrkowskiego – odniesiono się w nim do celów i zadań przewidzianych w w/w
dokumentach.
4. Diagnoza stanu środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku
braku realizacji projektowanego dokumentu
Gmina Moszczenica według regionalizacji fizyko-geograficznej Kondrackiego leŜy w obrębie
dwóch mezoregionów: Równiny Piotrkowskiej i Wysoczyzny Bełchatowskiej.
Regionalizacja fizyczno-geograficzna regionu:
Jednostka

Nazwa jednostki

Symbol

Prowincja

NiŜ Środkowoeuropejski

31

Podprowincja

Niziny Środkowopolskie

318

Makroregion Wzniesienia Południowomazowieckie
Równina Piotrkowska
Mezoregion
Wysoczyzna Bełchatowska

318.8
318.84
318.81

Główną jednostką tektoniczną występującą na obszarze gminy jest kredowa Niecka Łódzka.
Formę tę tworzą przede wszystkim wapienie, wapienie margliste i margle. Na stropie
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mezozoiku, zalegającego na głębokości 50 – 70 m ppt., znajdują się osady trzeciorzędowe (ił,
Ŝwir kwarcowy). Teren gminy w całości pokryty jest zwartą pokrywą trzeciorzędową o
miąŜszości 57 – 81 m. Reprezentują ją utwory zlodowacenia południowopolskiego (gliny
zwałowe zwarte i piaszczyste z przewarstwieniami mułków i iłów) zalegające głębiej, oraz
utwory zlodowacenia środkowopolskiego (gliny zwałowe zanieczyszczone marglem)
występujące juŜ na powierzchni. MiąŜszość tych osadów wynosi 0 – 2 m. Utwory
powierzchniowe miejscami pokryte są warstwami utworów piaszczysto-Ŝwirowych i
piaszczystych.
Obszar gminy Moszczenica jest przede wszystkim płaskim lub lekko falisty, z występującymi
lokalnie pagórkami. Ponadto teren gminy przecina dolina rzeki Moszczanki i jej dopływów.
Na obszarze gminy przewaŜają gleby kwaśne klas: IIIa, IIIb i IVa, są to gleby wytworzone z
glin słabo spiaszczonych, z pyłów na glinach oraz częściowo na piaskach (pseudobielice,
gleby brunatne). Mniejszy procent stanowią gleby klasy IVb, wykształcone na piaskach
strukturalnych i glinach spiaszczonych. Najmniejszy ułamek stanowią gleby klas V i VI.W
dolinach rzek i obniŜeniach terenu występują gleby pochodzenia organicznego - torfowego
oraz mułowo-torfowego, czarne ziemie, mady lekkie i bardzo lekkie, stanowiąc trwałe uŜytki
zielone – łąki i pastwiska o bonitacji od klasy III do VI z dominacją klasy IV.
Biologiczną róŜnorodność obszaru gminy Moszczenica podtrzymują przede wszystkim tereny
wilgotnych łąk, torfowisk i lasów bagiennych połoŜonych w dolinach rzek: Moszczanki,
Rakówki i Wolbórki. Lasy stanowią niewielki odsetek ogólnej powierzchni gminy, zaledwie
12,3 %. Na terenie gminy Moszczenica nie występują obszary przyrodnicze objęte prawną
ochroną przyrody w postaci parków krajobrazowych bądź rezerwatów przyrody. Jedynymi
obiektami przyrodniczymi chronionymi są: pomniki przyrody (we wsi Srock), uŜytki
ekologiczne (UŜytek Ekologiczny „Moszczanka”) i parki zabytkowe (w Kiełczówce,
Moszczenicy, Raciborowicach, Rękoraju). Obszar gminy sąsiaduje tylko z Sulejowskim
Parkiem Krajobrazowym, który naleŜy do duŜych kompleksów o wyjątkowych walorach
przyrodniczych.
Obszar gminy Moszczenica leŜy w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 401.
Poziom wodonośny wód jest czwartorzędowy.
Gmina Moszczenica leŜy w zasięgu łódzkiego subregionu klimatycznego.
Zgodnie z podziałem polski na dzielnice rolniczo-klimatyczne analizowany obszar naleŜy do
dzielnicy łódzkiej charakteryzującej się typowym dla obszarów

Polski przejściowością

klimatu. PrzewaŜają w niej zachodnie i południowo-zachodnie kierunki wiatrów, a najwyŜsze
opady przypadają na miesiące letnie.
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Warunki klimatyczne charakterystyczne dla subregionu łódzkiego, w którym połoŜona jest
gmina Moszczenica to:


średnia temperatura stycznia: -2,50C,



średnia temperatura lipca: +180C,



średni czas trwania zimy : 80 dni,



średni czas trwania lata: 85-90 dni,



średnia roczna suma opadów: 500-600 mm,



długość okresu wegetacyjnego: 210-220 dni,



dominujące kierunki wiatru: W, SW.

Lokalne warunki klimatu moŜna scharakteryzować następująco:


Dolina rzeki Moszczanki i Rakówki posiada szczególnie niekorzystne warunki
klimatyczne (termiczne i wilgotnościowe) w związku z bardzo płytkim zaleganiem wód
gruntowych i podmokłościami. Występuje tu duŜe prawdopodobieństwo zalegania
przygruntowych przymrozków i mgieł, stagnacja wilgotnego i suchego powietrza,
niedostateczne przewietrzanie i inwersje temperatury. Są to tereny niewskazane dla
zabudowy

mieszkaniowej,

dlatego

przeznaczone

są

w

dotychczasowej

formy

zagospodarowania (trwałe uŜytki zielone).


Płaskie wysoczyzny morenowe i równiny sandrowe posiadające dobre warunki solarne,
wietrzne i wilgotnościowe są predysponowane dla lokalizacji zabudowy mieszkaniowej.



Kompleksy leśne charakteryzujące się wysokimi swoistymi warunkami klimatycznymi
niewielkimi wahaniami temperatury, znaczną zacisznością, podwyŜszoną wilgotnością –
wpływają dodatnio na klimat terenów przyległych, podnosząc ich walory krajobrazowe i
zdrowotne.

Wnioski monitoringu stanu środowiska (2006-2008 rok):


gmina Moszczenica, ze względu na monitoring jakości powietrza, naleŜy do strefy
piotrkowsko - radomszczańskiej, która pod względem klasyfikacji stref z uwzględnieniem
kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia dla: dwutlenku azotu, dwutlenku siarki,
pyłu zawieszonego PM10, tlenku węgla, benzenu, benzenu(a)piranu, arsenu, kadmu,
niklu, ołowiu naleŜy do strefy C (ze względu na ponadnormatywne stęŜenia pyłu PM10);



wg monitoringu wód w ostatnich latach rzeka Moszczanka kwalifikowana była od V do
III klasy jakości, ostatni wynik – 2009 r. – III klasa – badania w punkcie pomiarowym
Godaszewice;



wg badań wody podziemne (punkt pomiarowy w Moszczenicy) zakwalifikowano do III
klasy jakości;
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nie prowadzono badań stanu klimatu akustycznego oraz promieniowania pól
elektromagnetycznych;



z badań przeprowadzonych na terenie powiatu piotrkowskiego wynika, Ŝe na obszarze
gminy Moszczenica, przewaŜają gleby III i IV klasy.

Wpływ na środowisko przyrodnicze i ludzi skutków braku realizacji załoŜeń Programu:
Brak realizacji zadań Programu przyczyniać się będzie do utrwalania oraz występowania
negatywnych tendencji w zakresie korzystania ze środowiska, zwłaszcza w zakresie:


zanieczyszczenia zasobów wodnych w związku ze wzrostem wytwarzania ścieków i ich
niewłaściwym odprowadzaniem,



postępująca degradacja gleb w związku ze wzrostem wytwarzania ścieków i ich
niewłaściwym odprowadzaniem, brak działań w kierunku rekultywacji gminnego
składowiska,



degradacja walorów krajobrazowych w związku z brakiem złym stanem technicznym
dróg brakiem zapewnienia ochrony,



zanieczyszczenia powietrza – brak działań w strefie piotrkowsko - radomszczańskiej w
celu zmieszenia zanieczyszczenia i zuŜycia energii,



niewykorzystywanie energii odnawialnej, brak podejmowania działań w kierunku
wspierania rozwoju wykorzystania alternatywnych źródeł energii.

Generalnie brak realizacji załoŜeń Programu jest sprzeczne z zapisami Polityki Ekologicznej
Państwa oraz Programu Ochrony Środowiska województwa łódzkiego.
5. Diagnoza stanu środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym
oddziaływaniem
Inwestycje potencjalnie znacząco wpływające na środowisko zlokalizowane są w róŜnych
punktach gminy, stąd diagnoza stanu środowiska obszarów przez nie objętych, równieŜ
zawiera się we: wnioskach monitoringu stanu środowiska, w którego zakresie badano:
powietrze, opady atmosferyczne, wody powierzchniowe i podziemne (rozdział 4).
Natomiast ewentualne znaczące negatywne oddziaływania na środowisko związane są z
rozbudową i budową: dróg, kanalizacji, zakładu gospodarowania odpadami.
Prace te obejmowałyby rejon terenów zabudowanych. Dominująca jest roślinność
antropogeniczna. Przede wszystkim uprawy zbóŜ, ziemniaki, pospolite uprawy ogródków
przydomowych, drzewa owocowe.
Elementem szaty roślinnej jest równieŜ obecność roślin synantropijnych (zbiorowiska
roślinne i gatunki roślin towarzyszące człowiekowi – nie uprawiane, często niechciane i
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zwalczane, spontanicznie wchodzą do upraw – chwasty, zarastają pobocza dróg, podwórza –
rośliny ruderalne, wśród nich wyróŜnia się apofizy – rodzimego pochodzenia i an tropofity –
obcego pochodzenia) takich jak np.: pokrzywa zwyczajna, komosa biała, tasznik pospolity,
bieluń dziędzierzawa, podbiał pospolity.
6. Identyfikacja problemów ochrony środowiska istniejących z punktu widzenia
projektowanego dokumentu
ZagroŜenia dla środowiska jakie mogą wystąpić mogą mieć swoje źródła przede wszystkim w
działalności człowieka: transport, energetyka, rolnictwo, gospodarka komunalna. Obszar nie
naleŜy równieŜ do terenów zagroŜonych w wyniku działalności przemysłowej.
NajwaŜniejsze problemy ochrony środowiska zidentyfikowane na terenie gminy:


słabo rozbudowana sieć kanalizacji sanitarnej,



degradacja krajobrazu (zaśmiecanie i tworzenie dzikich wysypisk),



niezadowalający

stan

świadomości

ekologicznej

skutkujący

nielegalnym

zagospodarowaniem odpadów (dzikie wysypiska),


brak utwardzonych dróg w niektórych częściach gminy.

Aktualny stan róŜnorodności biologicznej i krajobrazowej gminy jest wypadkową
oddziaływań antropogenicznych i naturalnych procesów przyrodniczych, przy czym
to głównie działania gospodarcze kształtują stan środowiska i przyrody terenu.
Istotne negatywne skutki tych oddziaływań w ciągu wielu lat uwarunkowane są przez
następujące czynniki:


intensyfikacja i chemizacja rolnictwa,



niedostatki w zarządzaniu przestrzenią oraz w zarządzaniu ochroną środowiska,



zanieczyszczenia

środowiska

(głównie

wód),

zrzut

nieoczyszczonych

lub

niedoczyszczonych ścieków,


bezpośrednia dewastacja środowiska (nielegalne składowanie odpadów, podpalanie,
niszczenie roślin, zwierząt, grzybni),



kłusownictwo, poŜary lasów.

Dewastacja zasobów przyrody wynika przede wszystkim z odprowadzania nieoczyszczonych
ścieków, a takŜe poŜarów. Szczególnie uciąŜliwą formą antropopresji jest zajmowanie pod
zabudowę rozproszoną terenów o wybitnych walorach przyrodniczych i krajobrazowych, w
tym zabudowa dolin rzecznych.
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Do najistotniejszych problemów na obszarze gminy związanych z zasobami leśnymi naleŜą:


intensywna penetracja lasów w okresie letnim w poszukiwaniu runa leśnego,



rozwój zabudowy terenów nieleśnych połoŜonych pomiędzy kompleksami leśnymi, przez
co likwidacji ulegają naturalne trasy przemieszczania się zwierzyny,



uszkodzenia i zmniejszenie odporności lasów ze względu na ich monokulturowy
charakter,



podatność nasadzeń porolnych na gradację owadów i choroby.

Istotnym problemem ochrony gleby na terenie gminy Moszczenica jest przeciwdziałanie
procesom

erozyjno-denudacyjnym.

DuŜym

problemem

są

równieŜ

róŜnorodne

zanieczyszczenia pochodzenia rolniczego i bytowego, jak równieŜ zanieczyszczenia
atmosferyczne. Potencjalne zagroŜenie stanowi równieŜ składowisko odpadów komunalnych
w Moszczenicy oraz „wylewiska” odpadów rolniczych..
Główny problem ochrony wód podziemnych to róŜnorodne zanieczyszczenia pochodzenia
rolniczego i bytowego oraz zanieczyszczenia atmosferyczne. Z kolei na degradację wód
powierzchniowych wpływają przede wszystkim zrzuty ścieków z oczyszczalni ścieków w
Moszczenicy oraz niekontrolowane, tzw. „dzikie” zrzuty ścieków z terenów zabudowanych,
trafiające do gruntów, rowów melioracyjnych, bądź bezpośrednio do cieków. Takie „dzikie
ścieki” pośrednio zanieczyszczają takŜe wody podziemne – zrzut do gruntu.
Jakość powietrza na terenie gminy moŜna określić jako dobrą, z tendencjami do lokalnego
pogarszania się. Głównymi źródłami zanieczyszczeń powietrza powstającymi na obszarze
gminy są: emisje zanieczyszczeń pochodzące z lokalnych kotłowni, w większości opalanych
węglem, emisje spalin wytwarzanych przez pojazdy mechaniczne, szczególnie na drogach,
gdzie obserwuje się wysokie natęŜenie ruchu.
Brak większych zakładów przemysłowych na obszarze gminy powoduje, Ŝe nie ma
większych zagroŜeń dla stanu czystości powietrza atmosferycznego.
7. Identyfikacja celów ochrony środowiska ustanowionych na szczeblu
międzynarodowym lub krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego
dokumentu oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska zostały
uwzględnione podczas opracowania dokumentu
Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2009 - 2012 z uwzględnieniem perspektywy do
roku 2016
W celu ochrony zasobów naturalnych oraz poprawy jakości środowiska i bezpieczeństwa
ekologicznego wskazano następujące kierunki na lata 2009-2012:


konieczne dokończenie inwentaryzacji i waloryzacji róŜnorodności biologicznej Polski
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ścisła współpraca w zakresie ochrony przyrody z organizacjami pozarządowymi oraz
prowadzenie szerokich akcji edukacyjnych wśród społeczeństwa



realizacja przez Lasy Państwowe „Krajowego programu zwiększenia lesistości”, przy
czym jest konieczna aktualizacja tego programu, przewidziana w roku 2009



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



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



pełne dostosowanie polskiego prawa do prawa UE,



opracowanie i wdroŜenie systemu informatycznego gospodarowania wodami spójnego z
systemem informatycznym resortu „Środowisko”,



przygotowanie oceny ryzyka powodziowego, która wskazywała będzie obszary naraŜone
na niebezpieczeństwo powodzi, dla których naleŜało będzie do 2013 r. opracować mapy
zagroŜenia i mapy ryzyka powodziowego,



wyznaczenie obszarów zalewowych tam, gdzie nie zostały jeszcze wyznaczone,



realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo wodne przez państwową słuŜbę
hydrologiczno-meteorologiczną i państwową słuŜbę hydrogeologiczną,



rozwój tzw. małej retencji wody przy wsparciu finansowym z programów UE,



realizacja projektów z środków Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”
(priorytet III), mających na celu zapewnienie odpowiedniej ilości zasobów wodnych na
potrzeby ludności i gospodarki kraju oraz ochrony przed powodzią,



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



dokończenie systemu monitorowania terenów osuwiskowych,



rozpoczęcie realizacji ochrony głównych zbiorników wód podziemnych,



propagowanie zachowań sprzyjających oszczędzaniu wody przez działania edukacyjnopromocyjne (akcje, kampanie skierowane do wszystkich grup społecznych),



opracowanie krajowej strategii ochrony gleb, w tym walki z ich zakwaszeniem,



promocja rolnictwa ekologicznego i rolnictwa integrowanego,



waloryzacja terenów pod względem ich przydatności do produkcji zdrowej Ŝywności oraz
promocja takiej Ŝywności,
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rozwój monitoringu gleb,



finansowe wspieranie przez fundusze ekologiczne inicjatyw dotyczących rekultywacji
terenów zdegradowanych i zdewastowanych,



zakończenie opracowania systemu osłony przeciwosuwiskowej przez Państwowy Instytut
Geologiczny,



ułatwienia dla przedsiębiorstw prowadzących prace poszukiwawczorozpoznawcze przez
uchwalenie nowego prawa geologicznego i górniczego,



ułatwienia w dostępie do map i danych geologicznych,



uzupełnienia mapy geośrodowiskowej Polski w skali 1:50 000 o nowe warstwy
tematyczne,



uzupełnienie baz danych geologiczno-inŜynierskich dla aglomeracji miejskich,



tworzenie stanowisk dokumentacyjnych i geoparków w celu prawnej ochrony dziedzictwa
geologicznego Polski oraz inwentaryzacja stanowisk geologicznych i utworzenie ich
centralnego rejestru,



zakończenie prac nad systemem osłony przeciwosuwiskowej SOPO i utworzenie
centralnego rejestru osuwisk i terenów zagroŜonych ruchami masowymi ziemi,



określenie obszarów zagroŜonych naturalnymi mikrowstrząsami sejsmicznymi,



prowadzenie polityki koncesyjnej mającej na celu zwiększenie udokumentowania złóŜ
surowców

energetycznych

z

jednoczesnym

promowaniem

nowych

technologii

pozyskiwania energii ze złóŜ, zwłaszcza węgla, w celu minimalizowania negatywnego
wpływu na środowisko dotychczasowego sposobu eksploatacji,


promowanie wykorzystania metanu z pokładów węgla,



zbierania i udostępniania informacji na temat zagroŜeń dla zdrowia społeczeństwa
(zarówno nagłych, jak i długotrwałych),



opracowania

zasad

analizy

ryzyka

zdrowotnego

dla

procedur

związanych

z

dopuszczaniem inwestycji do realizacji,


poprawy

funkcjonowania

państwowego

monitoringu

środowiska

i

monitoringu

sanitarnego przez poprawę technicznego wyposaŜenia słuŜb kontrolnych w nowoczesny
sprzęt oraz sieci alarmowe,


wspólnych działań Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Inspekcji Środowiska w celu
poprawy jakości wody pitnej,



wspólnego

prowadzenia

akcji

edukacyjno-szkoleniowych

dla

słuŜb

zakładów

przemysłowych i pracowników administracji publicznej w zakresie zapobiegania awariom
oraz skaŜeniom środowiska,
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doposaŜenie straŜy poŜarnej w sprzęt do ratownictwa chemiczno-ekologicznego oraz
sporządzanie wojewódzkich i powiatowych planów zarządzania ryzykiem wystąpienia
awarii



dalsza redukcja emisji SO2, NOx i pyłu drobnego z procesów wytwarzania energii;
zadanie to jest szczególnie trudne dlatego, Ŝe struktura przemysłu energetycznego Polski
jest głównie oparta na spalaniu węgla i nie moŜna jej zmienić w ciągu kilku lat,



moŜliwie szybkie uchwalenie nowej polityki energetycznej Polski do 2030 r., w której
zawarte będą mechanizmy stymulujące zarówno oszczędność energii, jak i promujące
rozwój odnawialnych źródeł energii,



modernizacja systemu energetycznego, która musi być podjęta jak najszybciej nie tylko ze
względu na ochronę środowiska, ale przede wszystkim ze względu na zapewnienie dostaw
energii elektrycznej; decyzje o modernizacji bloków energetycznych i całych elektrowni
powinny zapadać przed rokiem 2010 ze względu na długi okres realizacji inwestycji w
tym sektorze; moŜe tak się stać jedynie przez szybką prywatyzację sektora
energetycznego i związanym z nią znacznym dopływem kapitału inwestycyjnego,



w latach 2009-2012 takŜe podjęcie działań związanych z gazyfikacją węgla (w tym takŜe
z gazyfikacją podziemną) oraz z techniką podziemnego składowania dwutlenku węgla;
dopiero dzięki uruchomieniu pełnego pakietu ww. działań moŜna liczyć na wypełnienie
przez Polskę zobowiązań wynikających z opisanych wyŜej dyrektyw,



konieczne opracowanie i wdroŜenie przez właściwych marszałków województw
programów naprawczych w 161 strefach miejskich, w których notuje się przekroczenia
standardów dla pyłu drobnego PM10 i PM2,5,



zawartych w Dyrektywie CAFE,



budowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków z podwyŜszonym usuwaniem biogenów
dla wszystkich aglomeracji powyŜej 15 000 RLM oraz rozbudowa dla nich sieci
kanalizacyjnych wspierana dotacjami z Programu Operacyjnego „Infrastruktura i
Środowisko” (priorytet I),



uruchomienie działań zapisanych w planach gospodarowania wodami na obszarach
dorzeczy w Polsce oraz w programie wodno środowiskowym kraju,



opracowanie

programów

działań

specjalnych

mających

na

celu

ograniczenie

zanieczyszczenia powodowanego przez substancje niebezpieczne i priorytetowe
pochodzące przede wszystkim ze źródeł przemysłowych,


realizacja programów działań na obszarach szczególnie naraŜonych na azotany
pochodzenia rolniczego,
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wyposaŜenie zakładów sektora rolno-spoŜywczego w wysokosprawne oczyszczalnie
ścieków,



wyposaŜenie jak największej liczby gospodarstw rolnych w zbiorniki na gnojowicę i płyty
obornikowe,



ustanowienie obszarów ochronnych dla głównych zbiorników wód podziemnych oraz
stref ochrony ujęć wód podziemnych,



rozwój sieci monitoringu jakości wód powierzchniowych i podziemnych,



ścisła współpraca z państwami leŜącymi nad Morzem Bałtyckim w realizacji programu
ochrony wód tego morza w ramach Konwencji Helsińskiej,



wdroŜenie do praktyki najbardziej skutecznych i ekonomicznie opłacalnych metod
odzysku osadów ściekowych z duŜych oczyszczalni ścieków



sporządzenie map akustycznych dla miast powyŜej 100 tys. mieszkańców oraz dla dróg
krajowych i lotnisk, a takŜe wynikających z nich programów ochrony przed hałasem



likwidacja źródeł hałasu przez tworzenie stref wolnych od transportu, ograniczenie
szybkości ruchu, wymianę taboru tramwajowego na mniej hałaśliwy, a takŜe budowę
ekranów akustycznych



wykorzystywanie planowania przestrzennego dla rozdzielenia potencjalnych źródeł hałasu
od terenów mieszkaniowych



rozwój systemu monitoringu hałasu



zorganizowanie laboratorium referencyjnego do pomiaru pól w ramach Inspekcji Ochrony
Środowiska i szkolenie specjalistów w zakresie ich pomiaru, a takŜe opracowanie w
Ministerstwie Środowiska procedur zapewniających bezpieczną lokalizację źródeł pól
elektromagnetycznych



zobowiązanie operatorów telefonii komórkowej do zgłoszenia organowi ochrony
środowiska instalacji stanowiących źródła promieniowania

Program Ochrony Środowiska dla województwa łódzkiego na lata 2008-2011
Sformułowano następujące działania ekologiczne:


racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi i zapewnienie dobrej jakości wody pitnej,



ochrona przed zanieczyszczeniami ze źródeł punktowych i obszarowych,



ochrona przed powodzią i skutkami suszy,



ochrona gleb uŜytkowanych rolniczo przed degradacją,



rekultywacja terenów zdegradowanych,



ochrona róŜnorodności biologicznej,



ochrona i zwiększenie zasobów leśnych,
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objęcie ochroną prawną obszarów i obiektów o największych walorach przyrodniczych,



ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów oraz stworzenie zintegrowanego systemu
odzysku i unieszkodliwiania,



eliminowanie uciąŜliwości związanych z niewłaściwym postępowaniem z odpadami,



ograniczenie

emisji

zanieczyszczeń

ze

źródeł

punktowych,

liniowych

i

powierzchniowych, wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii,


zwiększenie wykorzystania gazu ziemnego w przemyśle i gospodarce komunalnej,



ograniczenie hałasu pochodzenie komunikacyjnego,



ograniczenie skutków awarii przemysłowych i chemicznych,



zapobieganie i ograniczanie skutków awarii związanych z przewozem materiałów
niebezpiecznych szlakami drogowymi i kolejowymi,



zachowanie stref bezpieczeństwa przy lokalizacji obiektów emitujących promieniowanie
elektromagnetyczne,



zmniejszenie materiałochłonności produkcji,



racjonalna eksploatacja kopalin,



edukacja ekologiczna,



upowszechnianie informacji o środowisku.

Zawarte w powyŜszych dokumentach cele zgodne są z zapisami przyjętych dyrektyw i
dokumentów Unii Europejskiej.
Głównym celem opracowanej koncepcji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy jest
spełnienie wymogów prawnych wynikających z zapisów aktów prawnych prawa polskiego,
prawa lokalnego oraz planów wyŜszego szczebla to jest: Polityki Ekologicznej Państwa,
Programu Ochrony Środowiska dla województwa łódzkiego.
Biorąc pod uwagę zapisy Programu Ochrony Środowiska oraz odnosząc je do wyŜej
przedstawionych zapisów innych dokumentów strategicznych, stwierdza się zgodność jego
zapisów i integralność z celami i kierunkami innych strategii dotyczących:


ochrony zasobów wodnych,



ochrony gleb,



ochrony zasobów przyrodniczych i krajobrazowych,



racjonalnego wykorzystania poszczególnych komponentów środowiska.
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8. Identyfikacja przewidywanych znaczących oddziaływań na środowisko

Przede wszystkim istotnym jest, Ŝe szczegółowa analiza oddziaływań na środowisko
poszczególnych inwestycji moŜliwa będzie na etapie wydawania decyzji środowiskowej.
Szczegółowe cale i zadania w zakresie gospodarki odpadami opisano w aktualizacji Planu
Gospodarki Odpadami dla Gminy Moszczenica, natomiast ich oddziaływania – równieŜ
tworzenie zakładów zagospodarowania odpadów - w Prognozie oddziaływania na środowisko
projektu Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Moszczenica.
Zasadniczym jest przedstawienie zarówno pozytywnych, jak i negatywnych skutków
realizacji niniejszego dokumentu (bądź teŜ braku tych skutków).
Oddziaływanie:
+ pozytywne
- negatywne
0 neutralne

Gleby

Warunki akustyczne

Przyrodę i obszary
chronione

Krajobraz

Zabytki

Mieszkańcy

Modernizacja urządzeń melioracyjnych
Budowa zbiornika retencyjno rekreacyjnego w Moszczenicy
Rozbudowa i modernizacja ujęcia wody w
Jarostach
Rozbudowa istniejącej oczyszczalni
ścieków do Qmax = 1875 m3/d w
Moszczenicy
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w
Babach i Kiełczówce, etap II
Budowa kanalizacji sanitarnej w
Gościmowicach II
Budowa kanalizacji sanitarnej w
Gościmowicach I
Przebudowa i modernizacja drogi w
Gościmowicach I
Przebudowa i modernizacja drogi w
Babach,
ul. Rzemieślnicza,
ul. Sieradzka II
Przebudowa i modernizacja drogi BabyLesisko

Wody
powierzchniowe i
podziemne

Zadanie

Powietrze
atmosferyczne

Oddziaływanie na poszczególne komponenty

0

+

0

0

0

0

0

+

0

+/-

0

0

+/-

+

0

+

0

+

0

0/-

0

0

0

+

0

+

+

0/-

+

+

0

+

0

+

+

0/-

+

+

0

+

0

+

+

0/-

+

+

0

+

0

+

+

0/-

+

+

0

+

+

0

0

0/-

0

+

0

+

+

0

0

0/-

0

+

0

+

+

0

0

0/-

0

+

0

+
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Budowa drogi w Srocku, ul. Słoneczna, ul.
Spacerowa
Przebudowa: ul. Wschodniej, ul. Lipowej w
Moszczenicy
Budowa dróg na Osiedlu Kosowska –
Spacerowa w Moszczenicy
Przebudowa i termomodernizacja budynku
Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w
Moszczenicy
Gazyfikacja gminy
Modernizacja wraz z dociepleniem dachu
budynku Szkoły Podstawowej w Babach
Budowa Centrum Rekreacji i Sportu w
Moszczenicy
Promocja gospodarstw ekologicznych i
agroturystycznych

8.1.


+

0

0

0/-

0

+

0

+

+

0

0

0/-

0

+

0

+

0

0

0

0/-

0

+

0

+

+

0

0

0/-

0

+

0

+

+

0

0

0

0

+

0

+

+

0

0

0/-

0

+

0

+

0

0

0

0/-

0

0

0

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Pozytywne:
zmniejszenie zuŜycia zasobów naturalnych, zwiększenie wykorzystania odnawialnych
źródeł energii:

oprócz działań samych mieszkańców mających na celu oszczędzanie wody (korzystanie z
urządzeń i sprzętów wodooszczędnych, racjonalne gospodarowanie wodą) naleŜy zapewnić
jak największe zminimalizowanie utraty wody w systemach przesyłowych, w tym celu naleŜy
prowadzić kontrolę i modernizację sieci wodociągowej, ponadto poprawa stanu technicznego
nie tylko uszczelni sieć, jednocześnie wpłynie na poprawę jej jakości;
zmniejszenie zuŜycia wszelkich surowców i nośników energii jest najbardziej racjonalnym
podejściem dla zmniejszenia presji na środowisko;
szczególnie istotny wpływ na poprawę stanu komponentów środowiska wiąŜe się z
zastępowaniem węgla ekologicznymi nośnikami energii;
stosowanie materiałów energooszczędnych wpływa na racjonalne wykorzystanie energii a
tym samym na ochronę powietrza;


oczekuje się zachowania czystych zasobów wód podziemnych, poprawę jakości wód
powierzchniowych oraz zwiększenia atrakcyjności turystycznej wód powierzchniowych,
rozwój i modernizacja systemów retencyjnych będzie zapobiegać wylewom rzek oraz
wpływać na poprawę bilansu wodnego:

poprzez zmniejszenie ilości odprowadzanych do środowiska ścieków nieoczyszczonych ze
źródeł

komunalnych

i

przemysłowych

oraz

ograniczenie

spływu

zanieczyszczeń

obszarowych;
pozytywnie na poprawę bilansu wodnego oddziaływają powierzchnie lasów;


poprawa jakości powietrza:
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szczególnie istotny wpływ na poprawę stanu komponentów środowiska wiąŜe się z
zastępowaniem węgla ekologicznymi nośnikami energii;
stosowanie materiałów energooszczędnych wpływa na racjonalne wykorzystanie energii a
tym samym na ochronę powietrza;
poprawa stanu dróg gruntowych gminy (budowa dróg utwardzonych) – poprawa stanu
technicznego dróg wpłynie pozytywnie na stan powietrza – spowoduje obniŜenie pylenia,
jakie powodują pojazdy na drogach gruntowych, spowoduje zmniejszenie emisji spalin i
spowoduje zmniejszenie zuŜycia paliwa;
pozytywny wpływ na powietrze będzie się wiązał równieŜ z realizacją zadań mających na
celu tworzenie kompleksów leśnych;


zlikwidowanie zagroŜenia wynikającego z niewłaściwego składowania odpadów oraz
ograniczyć zuŜycie surowców naturalnych:

ograniczenie powstawania „dzikich wysypisk” odpadów, a w szczególności pozbywania się w
ten sposób przez mieszkańców odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych, spowoduje
ograniczenie dewastacji i degradacji gleb, zanieczyszczeń do wód, ograniczenie dewastacji
siedlisk;


zachowanie

potencjału

gleb,

przywrócenia

walorów

przyrodniczych

terenów

zdewastowanych i zdegradowanych, a więc i ograniczenia zanieczyszczenia gleby,
zmniejszenie zagroŜenia erozją:
zmniejszenie ilości odprowadzanych do środowiska ścieków nieoczyszczonych ze źródeł
komunalnych i przemysłowych oraz ograniczenie spływu

zanieczyszczeń obszarowych

zapobiegać będzie degradacji równieŜ gleb;
racjonalna gospodarka pozwoli zachować właściwy chemizm gleb i zapobiegać jej
degradacji;
wprowadzenie zadrzewień i zakrzewień wpłynie korzystnie na gleby i zachowanie
róŜnorodności biologicznej, poniewaŜ stanowią one ostoje i ułatwiają migrację wielu
organizmów, które w nieróŜnorodnym krajobrazie rolniczym nie mogły by bytować;
powierzchnie lasów pozytywnie oddziaływają na poprawę bilansu wodnego, ochronę gleb
przed erozją;


utrzymanie i przywrócenie zasobów i walorów przyrodniczych oraz

osiągnięcie jak

najlepszych efekty uŜytkowania w sposób zgodny z zasadami ochrony przyrody,
bioróŜnorodności i krajobrazu:
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wprowadzenie zadrzewień i zakrzewień wpłynie korzystnie na zachowanie róŜnorodności
biologicznej, poniewaŜ stanowią one ostoje i ułatwiają migrację wielu organizmów, które w
nieróŜnorodnym krajobrazie rolniczym nie mogły by bytować;
szczególna rolę w ochronie róŜnorodności biologicznej spełniają lasy, poniewaŜ pomimo
znaczących przekształceń nadal zachowują duŜy stopień naturalności, cechują się znacznym
zróŜnicowaniem siedlisk i są ostoją wielu gatunków roślin i zwierząt;


zwiększenie świadomości ekologicznej (szczególnie w zakresie gospodarki odpadami,
gospodarki ściekowej, oszczędności energii) – zwiększenie świadomość ekologicznej jest
koniecznym warunkiem realizacji poszczególnych priorytetów;



uporządkowanie infrastruktury technicznej;



polepszenie jakości Ŝycia mieszkańców.

Wszystkie wymienione czynniki będą miały pozytywny wpływ na powietrze wody, glebę i
powierzchnie ziemi, bioróŜnorodność, faunę i florę, w tym Natura 2000, zdrowie ludzi.
WaŜnym zjawiskiem jest wzajemne oddziaływanie pomiędzy poszczególnymi komponentami
środowiska, a co za tym idzie bezpośrednia poprawa jednego wpływa pośrednio na poprawę
stanu pozostałych składników środowiska.
8.2.

Negatywne:

Zadania, znaczące z punktu widzenia negatywnego oddziaływania na środowisko, związane
są z budową lub rozbudową: dróg, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, budynków
uŜyteczności publicznej.
W etapie planowania nie moŜna wskazać jednoznacznie oddziaływania inwestycji na
środowisko, wynika to z braku informacji na temat szczegółowej lokalizacji, rozmiaru i
technologii przedsięwzięcia, które będą moŜliwe do określenia na etapie opracowania raportu
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (zgodnie z §2.1 pkt. 39 Rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań
związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na
środowisko wymagają sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko).
Planowane inwestycje mają charakter proekologiczny, przez co eksploatacja instalacji
stanowi pozytywne oddziaływanie na komponenty środowiska. JednakŜe analizie podlegają
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wszystkie etapy inwestycji, dlatego z myślą o etapie budowy instalacji wskazuje się
moŜliwość występowania ewentualnych negatywnych oddziaływań.
W stosunku do obszarów objętych ochroną prawną ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o
ochronie przyrody (tj. Dz. U. 2009 Nr 151 poz. 1220) przewiduje ograniczenia w ich
uŜytkowaniu, wynikające z konieczności zachowania i ochrony ich walorów i wartości
przyrodniczych, krajobrazowych bądź kulturowych.
W stosunku do obszarów wyznaczonych jako obszar Natura 2000 oraz do projektowanych
obszarów Natura 2000 zabrania się podejmowania działań mogących w istotny sposób
pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt, a takŜe w
istotny sposób wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których został wyznaczony obszar Natura
2000. Przedsięwzięcia o potencjalnym bezpośrednim lub pośrednim wpływie na stan obszaru
Natura 2000 podlegają ocenie oddziaływania na środowisko pod względem ewentualnych
skutków w odniesieniu do siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla
których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000.

Miarodajna jest jedynie

indywidualna ocena (gruntowne rozpoznanie, badania) z zastosowaniem metodyk
referencyjnych.
8.2.1. Oddziaływanie na powietrze atmosferyczne
Okresowe uciąŜliwości w rejonie miejsca budowy, związane są z ruchem samochodów
dostawczych i pracą sprzętu cięŜkiego. Ruch i praca w/w sprzętu będą źródłem
zanieczyszczeń gazowych i pyłowych. Substancjami zanieczyszczającymi będą: tlenek węgla,
tlenki azotu, tlenki siarki, węglowodory aromatyczne, cząstki smoły i sadzy, metale cięŜkie
oraz gazy z podgrzanych asfaltów drogowych, zapylenie.
Gazy wydzielające się z mieszanek mineralno – bitumicznych mogą być szkodliwe dla
zdrowia tylko przy duŜych koncentracjach, poniewaŜ zawierają między innymi benzen i
fenol; w asfaltach drogowych tych składników jest niewiele.
Oddziaływania występujące w fazie przebudowy są okresowe i krótkotrwałe; znikają po
zakończeniu prac.
8.2.2. Oddziaływanie na wody powierzchniowe i podziemne
Okresowe uciąŜliwości w rejonie miejsca budowy, związane są z ruchem samochodów
dostawczych i pracą sprzętu cięŜkiego. Ruch i praca w/w sprzętu będą źródłem
zanieczyszczeń gazowych i pyłowych. Oddziaływania występujące w fazie budowy bądź
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przebudowy są okresowe i krótkotrwałe przemieszczają się wraz z wykonywanymi pracami;
znikają po zakończeniu prac
Inwestycje drogowe podczas eksploatacji, ze względu na nie kontrolowane spływy ścieków
opadowych i roztopowych z dróg stanowią zagroŜenie dla zasobów wodnych. Głównymi
zanieczyszczeniami są: zawiesiny ogólne, specyficzne mikrozanieczyszczenia organiczne
(węglowodory alifatyczne, aromatyczne i WWA), metale cięŜkie, chlorki.
Budowa i modernizacja zbiorników retencyjnych oraz obiektów hydrotechnicznych prócz
niewątpliwych korzyści, moŜe negatywnie wpływać na środowisko. Retencjonowanie wód
prowadzi do podwyŜszenia zwierciadła wód gruntowych na terenach przyległych, co moŜe
nieść ryzyko powstawania lokalnych zabagnień. Zbiorniki zlokalizowane na ciekach mogą
powodować wzrost eutrofizacji wód w rzekach.
8.2.3. Oddziaływanie na gleby
Okresowe uciąŜliwości w rejonie miejsca budowy, związane są z ruchem samochodów
dostawczych i pracą sprzętu cięŜkiego. Ruch i praca w/w sprzętu będą źródłem
zanieczyszczeń gazowych i pyłowych. Oddziaływania te są okresowe i krótkotrwałe; znikają
po zakończeniu prac.
Nieodwracalne skutki są natomiast związane są z ewentualnym zajmowaniem gruntów
rolniczych.
8.2.4. Oddziaływanie na warunki akustyczne
Okresowe uciąŜliwości w rejonie miejsca budowy, związane są z ruchem samochodów
dostawczych i pracą sprzętu cięŜkiego. Ruch i praca w/w sprzętu będą źródłem hałasu i
wibracji do środowiska. Oddziaływania występujące w fazie przebudowy są okresowe i
krótkotrwałe; znikają po zakończeniu prac.
Istnieje ryzyko zwiększenia poziomu hałasu wzdłuŜ nowopowstałych dróg komunikacyjnych.
Ewentualne uciąŜliwości hałasowe mogą powodować duŜe imprezy, festyny.
Przy realizacji celów związanych z odnawialnymi źródłami energii naleŜy pamiętać, Ŝe
ewentualnym zagroŜeniem hałasowym mogą być elektrownie wiatrowe, dlatego teŜ istotny
jest dobór ich lokalizacji ze szczególnym uwzględnieniem ochrony terenów chronionych
akustycznie.
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8.2.5. Oddziaływanie na przyrodę i obszary chronione
Wpływ budowy lub przebudowy dróg na obszary Natura 2000 związany z oddziaływaniami
na nie pozostałych komponentów środowiska jest pomijany jako znaczący – nie wykazano
znaczącego oddziaływania zanieczyszczeń na powietrze atmosferyczne, wody, gleby
(stanowiące pośrednie oddziaływanie na obszary Natura 2000).
Jako znaczące oddziaływanie, wynikające z eksploatacji drogi, wskazuje się kolizje z
przemieszczającymi się gatunkami. Śmiertelność, w wyniku kolizji, powoduje spadek
liczebności. Ponadto ptaki próbujące przystąpić do rozrodu w pobliŜu drogi mają z reguły
obniŜony sukces reprodukcyjny. Zasięg oddziaływania na obszar dotyczy terenu przyległego
do drogi (lokalny).
Pozostałe planowane przedsięwzięcia prowadzone będą przez obszary zabudowane (do
obszarów zabudowanych bezpośrednio przylegają homogeniczne nieuŜytki lub znacząco
przekształcone zadrzewienia niemające istotnego znaczenia dla interesujących ze względu na
swą rzadkość lub znaczenie biocenotyczne gatunków), rodzaj przedsięwzięć sugeruje, Ŝe ich
oddziaływanie będzie się zamykać w obszarze działek, na których będzie prowadzone
przedsięwzięcie, stąd nie powinny powodować niszczenia obszarów cennych przyrodniczo
oraz zakłócać migracji gatunków. Nie wpłyną na najbliŜsze obszary Natura 2000.
Jak wykazano w pozostałych podrozdziałach, oddziaływania w fazie budowy będą okresowe i
krótkotrwałe, znikają po zakończeniu prac, stąd teŜ nie wskazuje się równieŜ pośredniego
negatywnego oddziaływania na obszary chronione.
8.2.6. Oddziaływanie na krajobraz
Budowy, przebudowy i modernizacje infrastruktury technicznej nie powinna stwarzać
wraŜenia dysharmonii, poniewaŜ dotyczy terenów zabudowanych. Degradacja krajobrazu
moŜliwa jest w przypadku wprowadzania duŜych obiektów budowlanych.
8.2.7. Oddziaływanie na zabytki
Szczegółowa analiza oddziaływań poszczególnych inwestycji moŜliwa będzie na etapie
wydawania decyzji środowiskowej.
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8.2.8. Oddziaływanie na mieszkańców
Nie identyfikuje się negatywnego oddziaływania. Podczas prowadzenia prac budowlanych
wymagane są oznaczenia oraz zabezpieczana terenu budowy, więc zagroŜenie dla
mieszkańców będzie wyeliminowane.
Eksploatacja planowanych elementów infrastruktury technicznej wpłynie na poprawę Ŝycia
mieszkańców.
8.2.9. Odpady
Najistotniejszym problemem etapu prac budowlanych jest wytwarzanie odpadów o
charakterze budowlanym naleŜących do następujących podgrup katalogowych grupy 17:


17 01 – odpady materiałów i elementów budowlanych, infrastruktury drogowej,



17 03 – odpady asfaltów, smół i produktów smołowych,



17 04 – odpady i złomy metaliczne oraz stopy metali,



17 05 – gleba i ziemia.

Zgodnie z art. 3, ust. 3, pkt. 22 ustawy o odpadach wytwórcą odpadów powstających w
wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia
zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy
usługę, tak, więc odpady te nie naleŜeć będą do inwestora, lecz do wykonawcy usług.
Wykonawca usług, który zgodnie z art. 17 ust. 1a ustawy odpadach (Dz. U. 2007 nr 39 poz.
251 ze zmianami) zobowiązany jest do uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarki
odpadami, natomiast zgodnie z art. 21b ustawy odpadach (Dz. U. 2007 nr 39 poz. 251 ze
zmianami) nie podaje ilości odpadów przewidzianych do wytwarzania.
9. Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczenie lub kompensację
przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko mogących być rezultatem
realizacji projektowanego dokumentu
Etapy budowy:
Złagodzenie negatywnych oddziaływań etapu budowy odnosić się będzie do odpowiedniego
prowadzenie prac budowlanych oraz właściwe wykorzystanie maszyn i urządzeń.
W celu zapobiegania wzrostowi wydzielanych spalin, hałasu, wycieków olejów i smarów
naleŜy zadbać, aby sprzęt i środki transportowe były dobrej jakości, prawidłowo utrzymane i
wyposaŜone. Wskazane jest zastosowanie opończy zakrywających skrzynię ładunkową
pojazdów przewoŜących mieszanki cementowe, które ograniczą emisję szkodliwych gazów i
oparów. Maszyny powinny być właściwie eksploatowane, poniewaŜ obciąŜone powodują
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wzrost emisji spalin i hałasu. Istotne jest kontrolować stan techniczny wykorzystywanych
urządzeń, by nie dopuścić do sytuacji awaryjnych. NaleŜy zminimalizować (nawet
wykluczyć) prawdopodobieństwo przedostania się produktów ropopochodnych.
Szczególnie

istotne

jest

gospodarowanie

odpadami

powstającymi

przy

pracach;

niedopuszczalne jest pozostawienie jakichkolwiek odpadów (smarów, olejów). Substancje
niebezpieczne powinny być składowane w bazach sprzętowo – magazynowych.
Etap eksploatacji:
Planowane obiekty i instalacje muszą spełniać standardy budowlane i emisyjne, być
właściwie eksploatowane i konserwowane. Muszą być pod stałym monitoringiem.
Ponadto naleŜy pamiętać, Ŝe wszystkie wykorzystywane technologie mają spełniać kryteria
BAT.

10. Rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie
wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej
do tego wyboru, w tym takŜe wskazania napotkanych trudności wynikających z
niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy
Charakter omawianego dokumentu oraz zawartych w nich zadań są z załoŜenia „prośrodowiskowe”.
Przedstawione cele, działania oraz zadania niezbędne są do osiągnięcia wyznaczonych
priorytetów i celów ekologicznych, realizacji załoŜeń Polityki Ekologicznej Państwa.
Wskazane projekty zostały obecnie uznane za priorytetowe.
Rozwiązania zastosowane w Programie zgodne są z zapisami w dokumentach wyŜszego
rzędu; są w pełni zasadne, z ekologicznego oraz ekonomicznego punktu widzenia, stąd
nieuzasadnione jest stosowanie alternatywnych. Jednak z uwagi na lokalne uwarunkowania
wskazane byłoby przedstawienie moŜliwości etapowania inwestycji.
11. Informacje o przewidywanych
projektowanego dokumentu.

metodach

analizy

realizacji

postanowień

Gminny Program Ochrony Środowiska stanowi jeden z wielu instrumentów zarządzania
środowiskiem. Weryfikacja planu operacyjnego oraz aktualizacja programu wraz z oceną
stopnia wykonania przedsięwzięć i osiągania wyznaczonych celów umoŜliwi osiągnięcie
unifikacji zarządzania programem z zarządzaniem środowiskiem.
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Uczestnicy realizacji programu
Ze względu na pełniącą rolę moŜna wyróŜnić cztery grupy uczestników, biorących udział w
realizacji programu;


podmioty uczestniczące w organizacji i zarządzaniu programem,



podmioty realizujące zadania programu,



podmioty kontrolujące przebieg realizacji i efekty programu,



społeczność gminy jako główny podmiot odbierający wyniki działań programu.

WaŜnym elementem w procesie realizacji programu jest uspołecznienie procesu. Wówczas
zapewniona jest jego akceptacja a takŜe odpowiedzialność za wyniki realizacji przez szerokie
grono partnerów.
W celu zdobycia zasobów technicznych i finansowych istotne jest równieŜ partnerstwo ze
wszystkimi lokalnymi, krajowymi i międzynarodowymi programami działającymi w regionie.
Struktura zarządzania programem
Głównym

wykonawcą

programu

jest

urząd

gminy.

Urząd

ten

współdziała

z zarządem powiatu, a takŜe z instytucjami działającymi w ramach podsystemów:
społecznym, gospodarczym i technicznym oraz z jednostkami samorządu terytorialnego.
Poza tym nieodzowna jest współpraca z instytucjami, które dysponują odpowiednim
instrumentarium wynikającym z kompetencji.
Kontrola realizacji programu
Kontrola realizacji programu polega na ocenie i analizie następujących elementów:


stopnia wykonania działań,



stopnia realizacji przyjętych celów,



rozbieŜności pomiędzy przyjętymi celami i działaniami a ich wykonaniem,



przyczyny tych rozbieŜności.

Oceny

postępów

we

wdraŜaniu

programu

w

zakresie

przedsięwzięć

na

lata

2008 - 2011 będzie dokonywał urząd gminy poprzez wyznaczonego w tym celu koordynatora
wdraŜania programu. Co dwa lata będzie wykonywany raport z wykonania programu, na
podstawie którego określona zostanie aktualizacja programu. RównieŜ co dwa lata będą
oceniane przedsięwzięcia przewidziane na lata 2012 - 2015.
PowyŜsza procedura pozwoli na spełnienie wymagań ustawy „Prawo ochrony środowiska”
dotyczących okresu na jaki przyjmowany jest gminny program ochrony środowiska i systemu
raportowania o stanie realizacji programu.
Tak więc do działań kontrolujących naleŜytą realizację programu naleŜą:


ocena postępów we wdraŜaniu programu ochrony środowiska – co roku,
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raport z wykonania programu – co dwa lata,



aktualizacja programu – co cztery lata.
12. Informacje o moŜliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko

Ze względu na lokalizację i skalę realizacja załoŜeń i zadań Programu nie będzie powodować
transgranicznego oddziaływania na środowisko.

13. Streszczenie
Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przez właściwy organ
administracji odbywa się w oparciu o „Prognozę oddziaływania na środowisko”.
Głównym celem dokumentu jest identyfikacja oddziaływania na środowisko realizacji
załoŜeń Programu Ochrony Środowiska.
Zawiera informacje zgodne z art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o
udostępnianiu informacji i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zmianami) oraz pismem
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi znak PWIS-NS-OZNS072/83/10 1051 z dn. 27.08.2010 r. oraz pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Łodzi znak RDOŚ-10-WSI-o-6625/439-1/2010/js z dn. 31.08.2010 r.
Kierunki działań poddano analizie oraz odniesiono do zasobów i stanu środowiska na terenie
Gminy. Na tej podstawie identyfikowano moŜliwe skutki oddziaływania na środowisko
realizacji załoŜeń Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Moszczenica.
Przedstawiono główne cele Programu, wnioski z analizy stanu środowiska i działania
zmierzające do ochrony i poprawy stanu środowiska na terenie gminy.
Przedstawiono cele i kierunki działań dokumentów krajowych regulujących działania
zmierzające do poprawy stanu środowiska oraz monitoring realizacji postanowień Programu
Ochrony Środowiska dla Gminy Moszczenica.
Rozwiązania zastosowane w Programie zgodne są z zapisami w dokumentach wyŜszego
rzędu; są w pełni zasadne, z ekologicznego oraz ekonomicznego punktu widzenia, stąd
nieuzasadnione jest stosowanie alternatywnych. Jednak z uwagi na lokalne uwarunkowania
wskazane byłoby przedstawienie moŜliwości etapowania inwestycji.
Głównym celem opracowanej koncepcji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy jest
spełnienie wymogów prawnych wynikających z zapisów aktów prawnych prawa polskiego,
prawa lokalnego oraz planów wyŜszego szczebla to jest: Polityki Ekologicznej Państwa,
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Programu Ochrony Środowiska dla województwa łódzkiego. Zawarte w powyŜszych
dokumentach cele zgodne są z zapisami przyjętych dyrektyw i dokumentów Unii
Europejskiej. Biorąc pod uwagę zapisy Programu Ochrony Środowiska oraz odnosząc je do
wyŜej przedstawionych dokumentów strategicznych, stwierdza się zgodność jego zapisów i
integralność z celami i kierunkami innych strategii dotyczących:


ochrony zasobów wodnych,



ochrony gleb,



ochrony zasobów przyrodniczych i krajobrazowych,



racjonalnego wykorzystania poszczególnych komponentów środowiska.

Realizacja działań Programu nie będzie powodować transgranicznego oddziaływania na
środowisko.
Zadania przewidziane w Planie wpłyną przede wszystkim na:
– poprawę jakości powietrza

– ograniczenie dewastacji i degradacji gleb,
– ograniczenie dewastacji siedlisk,
– ograniczenie zanieczyszczeń do wód,
– polepszenia jakości Ŝycia mieszkańców.
Oddziaływania negatywne (okresowe) identyfikuje się głównie z fazą budowy lub
rozbudowy: dróg, kanalizacji deszczowej, budynków uŜyteczności publicznej.
Realizacja załoŜeń i zadań Programu nie będzie powodować transgranicznego oddziaływania
na środowisko.
Szczegółowa analiza oddziaływań na środowisko poszczególnych inwestycji moŜliwa będzie
na etapie wydawania decyzji środowiskowych.
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