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CZĘŚĆ I 
Gminny Program Ochrony Środowiska 

Podstawy prawne Gminnego Programu Ochrony Środowiska 

 
Gminny Program Ochrony Środowiska opracowywany jest w oparciu o szereg 
przepisów prawnych, z których najważniejsze to: 

 ustawa o samorządzie gminnym 
 ustawa „Prawo ochrony środowiska” 
 ustawa o ochronie przyrody 
 ustawa o odpadach 
 ustawa o otrzymaniu czystości i porządku w gminie 
 ustawa o wprowadzeniu ustawy – prawo ochrony środowiska, ustawy o 

odpadach oraz zmianie niektórych ustaw 
 ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych 
 ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków 
 ustawa „Prawo wodne” 
 ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym 
 ustawa „Prawo budowlane” 
 ustawa „Prawo geologiczne i górnicze” 
 ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych 
 ustawa o lasach 
 i przepisy wykonawcze wydane na podstawie tych ustaw 

oraz w oparciu o dokumenty: 
 II Polityka Ekologiczna Państwa – Ministerstwo Środowiska, 2000 r. 
 Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2010 – Ministerstwo 

Środowiska, 2006 r. 
 Narodowa Strategia Spójności (Narodowe Strategiczne Ramy 

Odniesienia) 2007-2013 
 Polityka Ekologiczna Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do 

roku 2016, Warszawa 2008 
 Natura 2000 – Europejska sieć ekologiczna, Ministerstwo Środowiska, 

Warszawa 2002 r. 
 Polityka energetyczna Polski do 2030 roku 
 Polityka Leśna Państwa 
 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-

2013 
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 Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 
(aktualizacja) 

 Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 
Mazowieckiego 

 Program Ochrony Środowiska Województwa Mazowieckiego na lata 
2007-2010 z uwzględnieniem perspektywy do 2014 r. (aktualizacja) 

 Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2007-
2011 z uwzględnieniem lat 2012-2015 (aktualizacja)  

 Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Zwoleńskiego 
 Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Zwoleńskiego 
 Strategia Rozwoju Gminy Tczów na lata 2007-2015 (aktualizacja) 
 Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Tczów na lata 2007-2013 

(aktualizacja) 
 
I. GMINA TCZÓW 

  
1.1. Podstawy i cel opracowania 
 
Ustawy „Prawo ochrony środowiska” oraz „Ustawa o odpadach” nakładają na 
jednostki samorządu terytorialnego obowiązek opracowania „Programu 
Ochrony Środowiska” oraz „Planu Gospodarki Odpadami”. Dla samorządu 
gminy ustawodawca określił termin opracowania w/w dokumentów na  
30 czerwca 2004 r. oraz ustalił konieczność aktualizacji dokumentów w cyklu  
4-letnim. Program był opiniowany przez samorząd wojewódzki oraz samorząd 
powiatowy. 
Pierwszy Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla 
Gminy Tczów przygotowany w wyniku realizacji wymogów ustawowych został 
zatwierdzony przez Radę Gminy w Tczowie 27 kwietnia 2005r. uchwałą Nr 
XXXIV/178/2005 i obejmował zadania krótkoterminowe (2004-2006)  
i długoterminowe (2007-2011). Niniejszy Program Ochrony Środowiska i Plan 
Gospodarki Odpadami dla Gminy Tczów stanowi drugą edycję dokumentu 
programowego określającego zadania w zakresie ochrony środowiska  
i gospodarki odpadami na terenie Gminy Tczów i jest aktualizacją dokumentu 
przyjętego w 2005r. 
Celem programu jest przeprowadzenie analizy stanu obecnego środowiska 
naturalnego oraz stanu gospodarki odpadami w gminie oraz określenie 
kierunków działań bieżących i długofalowych samorządu w zakresie ochrony 
środowiska. 
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1.2. Warunki geofizyczne gminy 
 
Gmina Tczów położona jest w południowo-zachodniej części powiatu 
zwoleńskiego i w południowo-wschodniej części województwa mazowieckiego.  
Gmina położona jest w południowo-zachodniej części synklinorium lubelskiego, 
stanowiącego fragment kredowej niecki Mazowiecko-Lubelskiej. Niecka 
wypełniona jest utworami dewonu, triasu, jury, kredy oraz czwartorzędu. 
Utwory dewonu, triasu i jury – wapieni – leżą na głębokości przekraczającej  
900 m, utwory kredowe – piaskowce zalegają na głębokości około 800 m, na 
nich do głębokości około 40 m występują wapienie margliste i margle. Utwory 
czwartorzędowe, o miąższości od kilku do kilkudziesięciu metrów składają się 
głównie z glin zwałowych oraz piasków, w dolinach rzecznych również mady 
piasków rzecznych, torfów i mułków. 
 
Gmina graniczy z:  
- od północy i wschodu z Miastem i Gminą Zwoleń; 
- od południa z Gminą Kazanów; 
- od zachodu z Miastem i Gminą Skaryszew i Gminą Gózd. 
Gminną sieć osadniczą tworzy 14 sołectw: 

 Bartodzieje 
 Borki 
 Brzezinki Nowe 
 Brzezinki Stare 
 Janów 
 Józefów 
 Julianów 
 Kazimierzów 
 Lucin 
 Rawica 
 Tczów 
 Podzakrzówek 
 Tynica 
 Wincentów 

 
Gmina Tczów zajmuje powierzchnię 7213 ha, ludność to 4996 

mieszkańców (stan na 01.12.2009r.). Gęstość zaludnienia wynosi 69 osób/km². 
Użytki rolne stanowią około 88% (6318 ha), lasy i grunty leśne około 6,9 % 
powierzchni ogólnej gminy.  
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1.2.1. Położenie i rzeźba terenu 
 
Obszar Gminy Tczów położony jest w obrębie mezoregionu Równiny 
Radomskiej, wchodzącej w skład wzniesień południowo – mazowieckich. Pod 
względem geomorfologicznym jest to plejstoceńska wysoczyzna denudacyjna, o 
prawie płaskiej powierzchni i nachyleniach nie przekraczających 5%. 
Wzniesienie nad poziom morza zawiera się w granicach 156 – 187 m. 
Wysoczyzna porozcinana jest dolinami rzek: Muchy, Tczówki, Piątkowego 
Stoku oraz ich dopływów i charakteryzuje się występowaniem licznych 
bezodpływowych zagłębień. W rejonie Lucina, Janowa, Bartodziejów, 
Kazimierzowa, Rawicy, Brzezinek Nowych i Wincentowa występują piaski 
eoliczne, w północnej części gminy tworzące kilkumetrowe wydmy. 
 
1.2.2. Warunki klimatyczne 
 
Obszar gminy Tczów leży w radomskiej dzielnicy klimatycznej, 
charakteryzującej się:  

 Średnia roczna suma opadu - 580 mm,   
 Długość okresu wegetacyjnego – 210 dni,  
 Średnia roczna temperatura - 7,5o C, 
 Średnia roczna wilgotność względna – 78%, 
 Dominują wiatry zachodnie oraz północno – zachodnie i południowo – 

zachodnie. 

1.2.3. Hydrografia 
 
Teren gminy Tczów należy do dorzecza Wisły. Przez teren gminy z północy na 
płn.-wsch. przebiega dział drugiego rzędu oddzielający dorzecze Iłżanki i 
Zwolenki. W dorzeczu Iłżanki znajduje się około 90% powierzchni gminy. 
Najważniejszymi ciekami wodnymi są Tczówka (Struga Tęczowa), Mucha z 
Kłonówką – dopływy Modrzewianki oraz Piątkowy Stok – dopływ Zwolenki. 
Sieć rzeczna ma charakter nizinny – płaskie doliny, rzeki niewielkie, silnie 
rozgałęzione. Znaczny wpływ na kształt sieci hydrograficznej miały działania 
melioracyjne, które spowodowały znaczne obniżenia poziomu wód gruntowych. 
Na terenie gminy nie ma naturalnych zbiorników wodnych, 3 zbiorniki sztuczne 
zajmują powierzchnię 0,84 ha. W planach jest budowa zbiornika o powierzchni 
7,5 ha na rzece Tczówce (Brzezinki Stare, Brzezinki Nowe, Tczów). 
Na obszarze gminy występują dwa poziomy wodonośne: czwartorzędowy i 
górnokredowy. Teren gminy położony jest w zasięgu Głównego Zbiornika Wód 
Podziemnych Nr 405 „Niecka Radomska” – kredowy poziom wodonośny. 
Warunki wodne gminy Tczów są korzystne dla rozwoju rolnictwa i osadnictwa. 
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1.2.4. Obszary chronione 
 
Na obszarze gminy występują tereny, które podlegają ochronie. Do nich 
zaliczamy: 

 lasy, 
 ujęcie wody w Tczowie łącznie ze strefą ochrony pośredniej i 

zewnętrznej. 
 
Obiekty, które przewidziano do objęcia ochroną prawną to: 

 pomnik przyrody nieożywionej – głaz narzutowy o obwodzie 6 m w 
Brzezinkach Starych, 

 Niecka Radomska łącznie ze strefami ochronnymi. 
 
1.3. Ogólna charakterystyka Gminy Tczów 
 
Gmina Tczów położona jest w województwie mazowieckim, w jego 
południowo-zachodniej części, w powiecie zwoleńskim. Graniczy: od północy i 
wschodu z Miastem i Gminą Zwoleń, od południa z Gminą Kazanów oraz od 
zachodu z Miastem i Gminą Skaryszew i Gminą Gózd.  
Gmina Tczów  zajmuje powierzchnię 7213 ha, ludność to 4996 mieszkańców 
(stan na 01.12.2009r.). Gęstość zaludnienia wynosi 69 osób/km². Użytki rolne 
stanowią około 88% (6318 ha), lasy i grunty leśne około 6,9 % powierzchni 
ogólnej gminy. 
 
1.3.1. Demografia i mieszkalnictwo 
 
Dane statystyczne dotyczące demografii i mieszkalnictwa przedstawiają 
poniższe zestawienia: 
 
Liczbę ludności gminy Tczów przedstawia poniższa tabela: 
 

Lata 2005* 2006* 2007* 2008* 2009** 
Liczba 
ludności 

4941 4906 4921 4911 4996 

 * wg danych GUS 
**wg danych Urzędu Gminy w Tczowie 
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Ruch naturalny ludności gminy w latach 2005 – 2008 przedstawia zestawienie: 
 

Rok Zgony Zameldowania na 
pobyt stały 

Wymeldowania Urodzenia  Małżeństwa 

2005 55 38 50 63 30 
2006 67 31 56 57 36 
2007 51 68 67 65 43 
2008 64 32 51 63 39 

              *  wg danych GUS 
 
 
Liczbę mieszkańców gminy w latach 2005-2009 przedstawia wykres: 
 

 
 
 
Przyrost naturalny w liczbach bezwzględnych w gminie Tczów: 

Lata 2005 2006 2007 2008 
Przyrost 8 -10 14 -1 

               *wg danych GUS 
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Liczba mieszkań i powierzchnia użytkowa mieszkań w gminie Tczów: 
2005 2006 2007 2008 

Liczba 
mieszk

ań 

Powierzch
nia (m2) 

Liczba 
mieszk

ań 

Powierzch
nia (m2) 

Liczba 
mieszk

ań 

Powierzch
nia (m2) 

Liczba 
mieszk

ań 

Powierzch
nia (m2) 

1210 107 194 1214 107 640 1226 109 085 1247 111 266 
    * wg danych GUS 
 
 
Wg danych Rocznika Statystycznego Województwa Mazowieckiego wskaźniki 
dotyczące zasobów mieszkaniowych kształtują się następująco: 
 
 
Przeciętna 

Gmina 
Tczów 

Powiat 
Zwoleński 

Subregion 
Radomski 

Województwo 
Mazowieckie 

Liczba izb w 1 
mieszkaniu 

3,89 3,62 3,55 3,51 

Osób w 1 mieszkaniu 3,93 3,34 3,18 2,72 
Osób na 1 izbę 1,01 0,92 0,89 0,78 
Powierzchnia 
użytkowa mieszkania 
(m2) 

89,2 77,5 70,5 67,5 

Powierzchnia 
użytkowa na 1 osobę 
(m2) 

22,9 23,2 22,2 24,8 

* wg Rocznika Statystycznego Województwa Mazowieckiego 2007 
 
Przeciętna liczba osób w jednym mieszkaniu wynosi 3,89 i jest wyższa niż ta 
sama liczba w powiecie i w województwie. Średnia powierzchnia mieszkania w 
gminie wynosi 89,2 m2, a powierzchnia użytkowa, przypadająca na jedną osobę  
22,9 m2  - jest mniejsza od powierzchni użytkowej dla powiatu. 
 
1.3.2. Infrastruktura techniczna gminy Tczów 
 
System komunikacyjny 
 
Dostępność komunikacyjna jest niezbędnym i bardzo ważnym elementem 
przyczyniającym się do rozwoju lokalnego gminy Tczów. Układ komunikacyjny 
o który opiera się gmina, gwarantuje bardzo dobre relacje z otoczeniem 
zewnętrznym  i wewnętrznym. Układ ten tworzy droga krajowa i wojewódzka 
oraz drogi powiatowe i gminne. 
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System komunikacyjny gminy tworzą drogi: 
 Krajowa nr 12: Piotrków Trybunalski – Radom – Zwoleń – Puławy – 

Kurów, przebiegająca wzdłuż północnej granicy gminy; 
 Wojewódzka nr 733: Zakrzew – Wolanów – Kowala – Skaryszew – 

Tczów – do drogi krajowej nr 12;  
 Powiatowe: 
 Nr 3532W Gózd – Rawica, dł. 2,350 km, 
 Nr 3533W Kłonówek – Rawica, dł. 1,445 km, 
 Nr 3534W Makowiec – Rawica, dł. 2,470 km, 
 Nr 4510W Nowa Rawica – Borki, dł. 3,793 km, 
 Nr 4511W Miodne – Bartodzieje, dł. 3,640 km, 
 Nr 4512W Zwoleń – Tczów, dł. 8,470 km, 
 Nr 4515W Tczów – Wincentów, dł. 8,372 km, 
 Nr 4516W Bartodzieje – Kazanów, dł. 5,438 km, 

 Gminne: 
 Nr 3459001 Bartodzieje – Brzezinki Stare, 
 Nr 3459002 Brzezinki Stare – Julianów, 
 Nr 3459003 Janów – Józefów, 
 Nr 3459004 Tczów – granica gminy, 
 Nr3459006 józefów –granica gminy, 
 Nr 3459007 Lucin – Wybrańce, 
 Nr 3459008 Tczów – Kazimierzów, 
 Nr 3459009 Brzezinki Nowe – Wilczy Ług, 
 Nr 3459010 Józefów – Borki, 
 Nr 3459011 Tczów – Podzakrzówek – Rawica Stara, 
 Nr 3459012 Borki – Bartodzieje, 
 Nr 3459013 prze wieś Podzakrzówek, 
 Nr 3459014 Brzezinki Stare –Wincentów, 
 Nr 3459015 Podzakrzówek – granica gminy, 
 Nr 3459016 przez wieś Tynica, 
 Nr 3459017 Julianów – granica gminy. 

 
Łączna długość dróg krajowych przebiegających przez gminę Tczów wynosi  
4,7 km, wojewódzkich – 11,2 km, powiatowych – 33,6 km, a gminnych –  
34 km. 
Na drogach gminnych znajduje się jeden  most i 10 przepustów drogowych. 
Przez teren gminy nie przebiega żadna linia kolejowa. 
 
Sieć energetyczna 
 
Przez obszar gminy Tczów przebiegają dwie linie energetyczne przesyłowe: 

 220 kV – Różki – Lublin, 
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 110 kV – Różki – Puławy, zasilająca GPZ 110/15kV w Zwoleniu. 
Sieć średniego napięcia stanowi 55,6 km linii napowietrznych oraz 41 stacji 
transformatorowych. Linie niskiego napięcia, które zasilają również gminę, 
mają długość 54 km. Istniejąca sieć energetyczna zaspokaja lokalne potrzeby w 
zakresie zapotrzebowania na energię elektryczną. Eksploatacją sieci rozdzielczej 
niskiego napięcia zajmuje się Rejonowy Zakład Energetyczny w Zwoleniu. 
 
Telekomunikacja 
 
Przez obszar gminy przebiega linia światłowodowa relacji Radom – Tczów – 
Zwoleń, Tczów – Gózd, Tczów – Kazanów. W Tczowie i Rawicy funkcjonują 
automatyczne centrale telefoniczne typu ALCATEL. Na terenie gminy 
zlokalizowane są ogólnodostępne publiczne aparaty telefoniczne. 
Obszar gminy swoim zasięgiem obejmują również operatorzy telefonii 
komórkowej. Zlokalizowane są tu dwa maszty telefonii radiowej (Tczów i  
Wilczy Ług) oraz maszt telefonii komórkowej w Janowie. 
 
Siec gazowa 
 
Na obszarze gminy nie występuje żadna sieć gazowa. Rozwój sieci uzależniony 
jest przede wszystkim od budowy magistralnych linii przesyłowych. 
Społeczność lokalna korzysta z gazu w butlach gazowych bądź paliwa 
węglowego. Inną możliwością zaopatrzenia w ciepło jest tradycyjna sieć 
ciepłownicza. 
 
Gospodarka wodno - ściekowa 
 
W Tczowie znajduje się stacja uzdatniania wody, która zaopatruje w wodę całą 
gminę. Obecnie wybudowano 63,4 km sieci wodociągowej i 32,3 km przyłączy 
indywidualnych – ok. 1033 sztuki. Z sieci wodociągowej na obszarze gminy 
korzysta aż 98,3% mieszkańców, pozostali korzystają  z własnych studni. 
System wodociągowy w gminie Tczów, który doprowadza wodę do 
miejscowości: Tczów, Bartodzieje, Rawica, Podzakrzówek, Borki, Brzezinki 
Stare, brzezinki Nowe, Wincentów, Janów, Józefów, Lucin, Tynica, jest 
zasilany z dwóch ujęć wodnych o wydajności 600 m3/h. 
Sieć wodociągowa na terenie gminy jest ogólnie w dobrym stanie technicznym i 
jest prawidłowo eksploatowana. 
Sieć kanalizacyjna na obszarze gminy ma długość 42,1 km. Do sieci 
kanalizacyjnej podłączonych jest 406 budynków mieszkalnych. 
W 2004 roku została oddana do użytku oczyszczalnia ścieków. W oczyszczalni 
wykorzystuje się najnowsze rozwiązania technologii biologiczno-mechanicznej. 
Jej przepustowość wynosi Qśc. Max=126 m3/dobę i przyjmuje 55 m3/dobę. 
Rocznie odprowadzanych jest około 8,9 dm3 ścieków. 
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Gospodarka odpadami 
 
Na obszarze gminy nie występują żadne składowiska odpadów przemysłowych i 
niebezpiecznych dla środowiska naturalnego. Działające przedsiębiorstwa same 
składują odpady z własnego terenu i we własnym zakresie organizują ich 
wywóz. Najwięcej odpadów niebezpiecznych wytwarza Zakład Produkcyjno – 
Masarski w Borkach. 
Wszystkie odpady niebezpieczne są wywożone poza obszar gminy w celu ich 
unieszkodliwienia bądź przeróbki. 
Gmina wprowadza w życie zbiórkę odpadów budowlanych i 
wielkogabarytowych oraz selektywną zbiórkę śmieci. Planowana jest również 
likwidacja istniejących „dzikich” wysypisk śmieci, aż do rozwiązania problemu. 
 
1.4. Działalność Samorządu Gminy w latach 2005 - 2008 
 

Dochody gminy Tczów w latach 2005 – 2008 przedstawia poniższe zestawienie:  
 
Struktura dochodów budżetu gminy w latach 2005-2008 (w zł): 
 
 2005 2006 2007 2008 
Dochody 
własne 

2 306 865,00 2 301 493,86 2 679 062,99 3 455 914,97 

Subwencja 5 042 372,00 5 659 810,00 6 115 295,00 6 903 583,00 
Dotacje 1 241 938,00 2 642 896,54 2 260 212,27 2 409 239,83 
RAZEM 8 591 175,00 10 604 200,40 11 054 570,26 12 768 737,80 
*wg danych GUS 
 
Najistotniejszą grupę dochodów gminy stanowią dochody własne i subwencje. 
Otrzymywane od państwa kwoty subwencji rosną i dzięki nim gmina może 
pozwolić sobie na inwestycje.  
 
WYDATKI 
 
Wykonanie wydatków gminy w latach 2005 – 2008 przedstawia poniższe 
zestawienie: 
 
 2005 2006 2007 2008 
Wydatki 
ogółem 9 567 230,00 10 160 490,59 10 852 025,27 15 757 006,77 

Wydatki 
inwestycyjne 2 851 161,00 1 840 076,10 2 576 632,01 6 253 191,18 
           *wg danych GUS 
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1.5. Dotychczasowe działania z zakresu ochrony środowiska 
 
Działania inwestycyjne samorządu gminy Tczów z zakresu ochrony środowiska 
dotyczyły głównie budowy wodociągów, kanalizacji i studni głębinowych. 
Nakłady na ochronę środowiska w latach 2004-2008 w Gminie Tczów (według 
najważniejszych inwestycji) przedstawia poniższa tabela: 
 

2004 2005 2008 Charakterystyka 
  

2006 2007 
 

Nakłady 
inwestycyjne na 
ochronę 
środowiska 
[tys. zł] 

156 134,00 150 638,00 149 005,54 230 136,47 233 473,07 

Nakłady 
inwestycyjne na 
ochronę 
środowiska w 
przeliczeniu na 1-
go mieszkańca [w 
zł] 

31,57 30,48 30,37 46,76 47,54 

* wg danych Urzędu Gminy  
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Inwestycje w przedstawionych latach dotyczyły głównie finansowania przez 
gminę: 
 rok 2004 

- sieć kanalizacyjna odprowadzająca ścieki – 1 901 tys. zł; 
- oczyszczanie ścieków komunalnych – 1 439 tys. zł; 

 rok 2005 
- sieć kanalizacyjna odprowadzająca ścieki – 1820 tys. zł; 

 rok 2006 
- sieć kanalizacyjna odprowadzająca ścieki – 84 tys. zł; 

 rok 2007 
- sieć kanalizacyjna odprowadzająca ścieki – 293 tys. zł. 

 rok 2008 
- budowa i modernizacja stacji uzdatniania wody – 280 tys. zł, 
- zbiorniki i stopnie wodne – 212 tys. zł, 
- sieć kanalizacyjna odprowadzająca ścieki – 3 305 tys. zł, 

 
 
II.  DIAGNOZA AKTUALNEGO STANU ŚRODOWISKA 

 
2.1. Powietrze atmosferyczne 
 
2.1.1. Przepisy prawne 
 
Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska na mocy ustawy „Prawo ochrony 
środowiska” (tekst jednolity z 2008r. Dz. U. z Nr 25, poz. 150 z póź. zm.) 
dokonuje corocznej oceny poziomów substancji w powietrzu we wszystkich 
strefach województwa. Klasyfikacja stref jest dokonywana w oparciu o 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 
281) w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, 
alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów 
tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji. Klasyfikacji 
stref dokonuje się oddzielnie dla dwóch grup kryteriów ze względu na ochronę 
zdrowia ludzi oraz ze względu na ochronę roślin, wydzielając następujące klasy 
stref: 
 Klasa C – stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy 

dopuszczalne powiększone o margines tolerancji, w przypadku gdy 
margines tolerancji nie jest określony – poziomy dopuszczalne, poziomy 
docelowe, poziomy celów długoterminowych. 

 klasa B – stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy 
dopuszczalne lecz nie przekraczają poziomów dopuszczalnych 
powiększonych o margines tolerancji. 
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 klasa A – stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy nie przekraczają 
poziomów dopuszczalnych, poziomów docelowych, poziomów celów 
długoterminowych. 

 
2.1.2. Pomiary zanieczyszczenia powietrza 
 
Roczna ocena jakości powietrza za 2008 r. została wykonana w oparciu o nowy 
układ stref określony w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 6 marca 
2008r. w sprawie stref. Według zapisów ww. rozporządzenia w województwie 
mazowieckim klasyfikacje wykonuje się w 18 strefach: 4 powiatach grodzkich 
(miasto Radom, Płock, Siedlce, Ostrołęka), 5 powiatach ziemskich 
(legionowski, nowodworski, otwocki, piaseczyński, wołomiński), 8 obszarach 
łączonych z kilku powiatów (strefa ciechanowsko-mławska, kozienicko-
grójecka, ostrołęcko-ostrowska, płocko-płońska, pruszkowsko-żyrardowska, 
radomsko-zwoleńska, siedlecko-mińska, warszawsko-sochaczewska oraz w 
Aglomeracji Warszawskiej. Cały powiat zwoleński ze względu na podział stref 
dla SO2, NO2, PM10, CO, benzenu, ołowiu, As, Ni, Cd i B/a/P przydzielony 
został do strefy radomsko-zwoleńskiej. Natomiast ze względu na podział stref 
dla O3 należy do strefy mazowieckiej. 
W 2007r. zakres oceny jakości powietrza w strefach  został poszerzony o arsen, 
nikiel, kadm, i benzo/a/piren, czyli zanieczyszczenia objęte dyrektywą 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/107/WE z dnia 15 grudnia 2004r. w 
sprawie arsenu, kadmu, rtęci niklu i wielopierścieniowych węglowodorów 
aromatycznych w otaczającym powietrzu. 
Klasyfikacja strefy radomsko-zwoleńskiej według parametrów, z 
uwzględnieniem kryteriów ustanowionych dla ochrony zdrowia: 
 

Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń 
dla obszaru całej strefy 

Nazwa 
strefy: 

radomsko-
zwoleńska 

SO2 NO2 PM10 Pb C6H6 CO Ni As Cd B/a/P 

Rok 2008 A A A A A A A A A C 
*wg WIOŚ w Warszawie „Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim. Raport za 
2008 rok” 
 
Klasyfikacja strefy mazowieckiej z uwzględnieniem kryteriów określonych w 
celu ochrony zdrowia dla substancji ozon troposferyczny: 
 
Nazwa strefy: 
mazowiecka 

Klasa ogólna strefy dla– ozonu  troposferycznego O3 

Rok 2008 C 
*wg WIOŚ w Warszawie „Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim.  
Raport za 2008 rok” 
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Klasyfikacja strefy radomsko-zwoleńskiej według parametrów, z 
uwzględnieniem kryteriów ustanowionych dla ochrony roślin: 
 

Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń 
dla obszaru całej strefy 

Nazwa 
strefy: 

radomsko-
zwoleńska 

SO2 NO2 PM10 Pb C6H6 CO Ni As Cd B/a/P 

Rok 2008 A A A A A A A A A C 
*wg WIOŚ w Warszawie „Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim. Raport za 
2008 rok” 
 
Klasyfikacja strefy mazowieckiej z uwzględnieniem kryteriów określonych w 
celu ochrony roślin dla substancji ozon troposferyczny: 
 
Nazwa strefy: 
mazowiecka 

Klasa ogólna strefy dla– ozonu troposferycznego O3 

Rok 2008 A 
*wg WIOŚ w Warszawie „Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim.  
Raport za 2008 rok” 
 
2.1.3. Źródła zanieczyszczeń powietrza 
 
Głównymi źródłami zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy Tczów są: 
 Procesy technologiczne i procesy energetycznego spalania paliw (na 

terenie gminy funkcjonują kotłownie lokalne) 
 Emisja komunikacyjna (podstawowym źródłem zanieczyszczeń, ze 

względu na znaczne natężenie ruchu są pojazdy przemieszczające się 
drogą krajową nr 12) 

 Emisja niska (większość indywidualnych gospodarstw domowych 
ogrzewanych jest z własnych kotłowni węglowych lub pieców; kotłownie 
węglowe są również w większości podmiotów gospodarczych i instytucji 
publicznych) 

 
Wykaz obiektów mogących pogorszyć stan środowiska: 
 
Rodzaj obiektu Liczba 
Odlewnie 1 
Stacje paliw płynnych 2 
Bazy transportowe 3 
Oczyszczalnie ścieków 1 
Ośrodki zdrowia 1 
Szkoły gminne 4 
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Masarnia  1 
Cmentarz parafialny  1 
Weterynaria  1 
Razem 15 
*wg danych Urzędu Gminy w Tczowie 
 
2.1.4. Wnioski 
 
Strefa radomsko-zwoleńska, do której należy gmina Tczów, w wyniku rocznej 
oceny jakości powietrza za 2008r. otrzymała klasę C ze względu na 
przekroczenie poziomu docelowego dla benzo/a/pirenu według kryterium 
ochrony zdrowia i ochrony roślin. Na obszarze całego województwa (strefa 
mazowiecka) wystąpiło również przekroczenie poziomu docelowego dla ozonu 
według kryterium ochrony zdrowia, w wyniku klasyfikacji strefa mazowiecka, 
do której należy gmina Tczów (bez Aglomeracji Warszawskiej) otrzymała  
klasę C. W związku z powyższym istnieje ustawowy wymóg opracowania 
Programów Ochrony Powietrza: 

 dla benzo/a/piranu (cały obszar województwa), 
 dla ozonu (strefa mazowiecka bez Aglomeracji Warszawskiej) 

Dla pozostałych zanieczyszczeń, dla których określone są poziomy docelowe 
(arsen, kadm, nikiel oznaczone w pyle PM10) normy były dotrzymane. 
 
2.2. Hałas 
 
2.2.1. Wprowadzenie 
 
Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. z 2008r. 
Dz. U. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku o 
wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o 
zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085 z późn. zm.), reguluje 
przepisy dotyczące klimatu akustycznego. Przepisy tych ustaw są wyrazem 
nowej, spójnej z ustawodawstwem Unii Europejskiej, polityki w zakresie 
ochrony środowiska. W odniesieniu do zagadnień akustycznych, wspomniane 
akty prawne dostosowują przepisy polskie do regulacji UE, w szczególności 
znajdującej podstawę prawną w regulacjach zawartych w Dyrektywie w sprawie 
oceny i zarządzania hałasem w środowisku ( 2002 / 49 / EC).  
Podstawę prawną określenia wymogów w zakresie emisji hałasu maszyn  
i urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń stanowi rozporządzenie 
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 lipca 2003 r.  
w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz 
pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. Z dnia 7 sierpnia 
2003 r., nr 138, poz. 1316) oraz  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia  
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15 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań 
dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do 
środowiska (Dz. U. z dnia 27 lutego 2006 r., nr 32, poz. 223). Ponadto przepisy 
określają również dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku w zależności od 
przeznaczenia danego terenu podlegającego ochronie m.in. dla terenów 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego czy też dla 
terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielu innych, co zostało 
określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.  
w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2007 r.,  
nr 120, poz. 826). Metody pomiarów mocy akustycznej określa  
w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie 
wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji (Dz. U. z dnia  
30 grudnia 2004 r., nr 283, poz. 2842). 
Hałas - dźwięk określany jako szkodliwy, uciążliwy lub przeszkadzający w 
danych warunkach (zależy od fizycznych parametrów dźwięku, od nastawienia 
odbiorcy).  
Ocena stanu środowiska w wyniku emisji hałasu dokonywana jest przy pomocy 
równoważnego poziomu dźwięku wyrażonego w dB. Rozporządzenie Ministra 
Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów 
hałasu w środowisku ( Dz. U. Nr 120, poz. 826) określa: 
Laeqdop = 55 dB dla pory dziennej (od  6oo - 22oo ) 
Laeqdop = 45 dB dla pory nocnej (od 22oo - 6oo ) 
 
2.2.2 Pomiary hałasu   
 
Ocena stanu akustycznego środowiska prowadzona jest w ramach Państwowego 
Monitoringu Środowiska. Ochrona przed hałasem polega na zapewnieniu jak 
najlepszego stanu akustycznego środowiska, a realizowana jest przez 
instrumenty planowania przestrzennego oraz instrumenty ochrony środowiska, 
takie jak pozwolenia, programy ochrony środowiska,  w tym programy ochrony 
przed hałasem. Dokonywane pomiary i oceny mają umożliwiać wyznaczanie 
obszarów o ponad normatywnym poziomie hałasu, na których należy 
skoncentrować działania naprawcze.  
Hałas przemysłowy obejmuje zarówno dźwięki emitowane przez różnego 
rodzaju maszyny i urządzenia, a także części procesów technologicznych oraz  
instalacje i wyposażenie małych zakładów rzemieślniczych i usługowych. Do 
tego rodzaju hałasu zalicza się także dźwięki emitowane przez urządzenia 
obiektów handlowych (wentylatory, urządzenia klimatyzacyjne). Taki hałas ma 
charakter lokalny. Na terenie gminy Tczów nie prowadzono pomiarów hałasu. 
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2.2.3. Źródła hałasu 
 
Hałas komunikacyjny 
 
Źródłem hałasu na terenie gminy Tczów jest przede wszystkim transport 
drogowy. Przez teren gminy przebiega droga krajowa nr 12 i wojewódzka nr 
733. 
Hałas zwany powszechnie „komunikacyjnym” jest zjawiskiem  
o tendencjach wzrostowych, uzależnionym od takich czynników jak: wskaźnik 
presji motoryzacji, gęstość sieci dróg i odległość terenów stale zamieszkiwanych 
od dróg o dużym natężeniu.  
Na poziom hałasu drogowego ma wpływ szereg czynników związanych  
z ruchem pojazdów i parametrami drogi. Do najważniejszych z nich należą: 

- natężenie ruchu związane bezpośrednio ze znaczeniem drogi w układzie 
komunikacyjnym, 

- struktura ruchu (udział pojazdów ciężkich i hałaśliwych), 
- średnia prędkość pojazdów i ich stan techniczny, 
- płynność ruchu, 
- rodzaj i stan nawierzchni. 

 
Środki transportu są ruchomymi źródłami hałasu decydującymi o parametrach 
klimatu akustycznego przede wszystkim na terenach zurbanizowanych.  
 
Hałas przemysłowy 
 
Na ternie gminy Tczów nie występują zakłady uciążliwe, które zawierają 
systemy wentylacyjne i urządzenia technologiczne.  
Na terenie gminy istnieje jedynie sieć usługowa. Znajdują się tutaj niewielkie 
zakłady rzemieślnicze mechaniki pojazdowej, remontowo-budowlane, 
ciesielsko-stolarskie, zakłady usług transportowych, instalatorstwo 
energetyczne, zakłady szewskie, piekarnie oraz sieć sklepów spożywczo-
przemysłowych i niewielkich zakładów usługowych dla ludności.  
Hałas przemysłowy nie stwarza większych problemów mieszkańcom gminy ze  
względu na niewielkie rozmiary źródeł tego rodzaju hałasu.  
 
2.2.4 Wnioski  
 
Najbardziej uciążliwym źródłem hałasu na obszarze gminy Tczów, jest 
komunikacja drogowa. Z uwagi na zwiększającą się liczbę pojazdów 
mechanicznych natężenie hałasu będzie stopniowo wzrastać. 
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Pozostałe źródła hałasu nie są zbyt uciążliwe z racji braku dużych skupisk 
zakładów przemysłowych lub innych mogących niekorzystnie wpływać na 
klimat akustyczny gminy. 
 
2.3. Zasoby wodne i gospodarka wodno - ściekowa 
 
2.3.1. Wprowadzenie  
 
Teren gminy Tczów należy do dorzecza Wisły. Przez teren gminy z północy na 
płn.-wsch. przebiega dział drugiego rzędu oddzielający dorzecze Iłżanki i 
Zwolenki. W dorzeczu Iłżanki znajduje się około 90% powierzchni gminy. 
Najważniejszymi ciekami wodnymi są Tczówka (Struga Tęczowa), Mucha z 
Kłonówką – dopływy Modrzewianki oraz Piątkowy Stok – dopływ Zwolenki. 
Sieć rzeczna ma charakter nizinny – płaskie doliny, rzeki niewielkie, silnie 
rozgałęzione. Znaczny wpływ na kształt sieci hydrograficznej miały działania 
melioracyjne, które spowodowały znaczne obniżenia poziomu wód gruntowych. 
Na terenie gminy nie ma naturalnych zbiorników wodnych, 3 zbiorniki sztuczne 
zajmują powierzchnię 0,84 ha. 
 
2.3.2. Wody powierzchniowe 
 
Obszar gminy leży w dorzeczu dopływów Wisły: Iłżanki i Zwolenki. Głównymi 
rzekami są: Tczówka, Mucha z Kłonówką oraz Piątkowy Stok. Są to małe rzeki 
i w obrębie gminy Tczów nie prowadzi się monitoringu czystości wód 
powierzchniowych. W wyniku melioracji rzek na terenie gminy 95,7% długości 
wszystkich cieków zostało poddane regulacji (21,18 km). 
Punkt pomiarowy na Zwoleńce znajduje się w Borowcu, który jest poza 
granicami gminy Tczów.  
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Ocena jakości wód rzeki Zwolenki w powiecie zwoleńskim objętej monitoringiem diagnostycznym w 2008r. 
 

   
Stężenie Rzeka 

Punkt 
pomiarowo-
kontrolny 

Km 
biegu 
rzeki 

Gmina Klasa 
ogólna Nazwa 

wskaźnika Jednostka średnioroczne maksymalne minimalne 

Zwolenka Borowiec  2,2  Ciepielów non 

 
Tlen 

rozpuszczony 
Azot 

amonowy 
Azotyny 

Fosfor ogólny 
Chlor. całk. 

pozost. 
 

 
 
 
 
 
 

 
mg O2/l 

  
mg N/l 

 
mg NO2 
mg P/l 

mg 
HOCL/l 

 

 
7,667 

 
0,476 

 
0,105 
0,478 

0,005467 

 
10,2 

 
1,02 

  
0,256 
1,05 

0,0066 
 

 
4,5 

 
0,26 

 
0,023 
0,17 

0,0047 
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2.3.3. Wody podziemne 
 
Na obszarze gminy występują dwa poziomy wodonośne: czwartorzędowy i 
górnokredowy. Teren gminy położony jest w zasięgu Głównego Zbiornika Wód 
Podziemnych Nr 405 „Niecka Radomska” – kredowy poziom wodonośny.  
Wody podziemne z powodu ich użytkowego znaczenia oraz powszechnego 
zagrożenia jakości zostały objęte monitoringiem.  
 
2.3.4. Gospodarka wodno – ściekowa 
 
2.3.4.1. Regulacje prawne gospodarki wodno - ściekowej 
 
Gospodarka ściekowa regulowana jest Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 roku o 
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst 
jedn. z 2006r. Dz. U. nr 123, poz. 858 z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunków jakie należy spełnić 
przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984), 
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2002 roku - w sprawie 
komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. Nr 134 poz. 1140). Zgodnie z art. 3 
ustawy „Prawo ochrony środowiska”, ścieki (substancje ciekłe, wprowadzone 
bezpośrednio lub za pomocą urządzeń kanalizacyjnych do wód ) zmieniają stan 
fizyczny, chemiczny lub biologiczny wód, działając niszcząco na świat roślinny 
lub zwierzęcy. Ścieki powstają w wyniku bytowania człowieka oraz 
prowadzonej przez niego działalności gospodarczej i rolniczej (ścieki bytowo – 
gospodarcze, ścieki przemysłowe, ścieki komunalne, wody opadowe, 
zanieczyszczenia, wody podgrzane, skażone promieniotwórczo i zasolone). 
 
2.3.4.2. Sieć wodociągowa 

W Tczowie znajduje się stacja uzdatniania wody, która zaopatruje w wodę całą 
gminę. Obecnie wybudowano 63,4 km sieci wodociągowej i 32,3 km przyłączy 
indywidualnych – ok. 1033 sztuki. Z sieci wodociągowej na obszarze gminy 
korzysta aż 98,3% mieszkańców a niepodłączonych do sieci jest tylko 84 
mieszkańców, którzy korzystają z własnych ujęć wodnych w postaci wód 
głębinowych. 
System wodociągowy w gminie Tczów, który doprowadza wodę do 
miejscowości: Tczów, Bartodzieje, Rawica, Podzakrzówek, Borki, Brzezinki 
Stare, Brzezinki Nowe, Wincentów, Janów, Józefów, Lucin, Tynica, jest 
zasilany z dwóch ujęć wodnych o wydajności 600 m3/h. 
Sieć wodociągowa na terenie gminy jest ogólnie w dobrym stanie technicznym i 
jest prawidłowo eksploatowana. 
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2.3.4.3. System melioracyjny 

Na terenie gminy przeprowadzono działania melioracyjne dotyczące prawie 
całej powierzchni. Zmeliorowanych jest 84% użytków rolnych, zdrenowanych – 
91% wszystkich gruntów ornych, a długość rzek poddanych regulacji stanowi 
95,7% wszystkich cieków przepływających przez teren gminy. 
 
2.3.4.4. Sieć kanalizacyjna 

Siec kanalizacyjna na obszarze gminy ma długość 42,1 km. Do sieci 
kanalizacyjnej podłączonych jest 406 budynków mieszkalnych. 
W 2004 roku została oddana do użytku oczyszczalnia ścieków. W oczyszczalni 
wykorzystuje się najnowsze rozwiązania technologii biologiczno-mechanicznej. 
Jej przepustowość wynosi Qśc. Max=126 m3/dobę i przyjmuje 55 m3/dobę. 
Rocznie odprowadzanych jest około 8,9 dm3 ścieków. 
 
2.3.4.5. Główne źródła zanieczyszczeń  

Do głównych źródeł zanieczyszczeń istniejących na terenie gminy Tczów  
należą: 

- nieszczelne szamba, 
- odprowadzanie ścieków do rowów przydrożnych, cieków wodnych, na 

pola itp., 
- stosowanie nawozów chemicznych na terenach dolinnych w miejscach 

gdzie wody gruntowe zalegają płytko pod powierzchnią terenu oraz 
gruntach o większych spadkach w kierunku cieków wodnych, 

- niekorzystny wpływ ładunku zanieczyszczeń pochodzących ze pływów 
powierzchniowych,  

- odprowadzanie do wód i do ziemi ścieków z obiektów prowadzących 
działalność produkcyjną, zawierających substancje szczególnie szkodliwe 
dla środowiska wodnego. 

Ponadto istotnym problem stanowi duża dysproporcja pomiędzy długością sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy. 
 
2.3.5. Wnioski 
 
Gmina Tczów posiada zasoby wodne o niezbyt dobrym stanie sanitarnym. 
Gmina jest zwodociągowana w ponad 98%, natomiast sieć kanalizacyjna 
wymaga jeszcze rozbudowy. Konieczne jest podjęcie działań inwestycyjnych 
zwiększających zasięg systemów kanalizacyjnych, a także oczyszczalni 
ścieków. Istotnym celem w walce o dobry stan środowiska jest ochrona wód 
powierzchniowych oraz ochrona ilościowa i jakościowa wód podziemnych. 
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2.4. Odpady 
 
2.4.1. Przepisy prawne 
 
Obowiązek planowania gospodarki odpadami został sformułowany w 
uchwalonej przez Sejm RP ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst 
jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251 z późn. zm.). Powszechna zasada 
gospodarowania odpadami (Rozdział 2 art. 5 Ustawy o odpadach) brzmi  „Kto 
podejmuje działania powodujące lub mogące powodować powstawanie 
odpadów, powinien takie działania planować, projektować i prowadzić tak aby: 
 zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość odpadów i ich 

negatywne oddziaływanie na środowisko przy wytwarzaniu produktów, 
podczas i po zakończeniu ich użytkowania,  

  zapewniać zgodny z zasadami ochrony środowiska odzysk, jeżeli nie 
udało się zapobiec ich powstaniu,  

 zapewniać zgodne z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwianie 
odpadów, których powstaniu nie udało się zapobiec lub których nie udało 
się poddać odzyskowi”.  

 
Zgodnie z Dyrektywą 91/156 EEC od roku 2002 w krajach Unii Europejskiej 
zabronione będzie składowanie odpadów bez wcześniejszego ich przetworzenia. 
Podstawowymi kierunkami działań będzie zmniejszanie ilości odpadów do 
wywiezienia poprzez selektywną zbiórkę i zagospodarowanie odpadów oraz 
stworzenie nowoczesnych zakładów wykorzystujących i unieszkodliwiających 
odpady. Wizja unijnych składowisk przewiduje deponowanie odpadów 
wyłącznie przetworzonych, tzn. takich, w których zawartość frakcji 
organicznych nie przekracza 5%, a wartość opałowa nie jest wyższa niż 6000 
kJ/kg. Odpady organiczne powinny być w całości kompostowane. 
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2.4.2. Odpady niebezpieczne 
 

Podstawowym źródłem powstawania odpadów niebezpiecznych jest 
działalność przemysłowa i usługowa. Odpady niebezpieczne powstają również w 
gospodarstwach domowych, służbie zdrowia i szkolnictwie. Do odpadów 
niebezpiecznych znajdujących się w strumieniu odpadów komunalnych zalicza 
się: 
– lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć; 
– baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami ołowiowymi, 

niklowo-kadmowymi lub bateriami zawierającymi rtęć oraz nie sortowane 
baterie i akumulatory zawierające te baterie; 

– detergenty zawierające substancje niebezpieczne; 
– środki ochrony roślin (np. insektycydy, pestycydy, herbicydy); 
– kwasy i alkalia; 
– rozpuszczalniki; 
– odczynniki fotograficzne; 
– leki cytotoksyczne i cytostatyczne; 
– urządzenia zawierające freony; 
– oleje i tłuszcze inne niż jadalne; 
– farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające 

substancje niebezpieczne; 
– zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne. 
 
Na terenie gminy Tczów okresowo 2 razy w roku prowadzona jest zbiórka 
odpadów niebezpiecznych przez firmę wywozową Almax. 
Zorganizowane zbieranie odpadów niebezpiecznych występuje także w 
niektórych placówkach handlowych – baterie, akumulatory, sprzęty elektryczne 
(sprzęt RTV i AGD) z częściami niebezpiecznymi, opakowania po środkach 
ochrony roślin.  
Baterie są wrzucane do pojemników znajdujących się przy Urzędzie Gminy w 
Tczowie oraz we wszystkich jednostkach organizacyjnych gminy (szkoły, 
Ośrodek Zdrowia itp.). 
 
Na terenie gminy nie ma zlokalizowanych mogilników z przeterminowanymi 
środkami ochrony roślin. Odpady niebezpieczne są wywożone poza teren gminy 
– do unieszkodliwienia lub przeróbki.  
 
2.4.3. Odpady z sektora gospodarczego  
 
Podstawowym źródłem  powstawania odpadów w sektorze gospodarczym jest  
działalność przemysłowa, rolnicza i usługowa (usług komunalnych i 
budowlanych). Na terenie gminy nie występują większe ilości odpadów tego 
typu. Istnieje natomiast szereg placówek  usługowych i produkcyjnych,  które  w 
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efekcie swej działalności wytwarzają odpady przemysłowe. Nie jest jednak  
możliwe określenie ich ilości, gdyż nie prowadzi się ewidencji. Odbiorem 
odpadów od poszczególnych wytwórców zajmują się wyspecjalizowane firmy 
na podstawie  indywidualnych umów. Największymi wytwórcami odpadów 
niebezpiecznych na terenie gminy są: 
 Zakład Produkcyjno Masarniczy w Borkach  
 Odlewnia Żeliwa RAWICA .    

 
2.4.4. Odpady komunalne 
 
W wielu gospodarstwach domowych na terenach wiejskich odpady segregowane 
są z przeznaczeniem na: 
 kompost – odpady kuchenne, z uprawy polowej, przydomowych działek,  
 do spalania w warunkach domowych – odpady z tworzyw sztucznych, 

tkaniny, papier itp.  
W grupie odpadów gospodarskich znajdują się również odpady niebezpieczne 
typu: opakowania po lekach, środki medyczne, opatrunkowe, opakowania i 
resztki środków chemicznych i ochrony roślin. Ich utylizacja w sposób 
gospodarski, w przydomowych kotłowniach, ma degradujący wpływ na 
środowisko.  

Od lipca 2009 r. na terenie gminy Tczów został wprowadzony system 
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.  Usunięto zbiorcze kontenery KP-7 
rozstawione w każdej miejscowości. W ich miejsce pojawiły się pojemniki o 
pojemności 120 i 240 litrów oraz worki na selektywną zbiórkę odpadów. 
Mieszkańcy zawierają umowy na odbiór odpadów z wybraną przez siebie firmą 
wywozową – jedną z dwóch posiadających zezwolenie na prowadzenie takiej 
działalności na terenie gminy. Z danych przekazanych do Urzędu Gminy przez 
firmy wywozowe wynika, że do dnia 31 października 2009 r. zostało zawarte 
1020 umów na odbiór odpadów komunalnych, co stanowi około 95% ogólnej 
liczby gospodarstw domowych. 
 
Odpady komunalne zmieszane zebrane z terenu gminy Tczów w latach 2005-
2008: 

Lata 

2005 2006 2007 2008 

Odpady 
komunalne 
zmieszane 
(Mg/rok) 153,3 165,2 283,9 279,6 

 
Jak wynika z analizy powyżej tabeli zauważyć można wzrost zbieranych 
odpadów komunalnych i dowożonych na składowiska. 
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2.4.5. Wnioski 
 
Gmina Tczów nie posiada na swym obszarze składowisk odpadów 
komunalnych, przemysłowych i niebezpiecznych. Odpady komunalne 
gromadzone są na składowiskach zlokalizowanych poza granicami gminy, co 
nie stwarza zagrożenia dla środowiska w gminie.  
 
Priorytetem w zakresie zbiórki odpadów pozostaje nadal: 
- objęcie zorganizowanym wywozem odpadów wszystkich mieszkańców gminy; 
- objęcie wszystkich mieszkańców gminy systemem selektywnej zbiórki. 

Pozostałe działania, korzystne z punktu widzenie stanu czystości środowiska 
oraz podniesienia atrakcyjności gminy to: podniesienie świadomości ekologicznej 
mieszkańców, pełna likwidacja dzikich wysypisk oraz zapobieganie ich 
ponownemu powstawaniu.  
 
2.5. Gleby 
 
2.5.1. Wprowadzenie 
 
Na stan gleb ma wpływ wiele czynników zewnętrznych, m.in.: procesy 
erozyjne, emisja gazów i pyłów, oraz prowadzona gospodarka rolna (nawożenie, 
stosowanie środków ochrony roślin). Niebagatelne znaczenie ma również 
świadomość ekologiczna użytkowników gruntów. 
 
Użytkowanie gruntów w gminie Tczów (dane Urzędu Statystycznego w 
Warszawie) 
 

Użytki rolne  
razem grunty 

orne 
sady łąki pastwiska 

Lasy Pozostałe 
grunty i 

nieużytki 

Gmina 
Tczów 

6 318 5 321 27 749 221 473 422 
 
 
2.5.2. Typy gleb 
 
Na terenie gminy Tczów dominują gleby bielicowe na podłożu kamienistym, 
piaszczystym i gliniastym. Niewielki odsetek to gleby brunatne i rędziny 
mieszane. Gleby w obszarze gminy cechuje wysoka przydatność do produkcji 
rolniczej – ok. 60% stanowią gleby należące do I-III i IV klasy bonitacyjnej.   
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Udział gleb ornych wg klas bonitacyjnych: 
 

%-owy udział gleb w klasach 
I -III IV V i VI 

Gmina 
Tczów 

31 31 38 
 
Udział gleb wg kompleksów przydatności rolniczej w gminie Tczów: 

 
Lp. Kompleks przydatności Powierzchnia w % 
1 Żytni bardzo dobry i dobry 37,2 
2 Zbożowo - pastewny mocny 23,0 
3 Zbożowo – pastewny słaby 17,6 
4 Żytni słaby 10,7 
5 Żytni bardzo słaby 11,5 

Razem 100 
 
Gleby kompleksu żytniego bardzo dobrego i dobrego stanowią 37,2% gruntów 
ornych i występują przede wszystkim w środkowych obszarach gminy – rejony 
sołectw Bartodzieje, Tczów, Brzezinki Stare i Nowe, Rawica. Są to gleby lekkie 
wytworzone z piasków gliniastych o dobrze wykształconym poziomie 
próchnicznym. 
 
Kompleks zbożowo – pastewny mocny,  stanowiący 23% gruntów ornych 
tworzą gleby średnio- zwięzłe i ciężkie, okresowo nadmiernie uwilgocone. 
Gleby te występują w przewadze w południowych i południowo-wschodnich 
rejonach gminy. 
 
Gleby kompleksu zbożowo- pastewnego słabego występują w przewadze w 
północnej części gminy (17,6% udziału), są to gleby lekkie wytworzone z 
piasków. Na tych glebach uprawia się: żyto, owies, buraki cukrowe, marchew 
pastewną, brukiew, ziemniaki, koniczynę białą i czerwoną, wykę, łubin i groch. 
 
Kompleks żytni słaby (10,7%) tworzą gleby wytworzone z piasków gliniastych 
o nadmiernej przepuszczalności i słabej zdolności zatrzymywania wody. Gleby 
te występują mozaikowo  w obszarze całej gminy, a uprawy na tych glebach 
obejmują : żyto, owies, ziemniaki, łubin i saradelę. 
 
Gleby kompleksu żytniego bardzo słabego, stanowiące 11,5% gruntów ornych 
występują w północno-wschodniej części gminy. Są to gleby ubogie w składniki 
pokarmowe i zbyt suche. Plony głównych roślin uprawianych na tych glebach 
(żyto i łubin żółty gorzki) zależą od wysokości i rozkładu opadów. 
 



Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Tczów na lata  
2010-2013 z uwzględnieniem lat 2014-2017  

__________________________________________________________________________  

32 
 

2.5.3. Odczyn gleb 
 
Na obszarze gminy Tczów jak i na terenie całego województwa mazowieckiego 
dominują gleby o odczynie bardzo kwaśnym i kwaśnym (ok.60%). Zakwaszenie 
gleb wpływa  na zmniejszenie plonów, jak również sprzyja przyswajaniu przez 
rośliny metali ciężkich. Wymagane jest więc wapnowanie gleb.  
 
2.5.4. Monitoring gleb 
 
Badania właściwości agrochemicznych gleb w Polsce prowadzi Krajowa Stacja 
Chemiczno-Rolnicza w Wesołej. Wraz z 17 Okręgowymi Stacjami obejmuje 
swoim zasięgiem obszar całego kraju. Obszarem przysuskim zajmuje się 
Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Kielcach. 
Do zadań Stacji należy między innymi: 
 wykonywanie analiza gleb, roślin, płodów rolnych i leśnych; 
 doradztwo w sprawach nawożenia; 
 wykonywanie badań jakości nawozów; 
 wykonywanie ekspertyz i wydawanie opinii dotyczących zasobności gleb, 

składu chemicznego roślin i nawozów oraz prawidłowego stosowania 
nawozów; 

 prowadzenie działalności szkoleniowej w powyższym zakresie. 
 
2.5.5. Wnioski  
 
Gmina Tczów posiada gleby dobre, nie zanieczyszczone substancjami 
chemicznymi. Są to gleby mało zdewastowane i mało zdegradowane. Ponieważ 
na terenie gminy jest mała ilość lasów, należy wszelkie nieużytki poddać 
zalesianiu i zakrzewianiu. Ze względu na kwaśny odczyn gleb, konieczne jest 
ich nawożenie, wapnowanie i stosowanie odpowiednich zabiegów 
agrotechnicznych. 
 
2.6. Surowce mineralne 
 
2.6.1. Wprowadzenie 
 
Głównymi kopalinami gminy Tczów są złoża skał wapiennych (opoka, kreda 
pisząca), kruszywo naturalne (piaski), surowce ilaste (gliny zwałowe) i torfy.  
Na terenie gminy złoża surowców mineralnych - mimo że nie są 
udokumentowane - wszystkie były eksploatowane na potrzeby lokalne.  
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2.6.2. Surowce naturalne gminy 
 
Na terenie gminy Tczów stwierdzono występowanie kruszyw naturalnych 
drobnych i grubych, surowców ilastych, torfów, opok i kredy piszącej. 
 
Opoka i kreda 
Na całym terenie gminy występują złoża opoki i kredy piszącej. Opoka ma 
zastosowanie jako dodatek aktywny do produkcji klinkieru cementowego i do 
budownictwa jako kształtki budowlane. Kredę piszącą używa się do produkcji 
klinkieru cementowego kredy nawozowej. Ponieważ surowce te leżą pod 
nadkładem utworów czwartorzędowych zawodnionych o miąższości ponad 7 m 
to eksploatacja ich jest nieopłacalna. 
 
Kruszywo naturalne 
Na obszarze gminy występuje kruszywo naturalne, którego złoża znajdują sie w: 
Tczowie-Borkach, Bartodziejach, Kolonii Rawica, Rawicy Starej, 
Podzakrzówku, Brzezinach Starych, Brzezinach Nowych i Wincentowie. Złoża 
te (piaski fluwioglacyjne, rzeczne i eoliczne) nadają się do produkcji betonów, 
zapraw budowlanych i drogownictwa.  
 
Surowce ilaste 
Surowcami ilastymi występującymi na tereni gminy są gliny zwałowe, których 
przydatność do produkcji wyrobów ceramiki budowlanej musi być zbadana. 
 
Torfy 
Torfy występują w dolinie rzeki Tczówki, Muchy oraz w zagłębieniach 
bezodpływowych. Rozpoznano 3 złoża torfów przydatnych na opał i do celów 
rolniczych: złoża „Dolina Modrzejowicy”- A, B i C1 o łącznych zasobach 
bilansowych 1082 tys.m3 i pozabilansowych 3124 tys.m3. Ze względów 
ekologicznych eksploatacja torfów nie jest wskazana. 
 
2.7. Pola elektromagnetyczne 

 
Promieniowanie elektromagnetyczne (tzw. niejonizujące) uważa się 

obecnie za jedno z poważniejszych zanieczyszczeń środowiska. Promieniowanie 
to powstaje w wyniku działania zespołów sieci i urządzeń elektrycznych  
w pracy, w domu, urządzeń elektromedycznych do badań diagnostycznych  
i zabiegów fizykochemicznych, stacji nadawczych, urządzeń energetycznych, 
telekomunikacyjnych, radiolokacyjnych i radionawigacyjnych. 

Obiektami, które mogą wywołać promieniowanie elektromagnetyczne 
niejonizujące  w środowisku są: 
- elektroenergetyczne linie napowietrzne wysokiego napięcia, 
- stacje radiowe i telewizyjne, 



Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Tczów na lata  
2010-2013 z uwzględnieniem lat 2014-2017  

__________________________________________________________________________  

34 
 

- łączność radiowa, w tym CB radio, radiotelefony i telefonia komórkowa, 
- stacje radiolokacji i radionawigacji, 
- stacje transformatorowe, 
- sprzęt gospodarstwa domowego i powszechnego u żytku zasilany prądem 

zmiennym 50Hz 
 
Przez teren gminy Tczów przebiega linia wysokiego napięcia 220 kV relacji 
Rożki – Lublin oraz linia 110 kV relacji Rożki – Puławy zasilające               
GPZ 110/15 kV w Zwoleniu, a także linie średniego i niskiego napięcia.  
Uciążliwość linii wysokiego napięcia mieści się w ich strefach ochronnych: 

o linie 15 kV i 30 kV –  strefa ochronna 5 m 
o linia 110 kV – strefa ochronna po 9 m od osi linii w obie strony 
o linia 220 kV – strefa ochronna po 19 m od osi linii w obie strony. 

Na terenie gminy znajdują się przekaźniki radiowe (Tczów i Wilczy Ług) oraz 
maszt telefonii komórkowej w Janowie. 
 
2.8. Przyroda 
 
2.8.1. Wprowadzenie 
 
Na terenie gminy Tczów znajdują się obszary podlegające ochronie: 

 lasy 
 ujęcie wody w Tczowie wraz ze strefą ochrony pośredniej, zewnętrzną 

Do objęcia ochroną prawną przewidziane są obiekty: 
 pomnik przyrody nieożywionej – głaz narzutowy o obwodzie  
     6 m w Brzezinkach Starych  
 GZWP Nr 405 „Niecka Radomska” wraz ze strefami ochronnymi. 

 
Lasy pełnią wielorakie funkcje: dodatnio oddziałują na środowisko 
przyrodnicze, dostarczają surowca drzewnego, owoców leśnych oraz są 
obszarem dla rekreacji i turystyki. Lasy korzystnie wpływają na klimat, 
powietrze, wodę, glebę, warunki życia ludzi oraz równowagę przyrodniczą. 
 
Północna część gminy objęta jest programem Natura 2000 - Dyrektywa Ptasia 
(Ostoja Kozienicka – PLB 140013). 
 
2.8.2. Stan zasobów przyrody 
 
Lasy i zadrzewienia w gminie Tczów zajmują około 6,9 % powierzchni ogólnej 
– 473 ha. Lasy osób prywatnych stanowią 99,0%, a lasy państwowe 1,0%. Na 
obszarze całej gminy rozproszone są drobne powierzchnie leśne. Największymi 
kompleksami są: położony na wschód od Bartodziejów – Las Gardzieniecki i na 



Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Tczów na lata  
2010-2013 z uwzględnieniem lat 2014-2017  

__________________________________________________________________________  

35 
 

północ od tej miejscowości - Las Rogacz.  Lasy państwowe nadzoruje 
Nadleśnictwo Zwoleń. 
W lasach gminy dominują siedliska świeże borowe występujące na glebach 
bielicowych wytworzonych z piasków słabo gliniastych, gliniastych lekkich a 
niekiedy luźnych. Dominuje drzewostan sosny z domieszką brzozy, grabu, 
olszy, świerku i dębu. Wiek drzewostanów sosnowych to 40-80 lat, a także 
powyżej 80 lat. Podszycie tworzą: dąb, brzoza, sosna, kruszyna i jarzębina. 
Masowo występują: borówka czarna i brusznica, mchy, trawy i wrzos. 
Ważnym elementem szaty roślinnej na terenach ubogich w lasy są zadrzewienia 
i zakrzewienia. Na terenie gminy grunty zadrzewione i zakrzewione zajmują 
niewielką powierzchnię - 52 ha. Najwięcej gruntów zadrzewionych                     
i zakrzewionych znajduje się w Brzezinkach Nowych i Tczowie. Na terenie 
gminy występują wszelkie formy zadrzewień, np.: 

o towarzyszące ciekom wodnym (Tczówka, Mucha) 
o przydrożne (np. towarzyszące drodze krajowej nr 12, drodze 

wojewódzkiej nr 733 i drogom powiatowym i gminnym). Najczęściej są 
to topole oraz lipy, kasztanowce, wierzby i brzozy 

o nasadzenia przyzagrodowe (przeważają gatunki ogrodowe oraz ozdobne)  
o śródpolne wzdłuż granic pól lub rozproszone wśród terenów rolnych, 

podnoszące walory estetyczne gminy. Dużo tego typu zadrzewień 
znajduje się w: Podzakrzówku, Bartodziejach, Hucie, Janowie i Borkach. 

 
W dolinach Tczówki, Kłonówki i Muchy występują torfy, na których rozwinęły 
się ekosystemy roślinności bagiennej. Ekosystemy te związane są z mokrymi 
zagłębieniami deflacyjnymi występującymi głównie w południowej części 
gminy, przy granicy z gminą Kazanów (Żabówka, Wilczy Ług, Scyna). 
 
Na terenie gminy znajduje się obszar Natura 2000: 
Ostoja Kozienicka- Obszar Ostoi Kozienickiej  położony jest  na terenach gmin: 
Jedlnia Letnisko, Tczów, Zwoleń, Sieciechów, Policzna, Garbatka Letnisko, 
Kozienice Głowaczów, Pionki, Gózd, Jastrzębia, Radom i  obejmuje znaczną 
część jednego z większych kompleksów leśnych w środkowej Polsce - Puszczy 
Radomsko-Kozienickiej. Lasy zajmują większość powierzchni obszaru. Resztę 
terenu pokrywają pola uprawne, łąki, pastwiska. Występują tu również 
interesujące połacie torfowisk wysokich i niskich. Obecnie w skład drzewostanu 
wchodzą  głównie sosny oraz jodły.  
Występuje tutaj ponad 200 gatunków ptaków, w tym co najmniej 28 gatunków 
ptaków z Załącznika I Dyrektywy Rady 79/409/EWG (Ptasiej): m.in.: bocian 
biały, trzmielojad, bielik, błotniak stawowy, błotniak łąkowy, orlik krzykliwy, 
kropiatka, zielonka, derkacz, żuraw, batalion, mewa czarnogłowa, rybitwa 
rzeczna, zimorodek, dzięcioł zielonosiwy, dzięcioł średni, lerka, świergotek 
polny, jarzębata, muchołówka mała, gąsiorek, ortolan), a wśród nich 3 gatunki z 
Polskiej Czerwonej Księgi: bączek, kraska i bąk. W okresie lęgowym obszar 
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zasiedla co najmniej 1% populacji krajowej następujących gatunków: bączek, 
bocian czarny, kraska, lelek. Stosunkowo wysoką liczebność osiągają: bąk, 
bocian biały, rybitwa czarna.  
Można tu spotkać liczne rzadkie i chronione gatunki roślin naczyniowych, m.in. 
czosnek niedźwiedzi, widłaki, wiele gatunków storczyków, przebiśnieg, pełnik 
europejski, lilia złotogłów, zimoziół północny, a ze ssaków występuje m.in. łoś, 
sarna, jeleń szlachetny, mroczek pozłocisty, mroczek późny, mroczek 
posrebrzany, borowiaczek, gacek brunatny kuna leśna, borsuk, orzesznica oraz 
dwa gatunki ssaków wymienione w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG: 
nocek duży i bóbr europejski. 
 
2.8.3. Wnioski 
 
Lasy w gminie Tczów zajmują niewielką powierzchnię  i położone są głównie 
na jej obrzeżu. Aby zapewnić równowagę przyrodniczą, należy lasy objąć 
ochroną oraz zwiększyć zasoby leśne na terenie gminy. 
Większość lasów kwalifikuje się bez ograniczeń dostępności dla wszelkich form 
wypoczynku i turystyki. Szczególnie narażony na ekspansję turystów jest Las 
Gardzieniecki, położony w odległości kilku kilometrów od miasta Zwolenia. 
 
2.9. Nadzwyczajne zagrożenia środowiska 
 
Zagrożenia dla środowiska naturalnego mogą stanowić awarie lub katastrofy, 
które są niebezpieczne także dla zdrowia i życia ludzi. Nadzwyczajne 
zagrożenie środowiska w obszarze gminy Tczów stwarzają: 

 transport materiałów i substancji niebezpiecznych (droga krajowa nr 12, 
droga wojewódzka nr 733 oraz pozostałe drogi lokalne), 

 firmy zajmujące się przerobem, magazynowaniem i dystrybucją paliw. 
 
Najbardziej realne zagrożenie dla środowiska stanowi transport drogowy. 
Możliwość wycieku substancji niebezpiecznych i toksycznych tj.: amoniak, 
kwasy, chlor, dwutlenek siarki, gazy płynne, etylina, oleje opałowe i napędowe 
stale przewożonych przez teren gminy.  Poza stacjami paliw na terenie gminy 
nie ma innych obiektów mogących stwarzać nadzwyczajne zagrożenie dla 
środowiska.  
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III. CELE  I  ZADANIA W  ZAKRESIE  OCHRONY ŚRODOWISKA W 

GMINIE TCZÓW 

 
3.1. Cele polityki ekologicznej  
 
Cele polityki ekologicznej państwa 
 
Założenia polityki ekologicznej państwa  
- poprawa jakości środowiska,  
- realizacja zasady zrównoważonego rozwoju,  
- powstrzymanie niekorzystnych zmian klimatu  
- ochrona zasobów naturalnych, w tym różnorodności biologicznej.  

 

Przyjęty przez Sejm dokument "Polityka ekologiczna państwa w latach 2009-2012  
z perspektywą do roku 2016” (M.P. z 2009 r. Nr 34, poz. 501), określa jako  
priorytetowe następujące zadania:    
- ochrona atmosfery 
- promocja najnowszych technologii służących ochronie środowiska,  

w tym promocja rozwoju odnawialnych źródeł energii,  
- modernizacja przemysłu energetycznego.  
- kontynuacja zalesień i zadrzewianie tzw. korytarzy ekologicznych 

(łączących kompleksy leśne),  
- racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi, w szczególności wodą 
- bardziej racjonalne korzystanie z zasobów geologicznych  
- poprawa gospodarki odpadami, zwłaszcza komunalnymi 
- efektywne wykorzystywanie pieniędzy z Unii Europejskiej na wyposażenie 

kolejnych aglomeracji w oczyszczalnie ścieków i systemy wodno-
kanalizacyjne, a także w nowoczesną gospodarkę odpadami.  

- edukacja ekologiczna, 
- bezpieczeństwo ekologiczne, w tym opracowanie oceny ryzyka powodziowego,  
- ochrona gleb,  
- rekultywacja terenów zdegradowanych,  
- ochrona przed hałasem.  

 
Cele wojewódzkiej polityki ekologicznej 
 
Celem nadrzędnym polityki ekologicznej województwa mazowieckiego jest: 
„OCHRONA WALORÓW PRZYRODNICZYCH I POPRAWA 
STANDARDÓW ŚRODOWISKA” 
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Cele główne Programu : 
- Zmniejszenie zanieczyszczeń środowiska (dotyczy wód powierzchniowych i 
podziemnych, gleb, odpadów, powietrza atmosferycznego, hałasu i 
promieniowania elektromagnetycznego). 
- Zrównoważone wykorzystanie materiałów, wody i energii. 
- Rozwój proekologicznych form działalności w gospodarce (w szczególności w 
rolnictwie, transporcie i eksploatacji kopalin). 
- Utworzenie spójnego systemu obszarów chronionych, ochronę ekosystemów 
cennych pod względem przyrodniczym, ochronę i rozwój ekosystemów leśnych. 
- Poprawę bezpieczeństwa ekologicznego (w zakresie ochrony przed powodzią, 
suszą, osuwiskami i pożarami, a także zmniejszenia ryzyka związanego z 
transportem substancji niebezpiecznych oraz występowaniem awarii 
przemysłowych). 
- Wzrost poziomu wiedzy ekologicznej.  
 
Cele polityki ekologicznej powiatu 
 
Za cel nadrzędny Strategii Powiatu Zwoleńskiego przyjmuje się: 
 
Powiat Zwoleński miejscem harmonii i wypoczynku, stwarzający dogodne 
warunki dla inwestycji i rozwoju, wykorzystujący bogactwo kulturowe i walory 
środowiska naturalnego, sprzyjający realizacji dążeń i aspiracji mieszkańców 
 
Z Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Zwoleńskiego wynikają 
następujące cele polityki ekologicznej: 
 

 ochrona powietrza atmosferycznego: 
 monitoring zanieczyszczeń powietrza 
 nasadzenia drzew wzdłuż dróg 
 modernizacja systemów ciepłowniczych, wykorzystanie 

alternatywnych źródeł energii 
 zmniejszenie zużycia paliwa 
 podnoszenie efektywności przesyłu ciepła (sieci preizolowane) 
 gazyfikacja gmin 
 stosowanie środków ochrony roślin o krótkim okresie karencji 
 zadrzewienia terenu, zalesianie nieużytków  

 
 ochrona gleb: 

 wdrożenie  procesu tworzenia towarowych gospodarstw rolnych i 
organizowanie się ich w grupy producenckie 

 rekultywacja gleb zdegradowanych 
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 ochrona najlepszych gleb przed przekwalifikowaniem na cele 
nierolnicze 

 likwidacja mogilnika 
 rekultywacja wyrobisk po zakończeniu eksploatacji 

 
 ochrona wód: 

 ograniczenie i eliminacja zanieczyszczeń wód 
 rozbudowa systemu kanalizacji i oczyszczania ścieków 
 budowa kanalizacji burzowej 
 rozbudowa i modernizacja istniejących systemów wodociągowych 
 wprowadzenie stref ochronnych ujęć wód 
 budowa zbiorników retencyjnych i konserwacja istniejących 
 budowa systemów melioracyjnych poprawiających właściwości 

wodne gruntów i użytków zielonych z uwzględnieniem zasad 
ekologii 

 stały monitoring stanu czystości wód powierzchniowych i 
podziemnych 

 likwidacja „dzikich” wyrobisk i miejsc nielegalnych wysypisk 
 

 ochrona lasów: 
 zwiększenie lesistości powiatu 
 przywracanie utraconej różnorodności biocenoz leśnych i 

wzbogacanie krajobrazu leśnego 
 prowadzenie naturalnych odnowień lasu we wszystkich siedliskach 
 podnoszenie naturalnej odporności lasów 
 utrzymanie trwałości lasów i ciągłości ich użytkowania 
 propagowanie proekologicznej funkcji lasów – edukacja ekologiczna 

 
 ochrona przyrody, krajobrazu i różnorodności biologicznej: 

 waloryzacja przyrodnicza gmin powiatu zwoleńskiego 
 objęcie ochroną terenów biologicznie czynnych 
 wykorzystanie walorów zasobów przyrody w sposób nie naruszający 

procesów ekologicznych 
 

 możliwość rozwoju agroturystyki: 
 opracowanie informatora agroturystycznego o Ziemi Zwoleńskiej 
 zwiększenie atrakcyjności powiatu (budowa zbiorników 

retencyjnych, zalesianie nieużytków) 
 budowa systemu oczyszczania ścieków oraz unieszkodliwiania 

odpadów stałych 
 propagowanie i promocja gospodarstw ekologicznych, promocja 

gospodarstw agroturystycznych 
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 edukacja ekologiczna  
 ochrona istniejących dóbr kultury i przyrody 
 zagospodarowanie doliny Zwolenki na cele turystyczno-rekreacyjne 
 wytyczenie ścieżek rowerowych i pieszych między obiektami 

historycznymi i atrakcyjnymi przyrodniczo 
 realizacja programu AGRO-EKO-PARK 

 
 ochrona przed hałasem: 

 wykonanie map akustycznych w celu prowadzenia długofalowych 
pomiarów hałasu komunikacyjnego i przemysłowego 

 rozbudowa i modernizacja istniejącej sieci drogowej 
 wprowadzenie zieleni izolującej 
 budowa parkingów i obwodnicy Zwolenia  

 
 zapewnienie skutecznej ochrony ludności przed działaniem 

promieniowania elektromagnetycznego: 
 utrzymanie poziomu pól elektromagnetycznych poniżej 

dopuszczalnych lub co najmniej na dopuszczalnym poziomie 
 monitoring i badania pól elektromagnetycznych  

 
 wykorzystanie energii odnawialnej: 

 budowa instalacji i urządzeń wykorzystujących dla potrzeb 
energetycznych energie ze źródeł odnawialnych 

 
 rozwój społeczno-gospodarczy z uwzględnieniem ochrony środowiska: 

 rozwój rolnictwa przyjaznego dla środowiska, wykorzystanie 
lokalnych odmian i ras w celu ochrony zasobów genetycznych w 
rolnictwie 

 rozwój rolnictwa ekologicznego lub integrowanych metod 
gospodarowania, korzystnych dla środowiska i zachowania 
różnorodności biologicznej 

 kontynuacja ekstensywnych metod produkcji, zwłaszcza chowu 
zwierząt z utrzymaniem wypasu na użytkach rolnych 

 aktywna ochrona siedlisk i gatunków chronionych związanych z 
obszarami rolnymi 

 przeciwdziałanie negatywnym skutkom gospodarki rolnej w 
odniesieniu do wód, gleby i powietrza 

 rozwój powiatu zapewniający poprawę warunków życia 
mieszkańców z zachowaniem równowagi między rozwojem 
gospodarczym a ochroną środowiska 
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 edukacja ekologiczna – kształtowanie postaw proekologicznych 
obywateli powiatu: 
 utworzenie systemu informacji o środowisku i form edukacji 

ekologicznej dla mieszkańców powiatu 
 edukacja ekologiczna dla miejscowych rolników 
 propagowanie i promowanie zachowań służących ochronie przyrody 

i krajobrazu 
 współpraca instytucji publicznych z pozarządowymi organizacjami 

ekologicznymi 
 edukacja ekologiczna w szkołach 

 
3.2. Analiza SWOT dla środowiska w gminie Tczów 
 
W ramach opracowania aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 
Tczów sporządzono analizę SWOT sfery ekologicznej dla gminy: 
 
Mocne strony: 
 
Lp. TEMAT 
1 Istniejąca infrastruktura (wodociągi, oczyszczalnia, kanalizacja) 
2 Drogi gminne 
3 System zbierania odpadów zmieszanych i uruchomiony system 

segregacji odpadów 
4 Czyste środowisko 
5 Lasy i tereny pod zalesienia 

 
Słabe strony: 
 
Lp. TEMAT 
1 Bezrobocie, ubożenie społeczeństwa 
2 Niska świadomość ekologiczna 
3 Brak zbiorników retencyjnych 
4 Brak gospodarstw agroturystycznych 

 
Zagrożenia: 
 
L.p. TEMAT 

1 Niska świadomość ekologiczna i niedostateczna edukacja w tym 
zakresie 

2 Niewystarczające środki finansowe przeznaczone na ochronę 
środowiska 
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3 
Zawiłe procedury w pozyskiwaniu środków pomocowych na ochronę 
środowiska 

4 Odpływ wykształconej młodzieży 
 
Szanse: 
 
Lp. TEMAT 
1 Środki pomocowe z UE 
2 Polityka rządu wspierająca rolnictwo i małe gminy 
3 Ekologiczne rolnictwo i przetwórstwo 
4 Edukacja ekologiczna  
5 Właściwa polityka zdrowotna 

 
Główne zadania w zakresie: 
 
ochrony przyrody 

zadania bieżące: 
 budowa zbiorników retencyjnych 
 likwidacja „dzikich” wysypisk 
 tworzenie bazy agroturystycznej i turystycznej 
 promocja i rozwój żywności ekologicznej 

zadania perspektywiczne: 
 zwiększenie lesistości gminy 
 utworzenie ścieżek rowerowych, szlaków turystycznych 

 
ochrony powietrza 

zadania bieżące: 
 modernizacja kotłowni z tradycyjnych na ekologiczne 
 termomodernizacja budynków 

zadania perspektywiczne: 
 gazyfikacja gminy 
 termomodernizacja budynków 

 
ochrony wód 

zadania bieżące 
 rozpoczęcie budowy oczyszczalni ścieków i rozbudowa sieci 

kanalizacyjnej gminy 
 analiza możliwości budowy zbiorników retencyjnych 

zadania perspektywiczne: 
 kontynuacja budowy sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków 
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 budowa zbiorników retencyjnych 
 

gospodarki odpadami 
zadania bieżące: 

 rozszerzenie selektywnej zbiórki odpadów  
 wykorzystanie surowców pozyskanych z segregacji do różnych celów 

np. energetycznych 
 likwidacja „dzikich” wysypisk 
 podniesienie świadomości społecznej w zakresie gospodarki odpadami 

zadania perspektywiczne: 
 kontynuacja selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 
 docelowe rozwiązanie problemu gospodarki odpadów gospodarczych, 

niebezpiecznych (np. zawierających azbest) 
 

zmniejszenie hałasu 
zadania bieżące: 

 poprawa stanu nawierzchni dróg gminnych i powiatowych 
zadania perspektywiczne: 

 modernizacja systemu drogowego na terenie gminy 
 
gospodarka kopalinami 

zadania bieżące: 
 przeciwdziałanie „dzikiej” eksploatacji złóż mineralnych  

zadania perspektywiczne: 
 rekultywacja wyrobisk 

 
3.3. Cele strategiczne, cele operacyjne i programy w zakresie ochrony 
środowiska dla gminy Tczów 
 
W ramach prac nad aktualizacją gminnego Programu Ochrony Środowiska 
przeprowadzono ocenę celów strategicznych i celów operacyjnych oraz 
programów przyjętych w Programie Ochrony Środowiska w 2005r. Po 
dokonaniu aktualizacji diagnozy stanu środowiska w gminie Tczów oraz 
przeprowadzeniu analizy SWOT dokonano wyboru najistotniejszych zagadnień, 
których rozwiązanie przyczyni się w najbliższej przyszłości (lata 2010 - 2013) 
do poprawy stanu środowiska na terenie gminy i rozwiązania najistotniejszych 
kwestii związanych z tą dziedziną. 

Wyboru priorytetów ekologicznych dokonano w oparciu o diagnozę stanu 
poszczególnych komponentów środowiska na terenie gminy, uwarunkowań 
zewnętrznych i wewnętrznych, a także innych wymagań w zakresie jakości 
środowiska. 
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Cele Strategiczne  
 
I. Poprawa stanu środowiska  
 
Priorytetowym celem działań Samorządu Gminy Tczów powinna być poprawa 
lub niedopuszczenie do pogorszenia stanu środowiska naturalnego. Z racji 
swojego położenia gmina ma możliwość rozwoju turystyki i agroturystyki 
(znaczące walory rekreacyjne: duże obszary leśne), a także rolnictwa. Dlatego 
też działania Samorządu Gminy powinny sprzyjać zwiększaniu atrakcyjności 
regionu.  
 
II.  Rozwój gospodarczy przyjazny środowisku 
 
Lokalne strategie rozwoju i plany zagospodarowania przestrzennego gminy 
Tczów powinny zakładać lokalizację przedsięwzięć gospodarczych neutralnych 
dla środowiska. Dla zrównoważonego rozwoju gminy ważny jest rozwój 
dominującego sektora gospodarki gminnej - rolnictwa, oraz działania 
inwestycyjne w zakresie infrastruktury technicznej i działania gospodarcze 
zmierzające do poprawa stanu środowiska oraz warunków życia mieszkańców. 
Zadania, jakie powinna podjąć gmina w zakresie rozbudowy infrastruktury 
technicznej to głównie: dokończenie wodociągowania gminy, budowa systemu 
kanalizacji i oczyszczania ścieków oraz termomodernizacja budynków.  
 

CELE 
STRATEGICZNE 

(Główne) 

CELE 
OPERACYJNE 
(Szczegółowe) 

PROGRAMY 
(Działania) 

   

Rozbudowa 
infrastruktury 
technicznej 

 Rozbudowa systemów 
kanalizacji i oczyszczania 
ścieków 

 Gazyfikacja gminy 
 Modernizacja systemów 

elektroenergetycznych 
 Modernizacja dróg na terenie 

gminy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I 
Poprawa stanu 

środowiska 

Poprawa gospodarki 
wodnej na terenie 
gminy 

 Popularyzacja 
przydomowych oczyszczani 
ścieków 

 Budowa zbiorników 
retencyjnych i ochrona 
zbiorników naturalnych 

 Modernizacja systemu 
melioracyjnego 
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Ochrona powietrza  Modernizacja systemów 
elektroenegetycznych 

 Popularyzacja 
termomodernizacji budynków 

 Popularyzacja ekologicznych 
źródeł energii   

Usprawnienie 
gospodarki odpadami 

 Program gospodarki 
odpadami  

Zwiększenie lesistości 
gminy 

 Opracowanie 
harmonogramów zalesień 

 Zwiększenie terenów leśnych  
Gospodarka zgodna z 
ekologią  

 Popularyzacja i wspieranie 
technologii przyjaznych 
środowisku 

 Racjonalna gospodarka 
surowcami naturalnymi 

Rozwój 
ekologicznego 
rolnictwa 

 Popularyzacja ekologicznego 
rolnictwa 

 Rozwój agroturystyki  

 
 
 
 
 

II  
Rozwój gospodarczy 
przyjazny środowisku 

Wysoka świadomość 
ekologiczna 
mieszkańców gminy 

 Edukacja ekologiczna dla 
dzieci i młodzieży 

 Popularyzacja inwestycji 
proekologicznych i 
wspierania lokalnych 
inicjatyw społecznych 

 
 
Opis celów operacyjnych wraz z  przyporządkowanymi im programami: 
 
 
I. C.S. Poprawa stanu środowiska  
 
Cel strategiczny – „Poprawa stanu środowiska” wymaga działań powodujących 
ograniczenie powstawania zanieczyszczeń na terenie gminy oraz 
minimalizujących oddziaływania na środowisko przyrodnicze funkcjonujących 
instalacji i urządzeń. Cel strategiczny uwarunkowany jest realizacją 
następujących celów operacyjnych: 

- rozbudowa infrastruktury technicznej 
- poprawa gospodarki wodnej na terenie gminy 
- ochrona powietrza 
- usprawnienie gospodarki odpadami 
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Realizacja celu strategicznego wymaga pozyskania dodatkowych środków z 
zewnątrz na inwestycje, a także współpracy gminy Tczów z samorządami gmin 
sąsiadujących (realizacja celu operacyjnego „Usprawnienie gospodarki 
odpadami”). 
 
C.O. Rozbudowa infrastruktury technicznej 
 
Warunkiem koniecznym dla rozwoju gospodarczego gminy (m.in. rozwój 
agroturystyki i rolnictwa ekologicznego na terenie gminy Tczów) oraz poprawy 
stanu środowiska naturalnego jest rozbudowa systemów infrastruktury 
technicznej i drogowej. Zdefiniowany cel wymaga opracowania i realizacji 
programów: 

 program rozbudowy systemów kanalizacji i oczyszczania ścieków 
 program gazyfikacji gminy 
 program modernizacji systemów elektroenergetycznych 
 program modernizacji dróg na terenie gminy 

 
 Program rozbudowy systemów kanalizacji i oczyszczania ścieków 

 
Stan czystości wód uzależniony jest w znacznym stopniu od istniejącego w 
gminie stanu gospodarki wodno-ściekowej. Osiągnięcie celu jakim jest pełna 
kanalizacja gminy Tczów powinno stać się najważniejszym zadaniem do 
realizacji w tej dziedzinie. 
Zbiorcze sieci kanalizacyjne i oczyszczalnie będą budowane na obszarach 
spełniających kryteria techniczne i ekonomiczne (gęstość zaludnienia, 
ukształtowanie terenu itp.). Na obszarach o gęstej zabudowie uzasadniona jest 
budowa zbiorczych systemów kanalizacji i oczyszczania ścieków, natomiast dla 
terenów o zabudowie rozproszonej lepszym rozwiązaniem są przydomowe 
oczyszczalnie. 
Efektem realizacji zadań w tym zakresie będzie: 
- zapewnienie wszystkim mieszkańcom możliwości utylizacji ścieków 

komunalnych, 
- poprawa bezpieczeństwa ekologicznego mieszkańców gminy (poprzez ograniczenie 

dostających się do gleb oraz wód powierzchniowych zanieczyszczeń). 
 

 Program gazyfikacji gminy 
 
Realizacja programu gazyfikacji gminy Tczów uzależniona jest od 
zainteresowania mieszkańców (ekonomiczne uzasadnienie inwestycji). 
Opłacalność ogrzewania budynków gazem ziemnym może się zwiększyć 
poprzez zmniejszenie strat ciepła w budynkach – termomodernizacja (ocieplenie 
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i wymiana stolarki okiennej). Samorząd gminny planuje rozpoczęcie inwestycji 
po 2011 roku.  
 

 Program modernizacji systemów elektroenergetycznych 
 
Ustaw „Prawo energetyczne” nakłada na samorządy gminne obowiązek 
opracowania wieloletniego planu zaopatrzenia w nośniki energii., m.in. w 
energię elektryczną. W ramach planu określane są zadania, które zapewniają 
gminie bezpieczeństwo energetyczne oraz umożliwiają mieszkańcom gminy 
korzystania z zasilania elektrycznego urządzeń gospodarstwa domowego. 
  

 Program modernizacji dróg na terenie gminy 
 
Modernizacja dróg gminnych i powiatowych (poprawa stanu ich nawierzchni 
oraz budowa dróg dojazdowych do pól i lasów) na terenie gminy Tczów  
wpłynie na stan środowiska naturalnego (natężenie hałasu, czystość powietrza). 
Sprawny i funkcjonalny system komunikacyjny może zmniejszyć zagrożenia 
wynikające z przewożenia przez teren gminy materiałów niebezpiecznych.   
 
C.O. Poprawa gospodarki wodnej na terenie gminy 
 
Działania w zakresie poprawy gospodarki wodnej na terenie gminy powinny 
skupiać się na utrzymaniu dobrego stanu wód powierzchniowych i 
podziemnych. Racjonalna gospodarka wodno-ściekowa wymaga opracowania i 
realizacji następujących programów: 

 program popularyzacji przydomowych oczyszczalni ścieków 
 program budowy zbiorników retencyjnych i ochrony zbiorników 

naturalnych 
 program modernizacji systemu melioracyjnego 

 
 Program popularyzacji przydomowych oczyszczalni ścieków 

 
Istnienie w gminie Tczów terenów o rozproszonej zabudowie wymaga od 
samorządu gminnego podjęcia działań popularyzacji i wsparcia indywidualnych 
inwestycji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.  
 

 Program budowy zbiorników retencyjnych i ochrony zbiorników 
naturalnych 

 
Ochrona zbiorników naturalnych i budowa zbiorników retencyjnych zwiększy 
walory turystyczno-rekreacyjne gminy Tczów. Gmina planuje budowę dużego 
zbiornika wodnego (powierzchnia 7,5 ha) na rzece Tczówce (Brzezinki Stare, 



Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Tczów na lata  
2010-2013 z uwzględnieniem lat 2014-2017  

__________________________________________________________________________  

48 
 

Brzezinki Nowe, Tczów). Realizacja inwestycji związanych z budową 
zbiorników wodnych wymaga podjęcia starań o pozyskanie środków z zewnątrz 
(inwestorzy). 
 
 Program modernizacji systemu melioracyjnego 

 
Na terenie gminy przeprowadzono działania melioracyjne dotyczące prawie 
całej powierzchni. Program głównie zakłada działania związane z modernizacją 
urządzeń melioracyjnych na terenie gminy Tczów.   
 
C.O. Ochrona powietrza 
 
Realizacja tego celu powinna polegać na zmniejszeniu emisji zanieczyszczeń do 
powietrza. Należy promować i wspierać termomodernizację budynków, 
modernizację systemów grzewczych oraz korzystanie z alternatywnych źródeł 
energii (gazyfikacja gminy). Cel wymaga opracowania i realizacji następujących 
programów: 

 program popularyzacji termomodernizacji budynków 
 program popularyzacji ekologicznych źródeł energii 

 
 Program popularyzacji termomodernizacji budynków 

 
Termomodrnizacja budynków użyteczności publicznej stanowić pewien wzór 
dla mieszkańców gminy. Ustawa o termomodernizacji budynków umożliwia 
korzystanie z kredytów preferencyjnych na ocieplanie budynków właścicielom 
domów prywatnych. Samorząd gminy powinien upowszechniać informacje o 
możliwości korzystania z ustawy. 
 

 Program popularyzacji ekologicznych źródeł energii 
 
Samorząd gminny może uczestniczyć w popularyzacji nowoczesnych rozwiązań 
technicznych w zakresie ekologicznych źródeł energii. Modernizacja kotłowni 
węglowych na ekologiczne  zmniejszy ilość emisji zanieczyszczeń do powietrza 
oraz zmniejszy zapotrzebowanie na energię.  
 
C.O. Usprawnienie gospodarki odpadami 
 
Sprawnie funkcjonujący system gospodarki odpadami wymaga podjęcia działań 
związanych z wprowadzeniem powszechnego systemu selektywnej zbiórki 
odpadów oraz docelowego rozwiązania unieszkodliwiania odpadów. Konieczna 
jest likwidacja „dzikich” wysypisk śmieci oraz rekultywacja ich terenu.  
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II C.S. Rozwój gospodarczy przyjazny środowisku 
 
Korzystne położenie geograficzne gminy Tczów oraz walory przyrodnicze 
umożliwiają rozwój agroturystyki i rolnictwa ekologicznego. Zwiększenie 
walorów przyrodniczych (zwiększenie lesistości oraz budowa zbiorników 
retencyjnych) zwiększy atrakcyjność gminy dla turystów. Do osiągnięcia tego 
celu strategicznego należy zdefiniować cele operacyjne: 

- Zwiększenie lesistości gminy 
- Gospodarka zgodna z ekologią  
- Rozwój ekologicznego rolnictwa 
- Wysoka świadomość ekologiczna mieszkańców gminy 

    
C.O. Zwiększanie lesistości gminy 
 
Zalesianie nieużytków zwiększy atrakcyjność turystyczno-rekreacyjną gminy 
oraz  umożliwi w przyszłości ich gospodarcze wykorzystanie. Działania w 
zakresie ochrony istniejących zasobów leśnych (6,9 % powierzchni gminy 
Tczów zajmują lasy) maja na celu korzystanie z terenów o wysokich walorach 
przyrodniczych w sposób nie pogarszający ich stanu. 
    
 Program zwiększania terenów leśnych 

 
Pod względem ilości obszarów leśnych gmina Tczów zajmuje ostatnie miejsce 
w powiecie zwoleńskim. Osiągnięcie optymalnego poziomu lesistości wymaga 
systematycznych działań i współpracy samorządu gminy i starostwa.  
 
C.O. Gospodarka zgodna z ekologią 
 
Cel operacyjny, jakim jest gospodarka zgodna z ekologią wymaga realizacji 
działań w kierunku przyjaznego korzystania ze środowiska naturalnego. Dla 
osiągnięcia celu niezbędne jest wdrażanie nowych, ekologicznych technologii, 
które nie wymagają ponoszenia wysokich kosztów korzystania ze środowiska. 
 
 Program popularyzacji i wspierania technologii przyjaznych środowisku 

 
Samorząd gminy powinien popularyzować najnowsze rozwiązania 
technologiczne, zwłaszcza w dziedzinie oczyszczania ścieków, 
unieszkodliwiania odpadów, alternatywnych źródeł energii itp. Samorząd gminy 
może wspierać technologie przyjazne środowisku stosując m.in. ulgi podatkowe. 
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 Program racjonalnej gospodarki surowcami naturalnymi 
 
Eksploatacja surowców naturalnych powinna odbywać się zgodnie z przepisami 
prawnymi w tym zakresie (przeciwdziałanie „dzikiej” eksploatacji).Tereny po 
eksploatacji powinny być rekultywowane.  
 
C.O. Rozwój ekologicznego rolnictwa 
 
Wiodącą gałęzią gospodarki jest rolnictwo, które jest źródłem utrzymania 
większości mieszkańców. Samorząd gminy powinien podjąć działania 
organizacyjne w zakresie popularyzacji i rozwoju ekologicznego rolnictwa i 
agroturystyki. 
 
 Program popularyzacji ekologicznego rolnictwa 

 
Popularyzacja ekologicznego rolnictwa wśród rolników oraz pomoc 
organizacyjna w działalności (tworzenie grup producenckich, promocja itp.) 
powinna być wpisana w strategie rozwoju gminy. Instytucjami 
współpracującymi będą m.in. Regionalne Centrum Doradztwa Rozwoju 
Rolnictwa i Obszarów Wiejskich oraz Mazowiecka Izba Rolnicza. 
 
 Program rozwoju agroturystyki 

 
Rozwój agroturystyki zwiększa atrakcyjność regionu, powinien być więc 
wspierany organizacyjnie przez samorząd gminy. Bezpośrednim realizatorem 
programu będą gospodarstwa rolne, mające odpowiednie warunki dla podjęcia 
takiej działalności. 
 
C.O. Wysoka świadomość ekologiczna mieszkańców gminy 
 
Cel operacyjny, jakim jest wysoka świadomość ekologiczna mieszkańców 
gminy wymaga działań w zakresie podniesienia wiedzy ekologicznej dzieci i 
młodzieży w szkołach oraz dorosłych. Od poziomu wiedzy  ekologicznej 
społeczeństwa gminy w znacznym stopniu zależy powodzenie realizacji 
programu ochrony środowiska. Dla realizacji tego celu należy opracować i 
wdrażać programy: 

 program edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży 
 program popularyzacji inwestycji proekologicznych i wspierania 

lokalnych inicjatyw społecznych 
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 Program edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży 
 
Edukację ekologiczną wśród dzieci i młodzieży można realizować poprzez: 
wprowadzanie przedmiotów ekologicznych do szkolnych programów nauczania, 
organizowanie obozów ekologicznych (np. „Zielona szkoła”), prowadzenie akcji 
proekologicznych (np. „Sprzątanie świata”, sadzenie drzew i krzewów itp.). 
Programy edukacyjne  opracowywane przez placówki oświatowe we 
współpracy z jednostkami samorządowymi maja szansę uzyskania wsparcia 
finansowego ze strony fundacji i funduszy ochrony środowiska oraz ze środków 
pomocowych.   
 
 Program popularyzacji inwestycji proekologicznych i wspierania 

lokalnych inicjatyw społecznych 
 

Popularyzacja inwestycji proekologicznych to przede wszystkim działalność 
informacyjna oraz podjęcie starań obniżenia kosztów współudziału 
mieszkańców w realizowanych inwestycjach związanych z budową sieci 
infrastrukturalnych poprzez m.in. pozyskanie środków zewnętrznych, wybór 
optymalnych technologii itp. Organizacje pozarządowe mają możliwość 
samodzielnego ubiegania się o środki pomocowe na realizację opracowanych 
przez siebie programów, mogą również współpracować z urzędami gminy; 
działania te zwiększą szanse pozyskania wsparcia zewnętrznego na realizację 
programów ekologicznych. 
  
 
IV.   PLAN DZIAŁAŃ NA LATA 2010 - 2013 

4.1. Założenia planu działań na lata 2010-2013 
 
Po przeprowadzeniu szeregu analiz dotyczących stanu środowiska naturalnego 
oraz jego zagrożeń w gminie Tczów można przedstawić zadania priorytetowe na 
lata 2010-2013. Konsultacje z Urzędem Gminy pozwoliły ocenić potrzeby 
mieszkańców oraz zadania dotyczące poprawy środowiska naturalnego. 
Inwestycje, które zostały ujęte w programie dotyczą: 
- gospodarki wodno-ściekowej, 
- gospodarki odpadami. 
Dla zrealizowania tych działań konieczne będzie wsparcie budżetu gminy 
środkami z zewnątrz. Pozostałe działania, o mniejszych nakładach finansowych, 
dotyczą: 
- zwiększenia świadomości ekologicznej mieszkańców, 
- wprowadzenia rozwiązań promujących ekologiczne technologie. 
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4.2. Poprawa jakości środowiska 
 
Zadania zmierzające do poprawy jakości środowiska są kosztownymi 
inwestycjami. Zadania te dotyczą przede wszystkim budowy, rozbudowy lub 
modernizacji systemów infrastruktury technicznej. Znaczna część zadań to 
działania organizacyjne – wymagające mniejszych nakładów finansowych. 
Zadania te mogą być realizowane przy współpracy samorządu gminnego oraz 
współpracy z instytucjami działającymi w sektorze gospodarki komunalnej, 
placówkami oświatowymi, organizacjami pozarządowymi. 
 
4.2.1.  Ochrona powietrza 
 
Z zadań do realizacji w sprawie ochrony powietrza dotyczyć będą:  
- zmniejszenia zapotrzebowania na energię, 
- termomodernizacji budynków, 
- popularyzacji ekologicznych i odnawialnych źródeł energii. 

 
4.2.2. Ochrona wód 
 
Z zadań inwestycyjnych na terenie gminy, w sferze gospodarki wodnej i 
ochrony wód powinny zostać zrealizowane:  
- modernizacja ujęć wody i rozbudowa sieci wodociągowych, 
- budowa kanalizacji i systemu oczyszczania ścieków. 
 
4.2.3.  Gospodarka odpadami 
 
W sferze gospodarki odpadami działania na lata 2010-2013 będą dotyczyć 
głównie rozszerzenia selektywnej zbiórki odpadów, które umożliwią odzysk 
surowców wtórnych.  
 
4.2.4.  Zmniejszenie hałasu 
 
Podstawowym źródłem hałasu na terenie gminy jest transport drogowy. 
Działania podejmowane w celu zmniejszenia uciążliwości hałasu dotyczą 
modernizacji dróg powiatowych i gminnych  (poprawa stanu nawierzchni) oraz 
tworzenia pasów zieleni ochronnej wzdłuż szlaków komunikacyjnych 
(koordynacja działań wynikających z programu zalesień).  
 
4.2.5.  Ochrona przyrody 
 
Działania w zakresie ochrony przyrody powinny obejmować:  

- realizację programu ochrony istniejących zbiorników wodnych i 
budowy nowych zbiorników retencyjnych 
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- realizację programu wykorzystania terenów o znaczących walorach 
przyrodniczych dla rozwoju agroturystyki i rolnictwa ekologicznego 

- podjęcie działań w celu likwidacji „dzikich” wysypisk odpadów 
- realizację programu zwiększania lesistości gminy   

 
 
V.   ZARYS PLANU DZIAŁAŃ NA LATA 2014 - 2017 

 
5.1. Założenia planu działań na lata 2014-2017 
 
Założeniem planu działań na lata 2014-2017 jest kontynuacja realizacji celów 
strategicznych i celów operacyjnych, rozpoczętych we wcześniejszym okresie. 
Przed przystąpieniem do tego etapu gmina powinna mieć już opracowane 
szczegółowe plany działań dla poszczególnych inwestycji, przygotowaną 
dokumentację i niezbędne pozwolenia oraz zabezpieczone środki – własne i 
zewnętrzne – na realizację zamierzeń.  
 
5.2. Poprawa jakości środowiska 
 
Konieczna jest kontynuacja działań z zakresu: ochrony powietrza, ochrony wód, 
racjonalizacji gospodarki odpadami, zmniejszenia hałasu oraz ochrony zasobów 
przyrody, prowadzonych w latach 2010-2013. Szczególnie ważnym zadaniem 
jest budowa systemów oczyszczania ścieków oraz wprowadzenie docelowego 
systemu gospodarki odpadami. 
 
5.2.1.  Ochrona powietrza 
 
Działania z zakresu ochrony powietrza, przewidywane na lata 2014-2017 
obejmują kontynuację zadań dotyczących popularyzacja odnawialnych, 
alternatywnych źródeł energii i termomodernizacji budynków. 
 
5.2.2.  Ochrona wód 
 
Działania inwestycyjne, planowane na lata 2014-2017 zakładają kontynuacje 
budowy etapowo prowadzonej kanalizacji i systemu przyzakładowych 
oczyszczalni ścieków.  
 
5.2.3.  Gospodarka odpadami 
 
Podstawowym celem planu gospodarki odpadami na lata 2013-2016 jest 
kontynuacja wprowadzonego systemu gospodarki. Głównym zadaniem będzie 
kontynuacja powszechnego systemu segregacji „u źródła” oraz odbioru 
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odpadów posegregowanych i odpadów zmieszanych z terenu gminy, realizacja 
programu usuwania wyrobów zawierających azbest wraz z wymianą na nowe 
pokrycia, a także kontynuacja zbiórki padłych zwierząt.  
 
5.2.4.  Zmniejszenie hałasu 
 
Program przewiduje kontynuacje inwestycji modernizacyjnych sieci drogowej 
na terenie gminy.  
 
5.2.5.  Ochrona przyrody 
 
Działania w zakresie ochrony przyrody będą obejmować kontynuację:  

 realizacji programu ochrony lasów 
 realizacji programu ochrony istniejących zbiorników wodnych 
 realizacji programu wykorzystania walorów przyrodniczych dla rozwoju 

turystyki 
 
Zestawienie zadań priorytetowych dla Gminy Tczów na lata 2010-2013 i 
zadań na lata 2014-2017 w układzie celów strategicznych i celów 
operacyjnych 
 
I. C.S. Poprawa stanu środowiska 
 
C.O. Rozbudowa infrastruktury technicznej 
 

 Program rozbudowy systemów kanalizacji i oczyszczania ścieków 
 

Zadania priorytetowe na lata 2010 – 2013                          
Lp. Zadanie Realizacja Źródła 

środków 
Koszty 

realizacji 
    

1 Budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej w 
miejscowości Rawica Stara , Józefatka 

Wójt 
Gminy 

Budżet gminy 
Środki pomocowe 

z UE 

 
3 000 000 

2 Budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej w 
miejscowości Rawica Nowa, 
Kazimierzów 

Wójt 
Gminy 

Budżet gminy 
Środki pomocowe 

z UE 

 
2 000 000 

3 Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w 
Tczowie 

Wójt 
Gminy 

Budżet gminy 
Środki pomocowe 

z UE 

 
1 500 000 

4 Budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej w 
miejscowości Brzezinki Nowe II etap, 
Wilczy Ług, Wincentów 

Wójt 
Gminy 

Budżet gminy 
Środki pomocowe 

z UE 

 
  1 700 000 
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Zadania na lata 2014 – 2017 
Lp. Zadanie Realizacja Źródła 

środków 
Koszty 

realizacji 
    

1 Budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej w 
miejscowości Brzezinki Nowe II etap, 
Wilczy Ług, Wincentów - kontynuacja 

Wójt 
Gminy 

Budżet gminy 
Środki pomocowe 

z UE 

 
800 000 

 
2 Budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej w 

miejscowości Podzakrzówek, Borki 
Wójt 

Gminy 
Budżet gminy 
Środki pomocowe 

z UE 

1 800 000 

 
 Program gazyfikacji gminy 

 
Zadania priorytetowe na lata 2010 – 2013 

Lp. Zadanie Realizacja Źródła 
środków 

Koszty 
realizacji 

1 Opracowanie gminnej koncepcji 
gazyfikacji 

Wójt 
Gminy 

Budżet gminy 
Budżet państwa 

Fundusze 
Ochrony 
Środowiska 

Środki UE 
Środki 

mieszkańców 

Koszty 
zostaną 

oszacowane 
w czasie 
realizacji 
inwestycji 

 
Zadania na lata 2014-2017 

Lp. Zadanie Realizacja Źródła 
środków 

Koszty 
realizacji 

    

1 Rozpoczęcie gazyfikacji gminy 
Tczów 

Wójt 
Gminy 

Budżet gminy 
Budżet państwa 

Fundusze 
Ochrony 
Środowiska 

Środki UE 
Środki 

mieszkańców 

Koszty 
zostaną 

oszacowane 
w czasie 
realizacji 
inwestycji 
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 Program modernizacji systemów elektroenergetycznych 
 

Zadania priorytetowe na lata 2010 – 2013 
Lp. Zadanie Realizacja Źródła 

środków 
Koszty 

realizacji 
    

1 Opracowanie gminnego programu 
energetycznego 

Wójt 
Gminy 

Budżet gminy 
Budżet państwa 

Fundusze 
Ochrony 
Środowiska 

Środki UE 

 
  10 000 

 
Zadania na lata 2014 - 2017 

Lp. Zadanie Realizacja Źródła 
środków 

Koszty 
realizacji 

    

1 Realizacja zadań ujętych w 
gminnym programie 
energetycznym 

Wójt 
Gminy 

Budżet gminy 
Budżet państwa 

Fundusze 
Ochrony 
Środowiska 

Środki UE 

 
  50 000 

 
 Program modernizacji dróg na terenie gminy  

 
Zadania priorytetowe na lata 2010 – 2013 

Lp. Zadanie Realizacja Źródła 
środków 

Koszty 
realizacji 

    

1 Przebudowa drogi gminnej 
Bartodzieje – Brzezinki              
 

Wójt Gminy 
 

Budżet gminy 
Urząd 

Marszałkowski 

600 000 
 

2 Przebudowa drogi gminnej Tczów – 
Podzakrzówek                 

 
Wójt Gminy 

Budżet gminy 
FOGR 

 

 
300 000 

 
 

3 Przebudowa drogi gminnej 
Bartodzieje – Borki   

Wójt Gminy 
 

Budżet gminy 
Urząd 

Marszałkowski 

450 000 

4 Przebudowa drogi gminnej Janów  Wójt Gminy 
 

Budżet gminy 
Urząd 

Marszałkowski 

250 000 
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5 Budowa ciągów pieszych przy 
drogach gminnych, powiatowych                                
i wojewódzkich  

Wójt Gminy 
Zarząd 

Powiatu 
Zarząd Dróg 

Wojewódzkich 
 

Budżet gminy 
Budżet 
powiatu  

Urząd 
Marszałkowski 

Koszty 
zostaną 

oszacowane 
w czasie 
realizacji 
inwestycji 

6 Przebudowa drogi gminnej Józefów Wójt Gminy 
 

Budżet gminy 
Urząd 

Marszałkowski 

250 000 

 
Zadania na lata 2014 – 2017 

Lp. Zadanie Realizacja Źródła 
środków 

Koszty 
realizacji 

    

1 Budowa ciągów pieszych przy 
drogach gminnych powiatowych                                
i wojewódzkich – kontynuacja 
zadania 

Wójt Gminy 
Zarząd 

Powiatu 
Zarząd Dróg 

Wojewódzkich 

Budżet gminy 
Budżet 
powiatu  

Urząd 
Marszałkowski 

Koszty 
zostaną 

oszacowane 
w czasie 
realizacji 
inwestycji 

 
C.O. Poprawa gospodarki wodnej na terenie gminy 
 
 

 Program popularyzacji przydomowych oczyszczalni ścieków 
 

Zadania priorytetowe na lata 2010 – 2013 
Lp. Zadanie Realizacja Źródła 

środków 
Koszty 

realizacji 
    

1 Opracowywanie i wdrażanie 
programu popularyzacji 
przydomowych oczyszczalni 
ścieków 

Wójt 
Gminy 

Budżet gminy 
Budżet państwa 

Fundusze 
Ochrony 
Środowiska 

Środki UE 

 
 

10 000 

2 Budowa przydomowych 
oczyszczalni ścieków 

Wójt 
Gminy 

Budżet gminy 
Budżet państwa 

Fundusze 
Ochrony 
Środowiska 

Środki UE 

 
15 000 
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Zadania na lata 2014 – 2017 
Lp. Zadanie Realizacja Źródła 

środków 
Koszty 

realizacji 
    

1 Budowa przydomowych 
oczyszczalni ścieków 

Wójt 
Gminy 

Budżet gminy 
Budżet państwa 

Fundusze 
Ochrony 
Środowiska 

Środki UE 

 
30 000 

 
 Program budowy zbiorników retencyjnych i ochrona zbiorników 

naturalnych 
 

Zadania priorytetowe na lata 2010 – 2013 
Lp. Zadanie Realizacja Źródła 

środków 
Koszty 

realizacji 
     

1 Budowa zbiornika retencyjnego o 
pow. 7,5 ha na rzece Tczówce 
(Brzezinki Stare, Brzezinki Nowe, 
Tczów) 

Wójt 
Gminy 

Inwestorzy 
 

Budżet gminy 
Urząd 

Marszałkowski 
Środki pomocowe 

z UE 

2 500 000 

 
Zadania priorytetowe na lata 2014 – 2017 

Lp. Zadanie Realizacja Źródła 
środków 

Koszty 
realizacji 

     

1 Budowa zbiornika retencyjnego o 
pow. 7,5 ha na rzece Tczówce 
(Brzezinki Stare, Brzezinki Nowe, 
Tczów) – kontynuacja zadania 

Wójt 
Gminy 

Inwestorzy 
 

Budżet gminy 
Urząd 

Marszałkowski 
Środki pomocowe 

z UE 

7 000 000 

 
 Program modernizacji systemu melioracyjnego 
 

Zadania priorytetowe na lata 2010- 2013 
Lp. Zadanie Realizacja Źródła 

środków 
    

1 Konserwacja rowów melioracyjnych Wójt Gminy Budżet gminy 
Budżet państwa 

Fundusze 
Ochrony 
Środowiska 

Środki UE 
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Zadania na lata 2014 - 2017 
Lp. Zadanie Realizacja Źródła 

środków 
    

1 Budowa – w przypadku wystąpienia 
potrzeby –  systemów melioracyjnych 
poprawiających właściwości wodne 
gruntów i użytków zielonych  

Wójt Gminy Budżet gminy 
Budżet państwa 

Fundusze 
Ochrony 
Środowiska 

Środki UE 
 
C.O. Ochrona powietrza 
 

 Program popularyzacji termomodernizacji budynków 
 

Zadania priorytetowe na lata 2010 – 2013 
Lp. Zadanie Realizacja Źródła 

środków 
Koszty 

realizacji 
    

1 Popularyzacja 
termomodernizacji budynków w 
indywidualnych gospodarstwach  

Wójt Gminy Budżet gminy 
Budżet państwa 

Fundusze 
Ochrony 
Środowiska 

Środki UE 

 
 

10 000 

2 Termomodernizacja budynków 
prywatnych  

Właściciele Budżet gminy 
Budżet państwa 

Fundusze 
Ochrony 
Środowiska 

Środki UE 

Koszty 
właścicieli 

 
Zadania na lata 2014 - 2017 

Lp. Zadanie Realizacja Źródła 
środków 

Koszty 
realizacji 

    

1 Popularyzacja termomodernizacji 
budynków w indywidualnych 
gospodarstwach  

Wójt 
Gminy 

Budżet gminy 
Budżet państwa 

Fundusze 
Ochrony 
Środowiska 

Środki UE 

 
 

10 000 

2 Termomodernizacja budynków 
prywatnych  

Właściciele Budżet gminy 
Budżet państwa 

Fundusze 
Ochrony 
Środowiska 

Środki UE 

Koszty 
właścicieli 
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 Program popularyzacji ekologicznych źródeł energii 
 

Zadania priorytetowe na lata 2010 – 2013 
Lp. Zadanie Realizacja Źródła 

środków 
Koszty 

realizacji 
    

1 Popularyzacja ekologicznych 
źródeł energii 

Wójt 
Gminy 

Budżet gminy 
Budżet państwa 

Fundusze 
Ochrony 
Środowiska 

Środki UE 

10 000 

 
Zadania na lata 2014 - 2017 

Lp. Zadanie Realizacja Źródła 
środków 

Koszty 
realizacji 

    

1 Popularyzacja ekologicznych 
źródeł energii 

Wójt 
Gminy 

Budżet gminy 
Budżet państwa 

Fundusze 
Ochrony 
Środowiska 

Środki UE 

 
10 000 

2 Wymiana istniejących kotłowni w 
budynkach użyteczności 
publicznej na ekologiczne  

Wójt 
Gminy 

Budżet gminy 
Budżet państwa 

Fundusze 
Ochrony 
Środowiska 

Środki UE 

Koszty 
zostaną 

oszacowane 
w czasie 
realizacji 
inwestycji 

 
 
C.O. Usprawnienie gospodarki odpadami  
 

 Program gospodarki odpadami 
 Zadania priorytetowe na lata 2010 – 2013   
L.p. Zadanie Realizacja Źródła 

środków 
    

1. Opracowanie aktualizacji gminnego 
programu ochrony środowiska i planu 
gospodarki odpadami  

Wójt Gminy 
Tczów 

Środki własne JST 
 

2. Objęcie wszystkich mieszkańców gminy 
zorganizowanym systemem zbierania 
odpadów komunalnych oraz systemem 
selektywnej zbiórki odpadów 

Wójt Gminy 
Tczów 

Środki własne JST 
RPO 
Środki pomocowe 
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3. Zorganizowanie systemu odbioru 
odpadów ulegających biodegradacji 
(propagowanie przydomowych 
kompostowników) 

Wójt Gminy 
Tczów 

Środki własne JST 
RPO 
Środki pomocowe 

4. Organizacja zbierania zużytych urządzeń 
zawierających substancje zubożające 
warstwę ozonową z gospodarstw 
domowych (do 2011r.) 

Wójt Gminy 
Tczów 

Przedsiębiorcy 

Środki własne JST 
RPO 
Środki pomocowe 

5. Realizacja programu usuwania wyrobów 
zawierających azbest 

Wójt Gminy 
Tczów 

Środki własne JST 
RPO 
Środki pomocowe 

6. Organizacja zbiórki padłych zwierząt Wójt Gminy 
Tczów 

Środki własne JST 
RPO 
Środki pomocowe 

7. Likwidacja „dzikich wysypisk” na 
terenie gminy 

Wójt Gminy 
Tczów 

Środki własne JST 
RPO 
Środki pomocowe 

8. Edukacja na temat szkodliwości i 
prawidłowych sposobów postępowania z 
olejami odpadowymi, bateriami i 
akumulatorami, zużytym sprzętem 
elektrycznym i elektronicznym. 
Edukacja w zakresie metod 
unieszkodliwiania PCB oraz 
bezpiecznego użytkowania i usuwania 
wyrobów zawierających azbest 

Wójt Gminy 
Tczów 

Środki własne JST 
RPO 
Środki pomocowe 

9. Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej 
na temat prawidłowych sposobów 
postępowania z pojazdami wycofanymi z 
eksploatacji, odpadami medycznymi i 
weterynaryjnymi w służbie zdrowia i 
gabinetach weterynaryjnych, ze 
zużytymi urządzeniami zawierającymi 
substancje zubożające warstwę ozonową 

Wójt Gminy 
Tczów 

Środki własne JST 
RPO 
Środki pomocowe 

10. Rozwój systemów zbierania 
małogabarytowych baterii i 
akumulatorów oraz zużytych olejów 
odpadowych ze źródeł rozproszonych, w 
tym od ludności 

Wójt Gminy 
Tczów 

Środki własne JST 
RPO 
Środki pomocowe 

11. Coroczna aktualizacja inwentaryzacji 
wyrobów zawierających PCB 

Wójt Gminy 
Tczów 

Środki własne JST 
RPO 
Środki pomocowe 

12. Monitoring systemu gospodarki 
odpadami 

Wójt Gminy 
Tczów 

Środki własne JST 
RPO 
Środki pomocowe 
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 Zadania na lata 2014 – 2017   
L.p. Zadanie Realizacja Źródła 

środków 
    

1. Zwiększanie odzysku surowców 
wtórnych w wyniku wstępnej segregacji 
odpadów 

Wójt Gminy 
Tczów 

Środki własne JST 
RPO 
Środki pomocowe 

2. Realizacja programu eliminowania 
wyrobów zawierających azbest wraz z 
wymianą na nowe pokrycia 

Wójt Gminy 
Tczów 

Środki własne JST 
RPO 
Środki pomocowe 

3. Kontynuacja zbiórki padłych zwierząt Wójt Gminy 
Tczów 

Środki własne JST 
RPO 
Środki pomocowe 

4. Likwidacja „dzikich wysypisk” na 
terenie gminy 

Wójt Gminy 
Tczów 

Środki własne JST 
RPO 
Środki pomocowe 

5. Monitoring systemu gospodarki 
odpadami 

Wójt Gminy 
Tczów 

Środki własne JST 
RPO 
Środki pomocowe 

 
II C.S. Rozwój gospodarczy przyjazny środowisku 
 
C.O. Zwiększenie lesistości gminy 
 

 Program zwiększania terenów leśnych 
 

Zadania priorytetowe na lata 2010 – 2013 
Lp. Zadanie Realizacja Źródła 

środków 
    

1 Zalesianie gruntów o najniższej 
przydatności rolniczej 

Starostwo 
Powiatowe 

Gmina 

Budżet powiatu 
Budżet gminy 
Budżet państwa 

Fundusze 
Ochrony 
Środowiska 

Środki UE 
2 Wyznaczanie zwartych kompleksów 

leśnych oraz leśnych pasów izolujących 
Starostwo 
Powiatowe 

Gmina 

Budżet powiatu 
Budżet gminy 
Budżet państwa 

Fundusze 
Ochrony 
Środowiska 

Środki UE 
 
 
 
 



Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Tczów na lata  
2010-2013 z uwzględnieniem lat 2014-2017  

__________________________________________________________________________  

63 
 

Zadania na lata 2014 - 2017 
Lp. Zadanie Realizacja Źródła 

środków 
    

1 Zalesianie gruntów o najniższej 
przydatności rolniczej 

Starostwo 
Powiatowe 

Gmina 

Budżet powiatu 
Budżet gminy 
Budżet państwa 

Fundusze 
Ochrony 
Środowiska 

Środki UE 
 
C.O. Gospodarka zgodna z ekologią 

 
 Program popularyzacji i wspierania technologii przyjaznych środowisku 

 
Zadania priorytetowe na lata 2010 - 2013 

Lp. Zadanie Realizacja Źródła 
środków 

    

1 Opracowanie programu popularyzacji 
technologii przyjaznych środowisku 
(energia odnawialna, uprawy roślin 
energetycznych, energooszczędne systemy 
grzewcze) 

Zarząd 
Powiatu 

Wójt Gminy 

Budżet powiatu 
Budżet gminy 
Budżet państwa 

Fundusze 
Ochrony 
Środowiska 

Środki UE 
2 Opracowanie systemu zachęt i ulg dla 

inwestorów stosujących technologie 
ekologiczne 

Zarząd 
Powiatu 

Wójt Gminy 

Budżet powiatu 
Budżet gminy 
Budżet państwa 

Fundusze 
Ochrony 
Środowiska 

Środki UE 
 

Zadania na lata 2014 - 2017 
Lp. Zadanie Realizacja Źródła 

środków 
    

1 Wdrożenie programu popularyzacji 
technologii przyjaznych środowisku 

Zarząd 
Powiatu 

Wójt Gminy 

Budżet powiatu 
Budżet gminy 
Budżet państwa 

Fundusze 
Ochrony 
Środowiska 

Środki UE 
2 Wdrożenie systemu zachęt i ulg dla 

inwestorów stosujących technologie 
ekologiczne 

Zarząd 
Powiatu 

Wójt Gminy 

Budżet powiatu 
Budżet gminy 
Budżet państwa 

Fundusze Ochr. 
Środowiska 

Środki UE 
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 Program racjonalnej gospodarki surowcami naturalnymi 
  

Zadania priorytetowe na lata 2010 - 2013 
Lp. Zadanie Realizacja Źródła 

środków 
    

1 Współpraca samorządu powiatowego z 
samorządem gminnym w zakresie 
przeciwdziałania „dzikiej” eksploatacji 

Zarząd 
Powiatu 

Wójt Gminy 

Budżet powiatu 
Budżet gminy 
Budżet państwa 

Fundusze 
Ochrony 
Środowiska 

Środki UE 
2 Ochrona wyrobisk poeksploatacyjnych 

przed zanieczyszczeniami 
Zarząd 
Powiatu 

Wójt Gminy 

Budżet powiatu 
Budżet gminy 
Budżet państwa 

Fundusze 
Ochrony 
Środowiska 

Środki UE 
 

Zadania na lata 2014 - 2017 
Lp. Zadanie Realizacja Źródła 

środków 
    

1 Rekultywacja istniejących wyrobisk na 
terenie gminy 

Zarząd 
Powiatu 

Wójt Gminy 

Budżet powiatu 
Budżet gminy 
Budżet państwa 

Fundusze 
Ochrony 
Środowiska 

Środki UE 
 
C.O. Rozwój ekologicznego rolnictwa 
 

 Program popularyzacji ekologicznego rolnictwa 
 

Zadania priorytetowe na lata 2010 - 2013 
Lp. Zadanie Realizacja Źródła 

środków 
    

1 Popularyzacja ekologicznego rolnictwa Gmina 
Rolnicy 

Środki rolników 
Budżet gminy 
Budżet państwa 

Fundusze 
Ochrony 
Środowiska 

Środki UE 



Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Tczów na lata  
2010-2013 z uwzględnieniem lat 2014-2017  

__________________________________________________________________________  

65 
 

2 Poprawa jakości produktów w 
gospodarstwach ekologicznych – 
uzyskanie odpowiednich certyfikatów 

Rolnicy 
Gmina 

Środki rolników 
Budżet gminy 
Budżet państwa 

Fundusze 
Ochrony 
Środowiska 

Środki UE 

Zadania na lata 2014 - 2017 
Lp. Zadanie Realizacja Źródła 

środków 
    

1 Poprawa jakości produktów w 
gospodarstwach ekologicznych – 
uzyskanie odpowiednich certyfikatów 

Rolnicy 
Gmina 

Środki rolników 
Budżet gminy 
Budżet państwa 

Fundusze 
Ochrony 
Środowiska 

Środki UE 
2 Popularyzacja walorów zdrowej żywności, 

promocja gospodarstw ekologicznych 
Rolnicy 
Gmina 

Środki rolników 
Budżet gminy 
Budżet państwa 

Fundusze Ochr. 
Środowiska 

Środki UE 
 

 Program rozwoju agroturystyki 
 

Zadania priorytetowe na lata 2010 - 2013 
Lp. Zadanie Realizacja Źródła 

środków 
    

1 Opracowanie gminnego programu rozwoju 
agroturystyki 

Wójt Gminy Budżet gminy 
Budżet państwa 

Fundusze 
Ochrony 
Środowiska 

Środki UE 
2 Tworzenie baz agroturystyki w 

gospodarstwach rolnych 
 

Rolnicy Środki rolników 
Budżet gminy 
Budżet państwa 

Fundusze 
Ochrony 
Środowiska 

Środki UE 
3 Promocja gospodarstw agroturystycznych Wójt Gminy 

Rolnicy 
Środki rolników 
Budżet gminy 
Budżet państwa 

Fundusze 
Ochrony 
Środowiska 

Środki UE 
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Zadania na lata 2014 - 2017 
Lp. Zadanie Realizacja Źródła 

środków 
    

1 Realizacja gminnego programu rozwoju 
agroturystyki 

Wójt Gminy Budżet gminy 
Budżet państwa 

Fundusze 
Ochrony 
Środowiska 

Środki UE 
2 Tworzenie baz agroturystyki w 

gospodarstwach rolnych 
 

Rolnicy Środki rolników 
Budżet gminy 
Budżet państwa 

Fundusze Ochr. 
Środowiska 

Środki UE 
3 Promocja gospodarstw agroturystycznych Wójt Gminy 

Rolnicy 
Środki rolników 
Budżet gminy 
Budżet państwa 

Fundusze Ochr. 
Środowiska 

Środki UE 
 
C.O. Wysoka świadomość ekologiczna mieszkańców gminy 
 

 Program edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży 
 

Zadania priorytetowe na lata 2010 – 2013 
Lp. Zadanie Realizacja Źródła 

środków 
Koszty 

realizacji 
    

1 Opracowanie i wdrażanie 
ekologicznych programów 
edukacyjnych dla dzieci w 
szkołach podstawowych i 
gimnazjum 

Wójt 
Gminy 

Budżet gminy 
Budżet państwa 

Fundusze 
Ochrony 
Środowiska 

Środki UE 

 
10 000 

2 Organizowanie konkursów, 
seminariów, warsztatów z zakresu 
wiedzy ekologicznej  

Zarząd 
Powiatu 

Wójt 
Gminy 

Budżet powiatu 
Budżet gminy 
Budżet państwa 

Fundusze 
Ochrony 
Środowiska 

Środki UE 

 
10 000 
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Zadania na lata 2014 – 2017 
Lp. Zadanie Realizacja Źródła 

środków 
Koszty 

realizacji 
    

1 Realizacja ekologicznych 
programów edukacyjnych dla 
dzieci w szkołach podstawowych i 
gimnazjum 

Wójt 
Gminy 

Budżet gminy 
Budżet państwa 

Fundusze 
Ochrony 
Środowiska 

Środki UE 

Koszty 
zostaną 

oszacowane 
w czasie 
realizacji 
zadania 

2 Organizowanie konkursów, 
seminariów, warsztatów z zakresu 
wiedzy ekologicznej  

Zarząd 
Powiatu 

Wójt 
Gminy 

Budżet powiatu 
Budżet gminy 
Budżet państwa 

Fundusze Ochr. 
Środowiska 

Środki UE 

Koszty 
zostaną 

oszacowane 
w czasie 
realizacji 
zadania 

 
 Program popularyzacji inwestycji proekologicznych i wspierania 

lokalnych inicjatyw społecznych 
 

Zadania priorytetowe na lata 2010– 2013 
Lp. Zadanie Realizacja Źródła 

środków 
    

1 Opracowanie i wdrażanie programu 
popularyzacji inwestycji poprawiających stan 
środowiska, realizowanych z udziałem 
mieszkańców 

Wójt Gminy Budżet gminy 
Budżet państwa 

Fundusze 
Ochrony 
Środowiska 

Środki UE 
2 Opracowanie i wdrażanie programu 

przeciwdziałania wypalaniu traw 
Zarząd 
Powiatu 

Wójt Gminy 

Budżet powiatu 
Budżet gminy 
Budżet państwa 

Fundusze 
Ochrony 
Środowiska 

Środki UE 
3 Podjęcie działań w celu pozyskania wsparcia 

zewnętrznego na realizację programu ochrony 
środowiska  

Wójt Gminy Budżet gminy 
Budżet państwa 

Fundusze 
Ochrony 
Środowiska 

Środki UE 
 
 
 
 
 
 
 



Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Tczów na lata  
2010-2013 z uwzględnieniem lat 2014-2017  

__________________________________________________________________________  

68 
 

Zadania na lata 2014 - 2017 
Lp. Zadanie Realizacja Źródła 

środków 
    

1 Realizacja programu popularyzacji inwestycji 
poprawiających stan środowiska, 
realizowanych z udziałem mieszkańców 

Wójt Gminy Budżet gminy 
Budżet państwa 

Fundusze 
Ochrony 
Środowiska 

Środki UE 
2 Realizacja programu przeciwdziałania 

wypalaniu traw 
Zarząd 
Powiatu 

Wójt Gminy 

Budżet gminy 
Budżet państwa 

Fundusze Ochr. 
Środowiska 

Środki UE 
3 Podjęcie działań w celu pozyskania wsparcia 

zewnętrznego na realizację programu ochrony 
środowiska 

Wójt Gminy Budżet gminy 
Budżet państwa 

Fundusze Ochr. 
Środowiska 

Środki UE 
 
 
VI .  ZARZĄDZANIE OCHRONĄ ŚRODOWISKA 

 
6.1. Ogólne zasady zarządzania ochroną środowiska 
 
Zarządzanie ochroną środowiska powinno opierać się na następujących 
zasadach, wynikających z polityki ekologicznej Polski i Unii Europejskiej: 

 zasada przezorności 
 zasada integracji polityki ekologicznej z politykami sektorowymi 
 zasada równego dostępu do środowiska przyrodniczego 
 zasada regionalizacji 
 zasada uspołecznienia 
 zasada „zanieczyszczający płaci” 
 zasada prewencji 
 zasada stosowania najlepszych dostępnych technik (BAT) 
 zasada subsydiarności  
 zasada skuteczności ekologicznej i efektywności ekonomicznej. 

Na szczeblu gminy zarządzanie ochroną środowiska dotyczy zadań własnych 
gminy oraz koordynacji zadań realizowanych przez, jednostki organizacyjne, 
podmioty gospodarcze - uznanych za ważne dla stanu środowiska naturalnego w 
gminie. 
W realizacji programu uczestniczą: 

 podmioty prowadzące działania organizacyjne i zarządzające programem, 
 podmioty uczestniczące w realizacji poszczególnych zadań, 
 jednostki kontrolujące realizację programu oraz efekty, 
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 mieszkańcy powiatu, jako końcowy beneficjent programu. 
 
Organem odpowiedzialnym za realizację programu jest Wójt Gminy, 
zobowiązany do składania cyklicznych raportów Samorządowi Gminy. 
Realizacja programu wymaga współdziałania z organami administracji rządowej 
i samorządowej (szczebla wojewódzkiego, powiatowego oraz gmin 
wchodzących w skład powiatu), administracji specjalnej, w kompetencjach 
której znajdują się sprawy kontroli stanu środowiska. 
 
Schemat zarządzania ochroną środowiska w gminie przedstawia się następująco: 
 
      Rada Gminy 
          Powiat 
          Sejmik 
     Wójt Gminy           Wojewoda 
            
 
Instytucje kontrolujące     Jednostki realizujące       Instytucje finansujące 
 
 
6.2. Kompetencje organów gminy w zakresie ochrony środowiska 
 
Ustawy regulujące sprawy związane z ochroną środowiska dają szczegółowe 
kompetencje organom gminy. Ważniejsze uprawnienia Wójta (Burmistrza, 
Prezydenta) oraz Rady Gminy przedstawiono poniżej: 
 
Do zadań gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty.               
W szczególności zadania własne obejmują sprawy (art. 7 ustawy o samorządzie 
gminnym, Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.): 

1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony 
środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej, 

2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu 
drogowego, 

3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i 
oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i 
porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania 
odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i 
cieplną oraz gaz, 

4) lokalnego transportu zbiorowego, 
5) ochrony zdrowia, 
6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych, 
7) gminnego budownictwa mieszkaniowego, 
8) edukacji publicznej, 
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9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek 
upowszechniania kultury, 

10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i 
urządzeń sportowych, 

11) targowisk i hal targowych 
12) zieleni gminnej i zadrzewień, 
13) cmentarzy gminnych 
14) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony 

przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, 
15) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 

oraz obiektów administracyjnych, 
16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki 

socjalnej, medycznej i prawnej, 
17) wspierania i upowszechniania idei samorządowej, 
18) promocji gminy, 
19) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych 

państw. 
 
Do zadań gmin należy także (art. 3 ust. 6a Ustawy o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach, Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.): 

udostępnienie mieszkańcom na stronie internetowej oraz w sposób zwyczajowo 
przyjęty informacji o znajdujących się na terenie gminy zbierających zużyty 
sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o 
których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie 
elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495), zawierającej: 

a)  firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres zbierającego 
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
b)  adresy punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 
w tym punktów sprzedaży sprzętu elektrycznego i elektronicznego; 
 
Kompetencje Wójta (Burmistrza, Prezydenta): 
 
Kompetencje wynikające z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. Ustawa o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.):  

 wójt przygotowuje projekty uchwał rady gminy i określa sposób ich 
realizacji 

  wójt opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i 
odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy oraz może zarządzać 
ewakuację z obszarów bezpośrednio zagrożonych 
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Kompetencje wynikające z ustawy z dnia 13 września 1996 r. Ustawa o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach(Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 
z późn. zm.):  

 wydaje zezwolenia na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w 
zakresie:  

1. odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 
2. opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 

ciekłych,  
3. ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,  
4. prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także 

grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części  
 określa i podaje do publicznej wiadomości wymagania, jakie powinien 

spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia o którym 
mowa w pkt. 3. i 4. 

 określa i podaje do publicznej wiadomości wymagania, jakie powinien 
spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia o którym 
mowa w pkt.1. i 2., uwzględniając: 

o opis wyposażenia technicznego niezbędnego do realizacji 
zadania, 

o w przypadku zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości – również miejsca odzysku lub 
unieszkodliwiania odpadów komunalnych wynikające z 
wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, do których 
odpady mają być przekazane.  

 
Kompetencje wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.):  

 w celu realizacji polityki ekologicznej państwa sporządza gminne 
programy ochrony środowiska, uwzględniające: 

o cele ekologiczne 
o priorytety ekologiczne 
o rodzaj i harmonogram działań proekologicznych 
o środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy 

prawno-ekonomiczne i środki finansowe 
 realizuje uchwalony przez radę gminy program ochrony środowiska 
 sporządza co 2 lata raport z programu ochrony środowiska, który 

przedstawia radzie gminy 
 wydaje decyzje środowiskowe zgody na realizację przedsięwzięć 

mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, nie będące w 
kompetencjach wojewody, starosty i dyrektora regionalnej dyrekcji 
Lasów Państwowych 
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 może, w drodze decyzji, nakazać osobie fizycznej, której działalność 
negatywnie oddziałuje na środowisko, wykonanie w określonym czasie 
czynności zmierzających do ograniczenia negatywnego oddziaływania na 
środowisko 

 w przypadku zwykłego korzystania ze środowiska przez osoby fizyczne 
niebędące przedsiębiorcami: 

o wydaje decyzje w sprawie  
- nałożenia na prowadzącego instalację lub użytkownika urządzenia 
obowiązek prowadzenia w określonym czasie pomiarów wielkości emisji 
wykraczających poza obowiązki, jeżeli z przeprowadzonej kontroli 
wynika, że nastąpiło przekroczenie standardów emisyjnych, 
- wymagania w zakresie ochrony środowiska dotyczące eksploatacji 
instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, o ile jest to 
uzasadnione koniecznością ochrony środowiska 

o przyjmuje wyniki pomiarów, jeżeli pomiary te mają szczególne 
znaczenie ze względu na potrzebę zapewnienia systematycznej 
kontroli wielkości emisji lub innych warunków korzystania ze 
środowiska lub jeżeli z przeprowadzonej kontroli wynika że 
nastąpiło przekroczenie standardów emisyjnych 

o przyjmuje zgłoszenia dotyczące instalacji, z której emisja nie 
wymaga pozwolenia, mogąca negatywnie oddziaływać na 
środowisko 

 sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie 
środowiska w zakresie objętym właściwością tych organów 

 występuje do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o podjęcie 
odpowiednich działań będących w jego kompetencji, jeżeli w wyniku 
kontroli organy te stwierdzą naruszenie przez kontrolowany podmiot 
przepisów o ochroni środowiska lub występuje uzasadnione podejrzenie, 
że takie naruszenie mogło nastąpić, przekazując dokumentację sprawy 

 
Kompetencje wynikające z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie 
przyrody (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm):  

 wydaje zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, które nie są wpisane 
do rejestru zabytków  

 wymierza administracyjną karę pieniężną za: 
1. zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów spowodowane 
niewłaściwym wykorzystaniem robót ziemnych lub wykorzystaniem 
sprzętu mechanicznego albo urządzeń technicznych oraz zastosowaniem 
środków chemicznych w sposób szkodliwy dla roślinności 
2. usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia 
3. zniszczenie spowodowane niewłaściwą pielęgnacją terenów zieleni, 
zadrzewień lub krzewów 
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Kompetencje wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. 
U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251 z późn. zm.): 

 sporządza projekt gminnego planu gospodarki odpadami 
 przekazuje projekt gminnego planu gospodarki odpadami do 

zaopiniowania przez zarząd województwa i zarząd powiatu. 
 realizuje uchwalony przez radę gminy plan gospodarki odpadami 
 opiniuje program gospodarki odpadami niebezpiecznymi 
 opiniuje wydawane zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie 

odzysku lub unieszkodliwiania odpadów 
 opiniuje wydawane zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie 

zbierania lub transportu odpadów 
 wydaje decyzje w sprawie usunięcia odpadów z miejsc 

nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania 
 nakazuje posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsc 

nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania, wskazując 
sposób wykonania tej decyzji 

  
Kompetencje wynikające z Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. 
2005 Nr 239, poz.2019 z późn. zm.): 

 jeżeli spowodowane przez właściciela gruntu zmiany stanu wody na 
gruncie szkodliwie wpływają na grunty sąsiednie, wójt, burmistrz lub 
prezydent miasta może, w drodze decyzji, nakazać właścicielowi gruntu 
przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń 
zapobiegających szkodom.  

 
Kompetencje wynikające z Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr 
123, poz. 858): 

 sprawdza, czy taryfy dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz 
plan zostały opracowane zgodnie z przepisami ustawy, i weryfikuje 
koszty, pod względem celowości ich ponoszenia 

 ogłasza uchwalone ceny i stawki opłat w miejscowej prasie lub w sposób 
zwyczajowo przyjęty w terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały 

 
Kompetencje Rady Gminy 
 
Kompetencje wynikające z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. Ustawa o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.):  

 uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 
 uchwalanie programów gospodarczych, 
 ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad 

przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad 
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przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te 
jednostki. 

 
Kompetencje wynikające z ustawy z dnia 13 września 1996 r. Ustawa o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 
z późn. zm.):  

 uchwala, po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora 
sanitarnego, regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, 
który jest aktem prawa miejscowego i dotyczy:  

1. wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie 
nieruchomości obejmujących:  

 prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych, w tym powstających w 
gospodarstwach domowych, odpadów niebezpiecznych, 
odpadów wielkogabarytowych i odpadów z remontów, 

 uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń                    
z części nieruchomości służących do użytku publicznego,  

 mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami 
i warsztatami naprawczymi. 

2. rodzaju i minimalnej pojemności urządzeń przeznaczonych do zbierania 
odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach 
publicznych, warunków rozmieszczania tych urządzeń i ich  
utrzymywania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i 
technicznym,  przy uwzględnieniu: 

 średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w 
gospodarstwach domowych, bądź w innych źródłach, 

 liczby osób korzystających z tych urządzeń, 
3. częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i 

nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów 
przeznaczonych do użytku publicznego,  

4. maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
dopuszczonych do składowania na składowisku odpadów, 

5. innych wymagań wynikających z gminnego planu gospodarki odpadami, 
6. obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu 

ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed 
zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku,  

7. wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach 
wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich 
utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych 
nieruchomościach,  

8. wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji                       
i terminów jej przeprowadzania.  
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Kompetencje wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150):  

 uchwala gminny program ochrony środowiska 
 może, w drodze uchwały, ustanawiać ograniczenia co do czasu 

funkcjonowania instalacji lub korzystania z urządzeń, z których 
emitowany hałas może negatywnie oddziaływać na środowisko. 

 
Kompetencje wynikające z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie 
przyrody (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm):  

 likwidacja lub zmiana granic obszaru chronionego krajobrazu następuje 
na drodze rozporządzenia wojewody, po zaopiniowaniu przez 
wojewódzką radę ochrony przyrody oraz właściwe miejscowo rady gmin 

 projekt rozporządzenia w sprawie wyznaczenia lub powiększenia obszaru 
chronionego krajobrazu wymaga uzgodnienia z właściwą miejscowo radą 
gminy 

 rada gminy może wyznaczyć obszar chronionego krajobrazu, likwidacja 
lub zmiana granic obszaru chronionego krajobrazu następuje na drodze 
uchwały rady gminy 

 rada gminy jest obowiązana zakładać i utrzymywać w należytym stanie 
tereny zieleni i zadrzewienia 

 
Kompetencje wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach  
(Dz. U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251 z późn. zm.): 

 uchwala gminny plan gospodarki odpadami  
 
Kompetencje wynikające z Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r. 
Nr 123, poz. 858): 

 po dokonaniu analizy projektów regulaminów dostarczania 
wody i odprowadzania ścieków, opracowanych przez 
przedsiębiorstwa wodociągowo- kanalizacyjne, uchwala 
regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 

 uchwala wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych 

 podejmuje uchwałę o zatwierdzeniu taryf albo o odmowie 
zatwierdzenia taryf przedstawionych przez przedsiębiorstwo 
wodociągowo-kanalizacyjne, 

 na uzasadniony wniosek przedsiębiorstwa wodociągowo-
kanalizacyjnego, rada gminy, w drodze uchwały przedłuża 
czas obowiązywania dotychczasowych taryf, lecz nie dłużej 
niż na 1 rok, 
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6.3. Instrumenty zarządzania środowiskiem 
 
Zarządzenie środowiskiem opiera się na wykorzystaniu: 

 instrumentów prawnych – ustaw i rozporządzeń, dających odpowiednie 
kompetencje organom administracji rządowej i samorządowej oraz 
organom administracji specjalnej 

 instrumentów finansowych – opłat za gospodarcze korzystanie ze 
środowiska, administracyjnych kar pieniężnych, funduszy celowych 

 instrumentów społecznych – współdziałania i partnerstwa, edukacji 
ekologicznej, komunikacji społecznej 

 instrumentów strukturalnych – strategii i programów wdrożeniowych 
 
VII.  WDRAŻANIE PROGRAMU 

 
7.1. Środki finansowe na realizację programu 
 
Na wdrażanie programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami mogą 
być przeznaczone: 

 środki własne, 
 kredyty i pożyczki udzielane w bankach komercyjnych, 
 kredyty i pożyczki o oprocentowaniu preferencyjnym udzielane przez 

instytucje wspierające rozwój gmin i powiatów, 
 obligacje  
 dotacje z funduszy krajowych i zagranicznych 

 
Podstawowymi źródłami środków zewnętrznych, z których mogą korzystać 
samorządy dla realizacji programów ochrony środowiska to: 

 Budżet Państwa 
 Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Narodowy, 

Wojewódzki, Powiatowy, Gminny) 
 Fundusze UE 
 Fundacje i fundusze wspierające ochronę środowiska (Ekofundusz, 

Fundacja Poszanowania Energii, Narodowa Fundacja Ochrony 
Środowiska i inne) 

 
Własne środki samorządu terytorialnego 
Własne środki są niezbędne do uzyskania niektórych dotacji. Fundusze 
samorządu terytorialnego pochodzą ze środków, takich jak: podatki i opłaty 
lokalne, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. 
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Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
Fundusze takie wspierają realizację inwestycji ekologicznych. Przeznaczone są 
także na: edukację ekologiczną, opracowania naukowo-badawcze i ekspertyzy 
dotyczące zagadnień związanych z ochroną środowiska. 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej finansuje 
przedsięwzięcia, które są podejmowane w związku z koniecznością wypełnienia 
zobowiązań Polski wobec Unii Europejskiej. Fundusz stosuje trzy formy 
dofinansowania: finansowanie pożyczkowe, dotacyjne i kapitałowe. 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
dofinansowuje pożyczki z opcją częściowego umorzenia i dotacje na realizację 
zadań dotyczących: 

- ochrony wód i gospodarki wodnej 
- ochrony atmosfery 
- ochrony powierzchni ziemi 
- przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska 
- edukacji ekologicznej 
- ochrony przyrody 
- monitoringu środowiska 

Wysokość dofinansowania może sięgać nawet 50 %, dotacja może być wyższa 
w uzasadnionych przypadkach. 
 
Fundusze UE 
Fundusze UE pochodzą z budżetu UE i są przeznaczone na pomoc w 
restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw najbiedniejszych państw 
członkowskich. Zasadą współfinansowania jest to, iż część środków 
finansowych musi pochodzić z budżetu krajowego. 
Źródłami finansowania krajów UE są trzy fundusze: 
1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 
2. Europejski Fundusz Społeczny 
3. Fundusz Spójności 
 
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 
Jest to jeden z najważniejszych źródeł finansowania przedsięwzięć w zakresie 
ochrony środowiska i kraju. Na ten Program środki unijne będą pochodziły z 
Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W 
zakresie ochrony środowiska finansowanie dotyczyło będzie dużych inwestycji 
komunalnych, inwestycji proekologicznych w przedsiębiorstwach, projektów 
ochrony przyrody, bezpieczeństwa ekologicznego i edukacji ekologicznej. 
 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 
Program ten wykorzystuje środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego. Stanowi główny instrument realizacji Strategii Rozwoju 
Województwa Mazowieckiego. Jednym z priorytetów określony w 
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Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego są 
inwestycje w ochronę środowiska. Dotyczy to działań inwestycyjnych w 
zakresie wodociągów i kanalizacji, ochrony powietrza oraz gospodarki 
odpadami. 
 
Europejski Fundusz Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich 
Są to środki na ochronę gruntów rolnych i leśnych na obszarach wiejskich, które 
mogą być pozyskiwane przez właścicieli gruntów i lasów. Wsparcie finansowe 
przeznaczone będzie na zadania dotyczące zagospodarowania gruntami i lasami 
zgodnych z potrzebą zachowania środowiska naturalnego i krajobrazu oraz 
ochrony i poprawy zasobów naturalnych. 
 
Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy EOG 
Finansuje projekty w dotyczące:  
- ochrony środowiska, w tym środowiska ludzkiego, poprzez redukcję 
zanieczyszczeń i promowanie odnawialnych źródeł energii 
- promowanie zrównoważonego rozwoju poprzez lepsze wykorzystanie i 
zarządzanie zasobami 
 
EkoFundusz 
Celem funduszu jest administrowanie środkami pochodzącymi z ekokonwersji 
polskiego długu. Dofinansowuje przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska, 
poprzez udzielanie preferencyjnych pożyczek lub bezzwrotnych dotacji. 
 
Kredyty preferencyjne 
Są udzielane przez Bank Ochrony Środowiska S.A. na inwestycje 
proekologiczne bez możliwości umorzenia. Kredytobiorca musi posiadać co 
najmniej 50% własnych środków na sfinansowanie zadania. 
 
Kredyty komercyjne 
Nie należy traktować kredytów  komercyjnych jako podstawowe źródło 
finansowania inwestycji. Ze względu na oprocentowanie, powinny stanowić 
jedynie uzupełnienie środków z pożyczek preferencyjnych.  
 
Własne środki inwestorów prywatnych 
Koszty niektórych inwestycji pokrywają z własnych środków podmioty 
gospodarcze  i prywatni inwestorzy. Inwestycje finansowane przez podmioty 
gospodarcze mogą być dofinansowane z kredytów komercyjnych i funduszy 
ochrony środowiska. 
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7.2. Koszty realizacji przedsięwzięć 
 
Kalkulacja szacunkowych kosztów realizacji programów została 
przeprowadzona w oparciu o plany inwestycyjne Samorządu Gminny oraz 
koszty porównywalnych inwestycji i działań realizowanych przez te jednostki. 
 

Cele operacyjne 
Programy 

Szacunkowe 
koszty realizacji 

2010-2013 

Szacunkowe 
koszty realizacji 

2014-2017 

Potencjalne źródła 
środków 

Rozbudowa infrastruktury technicznej 
Program rozbudowy systemów 

kanalizacji i oczyszczania 
ścieków 

8 200 000 2 600 000 Budżet gminy 
Środki pomocowe z UE 

Program gazyfikacji gminy Koszty zostaną 
oszacowane w 

czasie realizacji 
inwestycji 

Koszty zostaną 
oszacowane w 

czasie realizacji 
inwestycji 

Środki własne 
Środki mieszkańców 
Zakłady gazownicze 
Budżet państwa 
Środki pomocowe 

Program modernizacji 
systemów 

elektroenergetycznych 

10 000 50 000 Środki własne 
Zakłady energet. 
Budżet państwa 
Środki pomocowe 

Program modernizacji dróg na 
terenie gminy 

1 850 000 Koszty zostaną 
oszacowane w 

czasie realizacji 
inwestycji 

Środki własne 
Budżet państwa 
Środki pomocowe 

Poprawa gospodarki wodnej 
Program popularyzacji 

przydomowych oczyszczalni 
ścieków 

25 000 30 000 Środki własne 
Środki mieszkańców 
FOŚiGW 
Środki pomocowe 

Program budowy zbiorników 
retencyjnych i ochrony 
zbiorników naturalnych 

2 500 000 7 000 000 Środki własne 
Środki inwestorów 
FOŚiGW 
Środki pomocowe 

Program modernizacji systemu 
melioracyjnego 

Koszty zostaną 
oszacowane po 
opracowaniu 

programu 

Koszty zostaną 
oszacowane po 
opracowaniu 

programu 

Środki własne 
Budżet państwa 
FOŚiGW 
Środki pomocowe 

Ochrona powietrza 
Program popularyzacji 

termomodernizacji budynków 
Koszty zostaną 
oszacowane po 
opracowaniu 

programu 

Koszty zostaną 
oszacowane po 
opracowaniu 

programu 

Środki własne 
Środki mieszkańców 
FOŚiGW 
Budżet państwa 
Środki pomocowe 
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Program popularyzacji 
ekologicznych źródeł energii 

10 000 Koszty zostaną 
oszacowane po 
opracowaniu 

programu 

Środki własne 
Budżet państwa 
FOŚiGW 
Środki pomocowe 

Usprawnienie gospodarki odpadami 
Program gospodarki odpadami 140 000 135 000 Środki własne 

FOŚiGW  
Budżet państwa 
Środki pomocowe 

Zwiększenie lesistości gminy 
Program zwiększenia terenów 

leśnych  
50 000 100 000 Środki powiatu 

Środki własne 
FOŚiGW 
Budżet państwa 
Środki pomocowe 

Gospodarka zgodna z ekologią 
Program popularyzacji i 
wspierania technologii 

przyjaznych środowisku 
 

 

100 000 200 000 Środki inwestorów 
Środki własne 
FOŚiGW  
Budżet państwa 
Środki pomocowe 

Program racjonalnej gospodarki 
surowcami naturalnymi 

Koszty zostaną 
oszacowane po 
opracowaniu 

programu 

Koszty zostaną 
oszacowane po 
opracowaniu 

programu 

Środki własne 
FOŚiGW  
Budżet państwa 
Środki pomocowe 

Rozwój ekologicznego rolnictwa 
Program popularyzacji 

ekologicznego rolnictwa 
10 000 10 000 Środki własne 

Fundusze i Fundacje 
Budżet państwa 
Środki pomocowe 
Środki rolników 

 
Źródłami finansowania poszczególnych programów będą głównie:  

- Środki własne z budżetu gminy na dany rok, 
- Pomoc z budżetu państwa, 
- Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
- Fundusze UE, 
- Fundacje i fundusze wspierające ochronę środowiska. 

 
VIII.  MONITORING 
 

Osiągnięcie celów, wyznaczonych w Programie Ochrony Środowiska wymaga 
prowadzenia bieżącego monitoringu przebiegu realizacji programu. Stały 
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monitoring umożliwia ocenę skuteczności podejmowanych działań oraz 
wprowadzanie – w razie wystąpienia takiej konieczności – odpowiednich 
korekt. Harmonogram działań monitorujących program przedstawia schemat: 
 

Działanie 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
         

Monitoring stanu 
środowiska 

x x x x x x x x 

Raporty z realizacji 
programu 

 x  x  x   

Aktualizacja 
programu 

  x    x  

 

Dla oceny realizacji programu konieczne jest ustalenie systemu wskaźników, 
określających skuteczność poszczególnych działań. Wskaźniki te można 
podzielić na grupy: 

 wskaźniki ekologiczne – pozwolą określić efekt ekologiczny 
podejmowanych działań (jakość wód powierzchniowych i podziemnych, 
wskaźniki zanieczyszczenia powietrza, długość sieci infrastruktury, 
wskaźniki lesistości, ilość odpadów wytwarzanych przez 1 mieszkańca, 
stopień odzysku surowców wtórnych itp.) 

 wskaźniki ekonomiczne – koszt jednostkowy osiągnięcia określonego 
efektu ekologicznego,  

 wskaźniki społeczne – zaangażowanie mieszkańców w działania związane 
z ochroną środowiska, udział w realizacji sieci infrastruktury technicznej, 
skuteczność selektywnej zbiórki odpadów itp. 

Ocena skuteczności wdrażania programu będzie prowadzona m.in. przez 
porównanie wskaźników charakteryzujących stan środowiska oraz stan 
infrastruktury technicznej, wpływającej na stan środowiska: 

 jakość wód powierzchniowych (klasy czystości) 
 jakość wód podziemnych 
 stężenie zanieczyszczeń gazowych i pyłowych 
 zawartość metali ciężkich w glebach 
 wskaźnik lesistości 
 powierzchnia terenów objętych ochrona prawną 
 udział komunalnych ścieków nieoczyszczonych 
 długość sieci kanalizacyjnej 
 stosunek długości sieci wodociągowej do sieci kanalizacyjnej 
 ilość odpadów komunalnych wytworzonych przez 1 mieszkańca 
 udział odpadów posegregowanych w ogólnej ilości odpadów 
 nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska 

oraz wskaźniki społeczne: 
 udział społeczeństwa w realizacji działań z zakresu ochrony środowiska 
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 uspołecznienie procesów decyzyjnych 
 lokalne inicjatywy proekologiczne 
 ilość działań prawnych związanych z zanieczyszczeniem środowiska 

 

Informacje niezbędne do analizy stanu środowiska i monitoringu realizacji 
programu powinny być na bieżąco gromadzone i przetwarzane przez właściwy 
wydział Urzędu Gminy. 
 

Przykładowe wskaźniki: 
 

Wskaźnik Jednostka Wartość 
Długość dróg krajowych km 4,7* 
Długość dróg wojewódzkich km 11,2* 
Długość dróg powiatowych  km 33,6* 
Długość dróg gminnych  km 34* 
Długość sieci wodociągowej km 63,4* 
Liczba przyłączy do sieci wodociągowej szt. 1033* 
Ilość stacji uzdatniania wody pitnej szt. 1* 
Ilość studni głębinowych szt. 2* 
Długość sieci kanalizacyjnej km 42,1* 
Liczba przyłączy do sieci kanalizacyjnej szt. 406* 
Ilość oczyszczalni ścieków szt. 1* 
Ilość przydomowych oczyszczalni ścieków szt. ???* 
Długość sieci gazociągowej km 0* 
Ilość czynnych składowisk odpadów komunalnych szt. 0 
Ilość masztów telefonii komórkowej szt. 3* 
Powierzchnia lasów ha 473** 
Powierzchnia obszarów chronionego krajobrazu ha 0* 
Ilość pomników przyrody szt. 1* 
*wg danych z Urzędu Gminy w Tczowie, stan na 31.12.2009 r. 
**wg danych GUS – stan na koniec 2008r. 
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CZĘŚĆ II 
Gminny Plan Gospodarki Odpadami 

 
Przepisy prawne 
 
Opracowanie Planu Gospodarki Odpadami dla gminy jest realizacją przepisów 
uchwalonej przez Sejm RP ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach      
(tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.). Określone w 
ustawie o odpadach w rozdziale 2 art. 5 zasady postępowania z odpadami, 
stanowią podstawę do formułowania zadań w planie gospodarki odpadami. 
Zasada gospodarowania odpadami brzmi: „Kto podejmuje działania powodujące 
lub mogące powodować powstawanie odpadów, powinien takie działania 
planować, projektować i prowadzić tak aby: 

 zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość odpadów i ich 
negatywne oddziaływanie na środowisko przy wytwarzaniu produktów, 
podczas i po zakończeniu ich użytkowania,  

 zapewniać zgodny z zasadami ochrony środowiska odzysk, jeżeli nie 
udało się zapobiec ich powstaniu,  

 zapewniać zgodne z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwianie 
odpadów, których powstaniu nie udało się zapobiec lub których nie udało 
się poddać odzyskowi”.  

 
Gospodarka odpadami regulowana jest następującymi aktami prawnymi:  

 Ustawą o odpadach (Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.) z dnia 
27 kwietnia 2001 roku 

 Ustawą – Prawo ochrony środowiska  (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z 
późn. zm.) z dnia 27 kwietnia 2001 roku 

 Ustawą o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o 
odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085 z 
późn. zm.) z dnia 27 lipca 2001 roku 

 Ustawą o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 
638 z późn. zm.) z dnia 11 maja 2001 roku 

 Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z poźn. zm.) z dnia 7 czerwca 2001 roku 

 Ustawą o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 
199, poz. 1671 z późn. zm.) z dnia 28 października 2002 roku 
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oraz szeregiem rozporządzeń wydanych do ustaw: 
 Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie sporządzania planów 

gospodarki odpadami (Dz. U. 03.66.620 z dnia 17 kwietnia 2003 r. z 
późn. zm.) z dnia 9 kwietnia 2003 roku 

 Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie wzorów dokumentów 
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 30, poz. 213) z 
dnia 14 lutego 2006 roku 

 Obwieszczenie Ministra Środowiska w sprawie wysokości stawek opłat 
za korzystanie ze środowiska na rok 2008 (M.P. Nr 68, poz. 754) z dnia 
20 września 2007 roku 

 Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie rodzajów odpadów, 
które mogą być składowane w sposób nieselektywny (Dz. U. Nr 191, poz. 
1595) z dnia 30 października 2002 roku 

 Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie sposobów 
bezpiecznego użytkowania oraz warunków usuwania wyrobów 
zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649) z 2004 roku 

 Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów  
(Dz. U. Nr 112, poz. 1206 z 2001 r.) z dnia 27 września 2001 roku 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie sposobów bezpiecznego 
użytkowania oraz warunków usuwania wyrobów zawierających azbest 
(Dz. U. Nr 71, poz. 649) 2004 roku   

 
W związku z wejściem Polski do struktur państw UE istnieje konieczność 
spełnienia jej wymagań w zakresie ochrony środowiska, w tym dotyczących 
gospodarki odpadami. Podstawowymi kierunkami działań są: zmniejszanie 
ilości odpadów do wywiezienia poprzez selektywną zbiórkę i zagospodarowanie 
odpadów oraz stworzenie nowoczesnych zakładów wykorzystujących i 
unieszkodliwiających odpady. Odpady organiczne powinny być w całości 
kompostowane.  
 
Gminny plan gospodarki odpadami opracowany został zgodnie z zasadami 
określonymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. 
w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. Nr 66, poz. 620) 
oraz Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2006 r. zmieniającym 
rozporządzenie w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. 
Nr 46, poz. 333) i określa: 

 aktualny stan gospodarki odpadami 
 prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami, w tym 

również wynikające ze zmian demograficznych i gospodarczych 
 działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki 

odpadami 
 projektowany system gospodarki odpadami 
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 rodzaj i harmonogram realizacji przedsięwzięć oraz instytucje 
odpowiedzialne za ich realizację 

 instrumenty finansowe służące realizacji zamierzonych celów 
 system monitoringu i oceny zamierzonych celów.  

 
Gminny plan gospodarki odpadami obejmuje odpady komunalne powstające na 
obszarze gminy oraz przywożone na jej obszar z uwzględnieniem odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji oraz odpadów niebezpiecznych 
zawartych w odpadach komunalnych.  
Projekt planu jest opiniowany przez organ wykonawczy województwa oraz 
powiatu.  
Wójt Gminy przygotowuje i składa co dwa lata Radzie Gminy i organowi 
wykonawczemu powiatu sprawozdanie z realizacji planu. Ustawodawca ustalił 
konieczność aktualizacji planu nie rzadziej niż co 4 lata. 
 
I. Analiza stanu obecnego gospodarki odpadami w gminie 

 
Pierwszym opracowaniem dotyczącym gospodarki odpadami na terenie gminy 
był Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Tczów, zatwierdzony przez Radę 
Gminy w 2005 roku.  
W ramach realizacji zadań własnych gmina prowadzi gospodarkę odpadami 
organizując system zbiórki i składowania odpadów.   
System gospodarowania odpadami stanowią: zbieranie, odbiór (transport), 
odzysk i unieszkodliwianie odpadów, w tym również  nadzór nad takimi działaniami 
oraz nad miejscami unieszkodliwiania odpadów.  
Zgodnie z obowiązującymi przepisami analiza aktualnego stanu gospodarki 
odpadami na terenie gminy Tczów obejmuje rodzaje, ilość i źródła powstawania 
wszystkich odpadów, a w szczególności odpadów komunalnych.  
 
Wstępna analiza stanu obecnego gospodarki odpadami na terenie gminy Tczów 
została przeprowadzona w oparciu o: 

 informacje z Urzędu Gminy w Tczowie 
 Sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami gminy Tczów  

 
1.1. Opis infrastruktury związanej z gospodarką odpadami 
 
Na terenie gminy Tczów systemem zorganizowanej zbiórki odpadów 
komunalnych objętych jest około 95 %  gospodarstw i posesji. Odpady 
wywożone są na podstawie  indywidualnych umów zawartych przez jednostkę 
wywozową z wytwórcami odpadów. Szczegółowe zasady utrzymania porządku 
i czystości w gminie reguluje Uchwała Rady Gminy w Tczowie Nr 
XXXVIII/141/2009 z dnia 26 lutego 2009 r.  
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Gmina Tczów podpisała 26.06.2008 roku Porozumienie Międzygminne z Gminą 
Miasta Radomia w sprawie przyjmowania odpadów komunalnych z terenu 
gminy Tczów do instalacji odzysku i utylizacji odpadów komunalnych 
(składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne oraz ZUOK) 
zarządzane przez PPUH „RADKOM”. 
W latach 2007 – 2008 na terenie gminy zbierane były tylko odpady zmieszane 
do kontenerów KP-7 rozstawionych w każdej miejscowości łącznie w ilości 25 
szt., które odbierane były w miarę potrzeb. 
Od 01.07.2009 roku został wprowadzony system selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych. Mieszkańcy podpisują umowy na odbiór odpadów komunalnych 
z firmami, które mają pozwolenia na świadczenie usług na terenie gminy 
Tczów.  
Zbiórka odpadów odbywa się:                     
 gospodarstwa domowe jednorodzinne i wielorodzinne - pojemniki 120 l, 

240 l, a także worki czarne 120 l  i worki żółte na segregację 120 l. 
 podmioty gospodarcze, obiekty użyteczności publicznej, tereny otwarte - 

pojemniki 1,1 m3, 2,2 m3 i 5,5 m3 
Odbiór odpadów komunalnych  jak i segregowanych odbywa się co 4 tygodnie, 
według ustalonego harmonogramu dla danej miejscowości lub na zgłoszenie 
telefoniczne. 
Podmiotami posiadającymi stosowne zezwolenie Wójta Gminy na świadczenie 
usług w zakresie usuwania, wykorzystania i unieszkodliwiania odpadów 
komunalnych z terenu gminy są firmy: 
 Przedsiębiorstwo Wywozu Nieczystości Stałych „ALMAX” Sp. z o.o. z 

siedzibą w Radomiu ul. Wrocławska 3, 26-600 Radom 
 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych ATK – Recykling, ul. Chorzowska 

3, 26-600  Radom 
Zebrane odpady zmieszane przekazywane są na składowisko PPUH 
„RADKOM” Sp. z  o.o. w Radomiu przy ul. Witosa 76. 
Na obszarze gminy Tczów nie ma składowiska odpadów komunalnych ani 
instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów.  
 
1.2. Charakterystyka wytwarzanych odpadów 
 
Ze względu na źródło powstawania odpadów można je podzielić na: 

 odpady komunalne, pochodzące w większości z gospodarstw domowych 
 odpady przemysłowe, pochodzące z procesów technologicznych w 

przemyśle 
 odpady niebezpieczne powstające w oczyszczalniach ścieków, w sektorze 

medycznym oraz znajdujące się w strumieniu odpadów komunalnych i 
gospodarczych (akumulatory, baterie, świetlówki, odpady zawierające 
azbest itp.) 



Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Tczów na lata  
2010-2013 z uwzględnieniem lat 2014-2017  

__________________________________________________________________________  

87 
 

 
1.2.1. Odpady komunalne 
 
W wielu gospodarstwach domowych mieszkańcy gminy Tczów segregują 
odpady: 
- z przeznaczeniem na kompost – odpady kuchenne, z uprawy polowej, 

przydomowych działek,  
- do spalania w warunkach domowych – odpady z tworzyw sztucznych, 

tkaniny, papier itp.  
Często w grupach tych odpadów znajdują się również odpady niebezpieczne 
typu: opakowania po lekach, środki medyczne, opatrunkowe, opakowania i 
resztki środków chemicznych i ochrony roślin. Unieszkodliwianie ich w 
przydomowych kotłowniach ma degradujący wpływ na środowisko. 
Nieświadomość mieszkańców sprawia, że tylko niewielka część odpadów 
komunalnych – gospodarskich (zazwyczaj są to: puszki, metal, szkło itp.) czyli  
około 10 – 15% jest wywożona na zbiorowe punkty deponowania. 
Ilość zebranych zmieszanych odpadów komunalnych z terenu gminy Tczów w   
latach 2005-2008 przedstawia poniższa tabela: 
 

Rok 2005 Rok 2006 Rok 2007 Rok 2008 Rodzaj odpadów 
Masa [Mg] Masa [Mg] Masa [Mg] Masa [Mg] 

zmieszane 153,3 165,2 283,9 279,6 
*wg danych Urzędu Gminy w Tczowie 
 
Gmina prowadzi selektywną zbiórkę odpadów od lipca 2009r.  
 
Skład morfologiczny odpadów wytwarzanych na obszarach wiejskich (%): 
 
Rodzaj odpadów Skład morfologiczny (%) 
odpady kuchenne ulegające biodegradacji 18 
odpady zielone 4 
papier i tektura 12 
drewno 2 
odpady wielomateriałowe 3 
tworzywa sztuczne 12 
szkło 8 
metal 5 
odzież, tekstylia 1 
odpady mineralne 34 
odpady niebezpieczne 1 
*wg Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2010 
Szacunkowa ilość poszczególnych typów odpadów komunalnych wytworzonych 
na terenie gminy Tczów w roku 2009r.: 
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Lp. Strumień odpadów komunalnych w roku 2009 Ilość  

[Mg] 
1. Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 131 
2. Odpady zielone 25 
3. Papier i tektura (nieopakowaniowe) 48 
4. Opakowania z papieru i tektury 50 
5. Opakowania wielomateriałowe 11 
6. Tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe) 74 
7. Opakowania z tworzyw sztucznych 34 
8. Tekstylia 25 
9. Szkło (nieopakowaniowe) 10 
10. Opakowania ze szkła 56 
11. Metale 23 
12. Opakowania z blachy stalowej 7 
13. Opakowania z aluminium 3 
14. Odpady mineralne 81 
15. Drobna frakcja popiołowa 210 
16. Odpady wielkogabarytowe 77 
17. Odpady budowlane 154 
18. Odpady niebezpieczne 10 
RAZEM 1029 

*obliczenia własne na podstawie wskaźników przedstawionych w Wojewódzkim Planie Gospodarki 
Odpadami dla Mazowsza na lata 2007-2011 z uwzględnieniem lat 2012-2015 
 
Osady ściekowe 
 
Komunalne osady ściekowe to w rozumieniu ustawy o odpadach, pochodzący  
z oczyszczalni ścieków osad z komór fermentacyjnych oraz innych instalacji 
służących do oczyszczania ścieków komunalnych jak również innych ścieków  
o składzie zbliżonym do składu ścieków komunalnych. 
Możliwości zagospodarowania osadów ściekowych stosowanych w praktyce  
w dużej skali jest niewielkie. Problem gospodarki osadami ściekowymi jest 
najczęściej rozwiązywany poprzez: składowanie, unieszkodliwianie, mokre 
utlenianie, fermentację metanową, kompostowanie, spalanie z wykorzystaniem 
osadów do wytwarzania energii, wykorzystanie przyrodnicze. 
 
Miejscem wytwarzania osadu ściekowego jest Gminna Oczyszczalnia Ścieków 
w Tczowie, która obsługuje 4 miejscowości: Tczów, Bartodzieje, Brzezinki 
Stare i Brzezinki Nowe. Przepustowość oczyszczalni wynosi 126 m³/d. 
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Ilość wytworzonych osadów ściekowych w Gminnej Oczyszczalni Ścieków w 
Tczowie w latach 2007-2009: 
 
Rok 2007 2008 2009 
Ilość wytworzonych osadów ściekowych [Mg] 12,6 19,9 27,0 
*wg danych Urzędu Gminy w Tczowie 
  
Wytworzone osady ściekowe wywożone są na składowisko odpadów w 
Zwoleniu ul. Partyzantów 65.  
 
Ilość ścieków komunalnych w gminie Tczów odprowadzanych do kanalizacji w 
latach 2006-2008: 
 

Rok Ścieki odprowadzone  
[w dam³] 

2006 13,0 
2007 23,0 
2008 22,1 

            *wg danych GUS w Warszawie 
 
Odpady wielkogabarytowe 
 
Szacunkowa ilość wytworzonych na terenie Gminy Tczów odpadów 
wielkogabarytowych (liczona wskaźnikowo) w roku 2009 wynosi 77 Mg.  
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych organizowana jest dwa razy w roku 
przez firmy świadczące usługi komunalne na terenie gminy w ramach umów z 
właścicielami posesji. 
Gmina nie posiada danych dotyczących ilości wytwarzanych odpadów 
wielkogabarytowych.  
 
Odpady budowlane i odpady z infrastruktury drogowej 
 
Gmina nie posiada danych dotyczących ilości wytwarzanych odpadów 
budowlanych i odpadów z infrastruktury drogowej.  

 

Szacunkowa ilość wytworzonych na terenie Gminy Tczów odpadów 
budowlanych (liczona wskaźnikowo) w roku 2009 wynosi 154 Mg.  
 
Zdecydowana większość tych odpadów jest wykorzystywana do niwelacji i 
rekultywacji terenu oraz odzyskiwana w procesie budowy dróg i fundamentów 
na terenie gminy i poza jej terenem, a tylko niewielka część trafia na 
składowisko.   
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1.2.2. Odpady niebezpieczne 
 
Gospodarkę odpadami niebezpiecznymi regulują zapisy w ustawach i 
rozporządzeniach: 
- ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku o wprowadzeniu ustawy – Prawo Ochrony 

Środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 
100, poz. 1085 z późn. zm.),  

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. z 
2008r. Dz. U. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) ,  

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39 poz. 
251 z późn. zm.)  

- rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 roku w sprawie 
katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206 z 2001 r.),  

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006 roku w sprawie 
wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. 
Nr 30, poz. 213)   

Z powyższych ustaw wynika, że wytwórcy lub odbiorcy odpadów 
niebezpiecznych mogą tymczasowo magazynować na swoim terenie odpady, 
przeznaczone do wykorzystania lub unieszkodliwienia (bez składowania).  
Transport ich  ma być zgodny z przepisami dotyczącymi transportu materiałów 
niebezpiecznych. Ewidencja odpadów ma być prowadzona zgodnie z 
rozporządzeniem MŚ z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzorów dokumentów 
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów.   
Odpady niebezpieczne występują także w strumieniu odpadów komunalnych. Są 
to m.in.: przeterminowane lekarstwa, świetlówki, baterie, rozpuszczalniki, 
kwasy i alkalia, środki ochrony roślin. Przyjmuje się, że obecnie około 90% 
odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w gospodarstwach domowych trafia 
do wspólnego strumienia odpadów kierowanych do składowania na 
składowiskach komunalnych.  
Na obszarze gminy Tczów nie ma składowiska odpadów niebezpiecznych, 
mogilnika ani Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych. 
 
Ilości odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów 
komunalnych na terenie gminy Tczów oszacowano na podstawie wskaźników 
na 10 Mg/rok.  
 
Największymi wytwórcami odpadów niebezpiecznych na terenie gminy są:  
 Zakład Produkcyjno Masarniczy w Borkach  
 Odlewnia Żeliwa RAWICA .    

 
Ilość zebranych świetlówek z podległych placówek oświatowych i Urzędu 
Gminy w Tczowie wyniosła w : 2007 r. – 0,030 Mg, 2008 r. – 0,026 Mg. 
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Odpady te zostały przekazane do utylizacji przez firmę Eko Harpon Technologie 
Ekologiczne Sp. z o.o. Cząstków Mazowiecki  128, 05-152 Czosnów. 
 
Odpady medyczne i weterynaryjne 
 
Na terenie gminy Tczów wytwarzane są także odpady medyczne i 
weterynaryjne. Odpady z Ośrodka Zdrowia i apteki są zabierane przez 
wyspecjalizowaną firmę i wywożone w celu unieszkodliwienia do Radomia. 
Brak jest danych dotyczących ilości odpadów weterynaryjnych wytwarzanych 
na terenie gminy Tczów. 
 
Baterie i akumulatory 
 
Część odpadów typu akumulatory jest oddawana w punktach sprzedaży 
(oddanie starego akumulatora przy zakupie nowego). Szacunkowo na terenie 
gminy Tczów wytwarzanych jest 0,80 Mg odpadów typu baterie i akumulatory 
(kod 20 01 33). Firmy zajmujące się usługami handlowymi mają podpisane 
umowy z firmami dotyczące odbioru zużytych akumulatorów i transportu ich w 
celu unieszkodliwienia. Akumulatory odbierane są także razem z odpadami 
niebezpiecznymi dwa razy do roku. Baterie są wrzucane do pojemników 
znajdujących się przy Urzędzie Gminy w Tczowie oraz we wszystkich 
jednostkach organizacyjnych gminy (szkoły, Ośrodek Zdrowia itp.). 
 
Odpady zawierające azbest 
 
Na terenie gminy i powiatu nie ma składowiska odpadów azbestowych. Na 
terenie Województwa Mazowieckiego funkcjonuje 1 składowisko przyjmujące 
odpady zawierające azbest w miejscowości Rachocin (gmina Sierpc, powiat 
sierpecki). Gmina posiada  uchwalony w grudniu 2009r. „Program usuwania 
wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tczów”.  
Szczegółowe zestawienie ilości i miejsc występowania azbestu na terenie gminy 
Tczów: 

 
Ilość wyrobów zawierających azbest [szt.] Nazwa miejscowości 

 
Pokrycia dachowe 

budynków 
mieszkalnych 

Pokrycia dachowe 
budynków 

gospodarczych i 
inwentarskich 

Razem 

Bartodzieje 7 675 33 239 40 914 
Józefów 2 280 5 710 7 990 
Borki 5 484 24 525 30 009 
Lucin 3 159 8 350 11 509 
Julianów 270 900 1 170 
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Brzezinki Stare 7 338 25 570 32 908 
Janów 12 400 20 910 33 310 
Podzakrzówek 6 750  27 000 33 750 
Tynica 4 300 15 535 19 835 
Brzezinki Nowe 3 220 16 230 19 450 
Rawica 6 570 26 260 32 830 
Tczów 8 281 38 958 47 239 
Rawica Nowa i 
Kazimierzów 

5 990 16 530 22 520 

Wincentów 2 468 19 489 21 957 
Łącznie: 76 185 279 206 355 391 
*wg danych Urzędu Gminy Tczów 
 
Łącznie na terenie Gminy Tczów znajduje się 355 391 szt. 
płyt falistych azbestowo-cementowych (eternitu), które powinny zostać usunięte 
do końca 2032. 
 
Pestycydy 
 
Na terenie gminy i powiatu nie są zlokalizowane składowiska odpadów 
niebezpiecznych. W gminie nie ma także magazynów nieprzydatnych środków 
ochrony roślin. Opakowania po środkach ochrony roślin (o kodzie 15 01 10) są 
odbierane przez firmy, które posiadają odpowiednie zezwolenia na zbieranie 
odpadów opakowaniowych. Odpady te są odbierane także razem z odpadami 
niebezpiecznymi dwa razy do roku. Niewielka część odpadów tego typu trafia 
do pojemników na odpady zmieszane. 
 
Odpady zawierające PCB 
 
Jednym z głównych problemów jest unieszkodliwianie odpadów 
niebezpiecznych zawierających PCB. Obecnie w kraju nie ma instalacji mogącej 
bezpiecznie niszczyć kondensatory zawierające PCB. Kondensatory zawierające 
PCB unieszkodliwiane są jedynie w instalacjach zagranicznych. Termiczne 
unieszkodliwianie płynów zawierających PCB, pochodzących                                     
z transformatorów i innych urządzeń elektroenergetycznych oraz ich 
dekontaminacja realizowana jest w dwóch krajowych instalacjach 
zlokalizowanych w Zakładach Chemicznych ROKITA S.A. w Brzegu Dolnym 
oraz Zakładach Azotowych ANWIL S.A we Włocławku. Dekontaminacja 
urządzeń zawierających PCB realizowana jest przez Przedsiębiorstwo Usług 
Specjalistycznych i Projektowych CHEMEKO Sp. z o.o. we Włocławku. 
Wszystkie urządzenia zawierające PCB, które zostaną zidentyfikowane podczas 
przeprowadzonej inwentaryzacji i kontroli powinny być przekazane do tych 
podmiotów gospodarczych. 
Gmina nie posiada danych dotyczących ilości odpadów zawierających PCB.  
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Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 
 
Źródłem powstawania zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych są 
instytucje użyteczności publicznej, zakłady przemysłowe i gospodarstwa 
domowe. Ilość poszczególnych urządzeń wycofywanych z użytku jest trudna do 
określenia ze względu na fakt, że aktualnie na terenie powiatu i gminy nie 
funkcjonuje zorganizowany system zbiórki.  
Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego organizowana jest 
dwa razy w roku przez firmy świadczące usługi komunalne na terenie gminy w 
ramach umów z właścicielami posesji. 
Na terenie województwa działalność związaną z recyklingiem odpadów 
elektrycznych i elektronicznych prowadzi firma Thornmann Recycling w 
Warszawie oraz Maklers Sp. z o. o. w Jabłonnej. Instalację do regeneracji 
czynników chłodniczych posiada Fundacja Ochrony Warstwy Ozonowej 
„PROZON” w Warszawie. 
 
Wraki samochodowe i opony 
 
Zgodnie z aktualnym stanem prawnym samochód po zakończeniu swojego 
użytkowania staje się tzw. odpadem poużytkowym i należy do kategorii 
odpadów niebezpiecznych. Z uwagi na swój charakter stanowi wartościowy 
odpad, który jest źródłem cennych materiałów. Około 85 % masy samochodu to 
metale i tworzywa sztuczne, nadające się do odzysku i recyklingu. Zawierają 
jednak szereg substancji niebezpiecznych (np. oleje, płyn hamulcowy  
i akumulatory ołowiowe),  które mogą dostać się do środowiska w przypadku 
niekontrolowanego postępowania z zużytymi pojazdami lub nie zapewnienia 
odpowiednich zabezpieczeń przed dostaniem się tych substancji do gleby, wód 
gruntowych czy atmosfery. Dlatego też demontażem zużytych pojazdów 
powinny zajmować się  wyłącznie uprawnione firmy, zwane stacjami 
demontażu, które posiadają odpowiednie zaplecze techniczne do usuwania 
substancji niebezpiecznych, demontażu i segregacji materiałów, części oraz 
podzespołów mogących być ponownie wykorzystanych. 
Szacuje się że na terenie gminy Tczów powstaje rocznie około 13 szt. wraków 
samochodowych.  Przyjmując średnią masę  samochodu 940 kg, uzyskuje się 
roczną masę złomu samochodowego na poziomie 12,2 Mg. 
Zużyte opony powstają w wyniku bieżącej eksploatacji pojazdów 
mechanicznych, a także w wyniku demontażu wraków samochodowych. Ilość 
wytwarzanych odpadów szacuje się na podstawie ilości kupowanych opon na 
wymianę lub na podstawie zarejestrowanych pojazdów, z uwzględnieniem czasu 
zużycia opon. Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie 
gospodarowania niektórymi odpadami i opłacie produktowej i depozytowej 
(tekst jednolity Dz. U. Nr 90 z 2007, poz. 607) nałożyła na przedsiębiorców 
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obowiązek recyklingu odpadów poużytkowych wraz z osiągnięciem do dnia  
31 grudnia 2014 r. docelowego poziomu odzysku odpadów poużytkowych, do 
których należą zużyte opony, a powinien on wynosić co najmniej 75%. 
Aktualnie w zdecydowanej większości przypadków opony są wymieniane i 
gromadzone w warsztatach obsługi ogumienia, które stają się posiadaczami tych 
odpadów. Opony objęte są opłatą produktową i część trafia do odzysku. Do 
systemu odpadów komunalnych trafiają opony z przypadków samodzielnej 
wymiany oraz opony zalegające w gospodarstwach. 
Przy założeniu wymiany opon średnio co 5 lat szacuje się, że rocznie na terenie 
gminy powstaje około 3700 szt. opon różnych rozmiarów.  
 
Oleje odpadowe 
 
Oleje odpadowe, w szczególności zużyte oleje silników spalinowych i oleje 
przekładnikowe, a także oleje hydrauliczne, stanowią grupę 13. 
W przemyśle oleje odpadowe powstają w trakcie wymiany: 
- olejów stosowanych w przekładniach maszyn i instalacji przemysłowych, 
- olejów w systemach smarowania obiegowego (oleje maszynowe), 
- olejów transformowanych. 
W motoryzacji oleje odpadowe powstają w trakcie wymiany olejów silnikowych 
i przekładniowych z pojazdów samochodowych, a także na skutek eksploatacji 
pojazdów samochodowych np. w postaci odpadów z odwadniania w 
separatorach. 
Przyjmując, że średnio w samochodzie wymieniany jest olej po przejechaniu 
10 000 km, szacuje się że 1 samochód wytwarza ok. 10 kg zużytych olejów 
rocznie. Z powyższego zapisu wynika, iż na terenie gminy wytwarzanych jest 
około 25-30 Mg olejów odpadowych rocznie. 
Firmy zajmujące się usługami handlowymi mają podpisane umowy z firmami 
dotyczące odbioru przepracowanych olejów i transportu ich w celu 
unieszkodliwienia. Brak jest danych dotyczących ilości wytwarzanych olejów 
odpadowych na terenie gminy. 
 
1.2.3. Odpady z sektora gospodarczego 
 
Na odpady powstające w przemyśle składają się odpady komunalne oraz odpady 
z przemysłowych procesów produkcyjnych tzw. odpady technologiczne w tym 
odpady niebezpieczne. Z uwagi na brak zakładów przemysłowych na terenie 
gminy typowe odpady przemysłowe tu nie powstają (np. oleje przepracowane, 
osady z filtrów). 



Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Tczów na lata  
2010-2013 z uwzględnieniem lat 2014-2017  

__________________________________________________________________________  

95 
 

Głównymi wytwórcami odpadów  poprodukcyjnych na terenie gminy są   
niewielkie podmioty gospodarcze prowadzące działalność głównie usługową. 
Na terenie gminy działają firmy: remontowo-budowlane, transportowe 
i świadczące usługi w zakresie napraw samochodów, ślusarstwa, krawiectwa, 
szewstwa, cholewkarstwa itp. 
Ilość wytworzonych przez te podmioty gospodarcze odpadów zarówno 
komunalnych jak i produkcyjnych  nie jest możliwa do określenia, ze względu 
na brak ewidencji ich ilości.  
 
1.3. Instalacje oraz podmioty gospodarcze zajmujące się przetwarzaniem i 
unieszkodliwianiem odpadów 
 
Na terenie gminy Tczów nie są zlokalizowane instalacje do unieszkodliwiania i 
przetwarzania odpadów, są one wywożone poza teren gminy przez 
wyspecjalizowane firmy. 
 
Podmioty gospodarcze, posiadające zezwolenie na prowadzenie działalności w 
zakresie gospodarki odpadami na terenie gminy: 
 
 ATK Kucharczyk z Radomia (zbieranie i transport odpadów) 
 Przedsiębiorstwo Wywozu Nieczystości Stałych „ALMAX” Radom 

(zbieranie i transport odpadów) 
 Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. ul. Bogusza 19, 26-700 Zwoleń  

(wywóz nieczystości płynnych). 
 
1.4. Ocena aktualnego stanu gospodarki odpadami 
 
Na terenie gminy Tczów występują głównie odpady komunalne powstające w 
gospodarstwach domowych oraz  w ośrodkach użyteczności publicznej. W lipcu 
2009 r. na terenie gminy został wprowadzony system selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych.  Kontenery KP-7 rozstawione w każdej miejscowości 
zastąpiono pojemnikami 120 i 240 litrów oraz workami na selektywną zbiórkę 
odpadów. Zbierane też są odpady niebezpieczne, wielkogabarytowe i zużyty 
sprzęt elektrotechniczny. Mieszkańcy zawierają umowy na odbiór odpadów z 
wybraną przez siebie firmą wywozową – jedną z dwóch posiadających 
zezwolenie na prowadzenie takiej działalności na terenie gminy. Z danych 
przekazanych do Urzędu Gminy przez firmy wywozowe wynika, że do dnia 31 
października 2009 r. zawarto 1020 umów na odbiór odpadów komunalnych, co 
stanowi około 95% ogólnej liczby gospodarstw domowych. 
Największymi wytwórcami odpadów niebezpiecznych na terenie gminy są: 
Zakład Produkcyjno Masarniczy w Borkach oraz Odlewnia Żeliwa RAWICA .    
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1.5. Wnioski 
 
Analiza stanu obecnego gospodarki odpadami w gminie Tczów pozwala na 
przedstawienie następujących wniosków: 
- Konieczne jest rozszerzenie systemu segregacji odpadów „u źródła” na 

terenie całej gminy. 
- Należy wzmocnić kontrolę podmiotów prowadzących działalność w zakresie 

zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów. 
- Należy podjąć działania w celu lokalizacji i likwidacji „dzikich wysypisk” 

istniejących na terenie gminy. 
- Konieczne jest podjęcie działań z zakresu edukacji proekologicznej 

adresowanej do dzieci oraz dorosłych. 
 
II. Plan Gospodarki Odpadami 

 
2.1. Prognozowane zmiany wpływające na gospodarkę odpadami 
 
Wpływ na gospodarkę odpadami w regionie w najbliższych latach będą miały: 
zmiany demograficzne, rozwój budownictwa mieszkaniowego, rozwój 
gospodarczy gminy oraz zmiany struktury odpadów komunalnych. 
 
2.1.1. Demografia 
 
Wg stanu na 2009 rok w gminie było zameldowanych 4996 mieszkańców.  
 
Prognozowana liczba mieszkańców gminy Tczów w latach 2010 – 2017  
wyniesie:  
 

Gmina 
Tczów 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

         

  
4980 

 
4963 

 
4985 

 
4970 

 
4994 

 
4979 

 
4990 5010 

 
2.1.2. Rozwój gospodarczy 
 
Głównym celem gminy Tczów jest rozwój gospodarczy gminy z 
wykorzystaniem walorów środowiska przyrodniczego i w tym celu przewiduje 
lokalizację różnych form działalności gospodarczej na terenie gminy.  
Preferowana ma być działalność nieuciążliwa dla środowiska. Zamierzeniem 
gminy jest utworzenie atrakcyjnych terenów pod inwestycje oraz rozwój 
turystyki. Program gospodarki odpadami powinien uwzględniać 
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perspektywiczne zwiększenie ilości odpadów bytowych (turystyka i rekreacja) 
oraz odpadów z sektora gospodarczego.  
 
2.1.3. Mieszkalnictwo 
 
Wzrost liczby mieszkań na terenie gminy szacowany jest przy założeniu 
utrzymania dotychczasowego tempa przyrostu.  
 
Prognoza liczby mieszkań i powierzchni użytkowa mieszkań w gminie  Tczów: 
 

2010 2013 2017 
Liczba 

mieszkań 
Powierzchnia 

(m2) 
Liczba 

mieszkań 
Powierzchnia 

(m2) 
Liczba 

mieszkań 
Powierzchnia 

(m2) 
1277 113 966 1319 117 746 1373 122 606 

 
2.1.4. Prognoza ilości i struktury odpadów 
 
Na terenie gminy Tczów w roku 2008 wywieziono (wg danych przedstawionych 
przez Gminę) około 279,6 Mg odpadów komunalnych. Dane te obejmują jednak 
tylko odpady wywiezione na składowisko przez wyspecjalizowaną firmę 
działającą na zlecenie Urzędu Gminy. W statystyce tej nie są uwzględnione 
odpady spalane w gospodarstwach domowych, zagospodarowywane na 
kompostownikach przydomowych czy wywożone na „dzikie wysypiska”. 
Dlatego bliższe rzeczywistej ilości wytwarzanych na terenie gminy odpadów 
komunalnych są dane szacunkowe wyliczone na podstawie wskaźników ilości 
odpadów wytwarzanych rocznie przez jednego mieszkańca (szacuje się, że na 
terenie gminy  powstało w roku 2009 około 1029 Mg odpadów).  
 
Prognoza szacunkowa ilości wytworzonych odpadów na terenie gminy Tczów w 
latach 2009 i 2013: 
 

Ilość [Mg] Lp. Nazwa strumienia odpadów 
Rok 2009 Rok 2013 

1. Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 131 132 
2. Odpady zielone 25 26 
3. Papier i tektura (nieopakowaniowe) 48 49 
4. Opakowania z papieru i tektury 50 53 
5. Opakowania wielomateriałowe 11 12 
6. Tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe) 74 74 
7. Opakowania z tworzyw sztucznych 34 36 
8. Tekstylia 25 25 
9. Szkło (nieopakowaniowe) 10 10 
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Ilość [Mg] Lp. Nazwa strumienia odpadów 
Rok 2009 Rok 2013 

10. Opakowania ze szkła 56 59 
11. Metale 23 23 
12. Opakowania z blachy stalowej 7 7 
13. Opakowania z aluminium 3 3 
14. Odpady mineralne 81 82 
15. Drobna frakcja popiołowa 210 222 
16. Odpady wielkogabarytowe 77 78 
17. Odpady budowlane 154 157 
18. Odpady niebezpieczne 10 10 
RAZEM 1029 1058 
*obliczenia własne na podstawie wskaźników przedstawionych w Wojewódzkim Planie Gospodarki 
Odpadami dla Mazowsza na lata 2007-2011 z uwzględnieniem lat 2012-2015 
 
2.2. Warunki segregacji, gromadzenia i składowania odpadów 
  
Podstawowym warunkiem racjonalnej gospodarki odpadami jest selektywna 
zbiórka. Pozwala ona na: 
- pozyskiwanie surowców wtórnych bez nadmiernego obciążania linii w 

sortowniach, 
- zmniejszenie strumienia odpadów trafiających na składowiska (wydłużenie 

czasu ich eksploatacji),  
- umożliwia tworzenie stabilnego rynku surowców wtórnych i przemysłu 

przetwarzającego te surowce.  
 
Schemat racjonalnego gospodarowania odpadami: 
 
  Minimalizacja     Recykling    Unieszkodliwianie Składowanie 
 
Minimalizacja ilości odpadów – osiągana przez wstępną segregację 
Recykling – wykorzystanie odzyskanych surowców wtórnych w gospodarce 
Unieszkodliwianie – pozbawienie pozostałych odpadów właściwości 
szkodliwych dla środowiska 
Składowanie – docelowe składowanie odpadów obojętnych dla środowiska  
 
Podstawowe systemy selektywnej zbiórki odpadów to: 

 System zbiorczych punktów selektywnego gromadzenia (tzw. kontener 
w sąsiedztwie) - ustawienie w wybranych punktach gminy specjalnie 
oznakowanych kontenerów przeznaczonych do zbierania: szkła, papieru, 
tworzyw sztucznych, metali. Odpady zmieszane (frakcja mokra) gromadzi 
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się  w osobnych pojemnikach. System ten stosuje się w rejonach o 
wysokim stopniu urbanizacji. 

 System zbiórki „u źródła” - rozstawienie pojemników na poszczególne 
frakcje odpadów w miejscu ich powstawania (gospodarstwa domowe, 
posesje przy punktach usługowych itp.). Rozróżnia się 3 systemy: 
- dwupojemnikowy – pojemniki na frakcję suchą i frakcję mokrą 
- trójpojemnikowy – pojemnik na surowce wtórne, pojemnik na odpady  

do kompostowania, pojemnik na pozostałe odpady 
- wielopojemnikowy – pojemniki na: szkło, papier, tworzywa sztuczne, 

odpady do kompostowania oraz pozostałe odpady 
 System centralnych punktów selektywnego gromadzenia, opiera się na 

stworzeniu ogrodzonych, nadzorowanych miejsc wyposażonych w 
zestawy kilku pojemników i kontenerów. Punkty mogą odbierać również 
odpady wielkogabarytowe, odpady niebezpieczne, motoryzacyjne, 
budowlane. System taki obsługuje skupiska ludności około 20 tys. 
mieszkańców.  

 
Wojewódzki plan gospodarki odpadami przewiduje utworzenie Regionalnych 
Zakładów Gospodarki Odpadami (RZGO), dysponującymi nowoczesnymi 
systemami segregacji i unieszkodliwiania odpadów (np. unieszkodliwianie 
termiczne, biochemiczne, fizykochemiczne) oraz spełniającymi wymogi 
bezpieczeństwa składowiskami obojętnego chemicznie i biologicznie balastu. 
Zgodnie z przepisami, regulującymi składowanie odpadów komunalnych 
konieczne będzie uzyskanie tzw. pozwolenia zintegrowanego, co w praktyce 
oznacza, że za kilka lat nie będzie możliwe docelowe składowanie odpadów na 
istniejących składowiskach.  
 
2.3. Możliwości wykorzystania i unieszkodliwiania odpadów 
 
Z uwagi na rosnącą ilość wytwarzanych odpadów komunalnych występuje 
konieczność zmniejszania ich objętości przed ostatecznym składowaniem. 
Istnieje również szansa na odzyskanie możliwych do odzyskania surowców i 
energii. Najpopularniejsze sposoby unieszkodliwiania pozostałych po segregacji 
odpadów komunalnych to: 

 spalanie – termiczne unieszkodliwianie zmniejszające masę odpadów 
składowanych. Ciąg technologiczny do spalania składa się z urządzeń do 
przygotowania odpadów: pieca z systemem do odzysku ciepła, instalacji 
do oczyszczania spalin, systemu kontroli toksyczności spalin oraz 
urządzeń do usuwania popiołu i żużla 

 wykorzystanie niektórych frakcji odpadów jako paliwa alternatywne – 
spalanie odpadów odbywa się nie w piecu do spalania odpadów, ale w 
palenisku funkcjonującej instalacji przemysłowej (kotły fluidalne i 
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paleniska rusztowe w zakładach energetycznych, siłowniach 
przemysłowych, cementowniach itp.). Paliwami mogą być np. guma, 
makulatura, tekstylia, odpady drewniane, plastiki, odpady organiczne. W  
systemie tym konieczny jest ciągły monitoring spalin. 

 piroliza – polega na odgazowaniu różnego rodzaju odpadów (guma, 
makulatura, tekstylia, odpady drewniane, plastiki, odpady organiczne) i 
spalanie produktów gazowych procesu.  

 ekobetonowanie – wykorzystanie niektórych rodzajów odpadów jako 
domieszki do betonów, stosowanych do budowy m.in. podbudowy dróg i 
ulic, budowy obwałowań składowiska odpadów, budowy barier 
dzwiękochłonnych itp. 

 kompostowanie – proces, który może być prowadzony w warunkach 
naturalnych (pryzmy) lub w bioreaktorach. Kompostowaniu mogą być 
poddane odpady organiczne z gospodarstw domowych, targowisk, 
pielęgnacji zieleni itp. 

 pryzma energetyczna – odpady ulegające biodegradacji składowane są w 
pryzmach, w których odbywa się beztlenowy proces ich rozkładu. 
Powstający w wyniku procesu rozkładu biogaz wykorzystuje się do 
wytwarzania energii cieplnej lub elektrycznej. 

 
Na terenie gminy trudno byłoby zastosować którąś z wymienionych powyżej 
technologii. Możliwa jest natomiast budowa „czystej” kompostowni – pryzmy, 
na której byłyby przerabiane wyłącznie czyste odpady biologiczne.  
 
2.4. Cele strategiczne i system gospodarki odpadami 
 
Główne rodzaje odpadów, jakie powstają na terenie gminy można podzielić na: 

 komunalne: stałe i ciekłe odpady z gospodarstw domowych i obiektów 
użyteczności publicznej, odpady z ogrodów i parków, odpady uliczne 
(tzw. zmiotki), nieczystości ze zbiorników bezodpływowych 

 inne: wraki samochodowe, odpady z zakładów opieki zdrowotnej i 
weterynaryjnej, odpady budowlane (gruz, ziemia), odpady z działalności 
usługowej i produkcyjnej. 

 
Główne cele planu gospodarki odpadami to: 

 zapobieganie powstawaniu odpadów 
 zapewnienie bezpiecznego dla środowiska unieszkodliwienia powstałych 

odpadów 
 

Realizacja głównych celów wymaga podjęcia szeregu działań, m.in.: 
 wprowadzenia powszechnego systemu segregacji odpadów podniesienia 

świadomości ekologicznej mieszkańców 
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2.4.1. Schemat gospodarki odpadami na terenie gminy 
 
Docelowy system zbierania, segregacji i unieszkodliwiania odpadów 
komunalnych przedstawia poniższy schemat: 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Wytwórcy odpadów 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

Segregacja u źródła          

               surowce wtórne 

-------------------------------------------------------------------------------------------------   

                                                   surowce wtórne 

RZGO                      kompost 

                                           frakcja energetyczna      

               

-------------------------------------------------------------------------------------------------  

Składowisko 

-------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
Planowany system gospodarki odpadami na terenie gminy Tczów przewiduje: 
 
Gromadzenie odpadów w miejscu ich powstawania co stanowi pierwsze 
ogniwo systemu ich usuwania i unieszkodliwiania. 
Selektywna zbiórka – odpady komunalne wytwarzane w gospodarstwach 
domowych oraz w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą 
poddawane będą wstępnej segregacji „u źródła”. W wyniku wstępnej segregacji 
oddzielona zostanie frakcja sucha (papier, tektura, szkło, tworzywa sztuczne, 
metale), która będzie odbierana przez firmę, z którą gmina podpisze umowę w 
zakresie odbioru odpadów. Surowce wtórne mogą być gromadzone w workach 
lub pojemnikach (gospodarstwa domowe) lub w specjalnych kontenerach do 
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selektywnej zbiórki, które powinny być ustawione w miejscach widocznych i 
uczęszczanych przez mieszkańców. 
RZGO – Regionalny Zakład Gospodarki Odpadami 
Odpady zmieszane odbierane z gospodarstw domowych przewożone będą do 
Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami w Radomiu-Wincentowie gdzie 
będą poddane procesowi wtórnej segregacji.  
Odzyskane surowce wtórne będą odbierane przez wyspecjalizowane firmy w 
celu ich zagospodarowania, odpad zostanie zagospodarowany poprzez 
oddzielenie odpadów organicznych (do kompostowania), frakcji energetycznej 
(do spalenia) oraz balastu.  
Odpady wielkogabarytowe i niebezpieczne odbierane będą poprzez przejazdy 
mobilnego punktu zbierania odpadów niebezpiecznych. 
Odpady niebezpieczne wydzielone z odpadów zmieszanych w ciągu 
technologicznym RZGO będą czasowo magazynowane w Rotacyjnym 
Magazynie Odpadów Niebezpiecznych i innych niż Niebezpieczne, a następnie 
będą transportowane poza RZGO w celu unieszkodliwienia.  
 
2.5. Działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki 
odpadami 
 
Z analizy danych zbiórki, odzysku, recyklingu poszczególnych rodzajów 
odpadów wynika, że najgorsza sytuacja jest w sektorze odpadów komunalnych 
– większość tych odpadów składowana jest bez segregacji. Konieczne jest 
podjęcie działań, które zmienią tę sytuację. Działania powinny dotyczyć 
następujących obszarów: 

- zapobieganie powstawaniu odpadów (optymalizacja gospodarki 
materiałowej, modernizacja urządzeń – poprawa wydajności, nowe 
technologie, recykling i ponowne użycie), 

- poprawa gospodarki odpadami (optymalizacja transportu, intensyfikacja 
odzysku, unieszkodliwianie), 

- optymalizacja sieci instalacji do unieszkodliwiania odpadów i 
docelowych składowisk, 

- edukacji ekologicznej mieszkańców gminy.  
 
2.5.1. Odpady komunalne 
 
Podstawowym działaniem poprawiającym gospodarkę odpadami komunalnymi 
na terenie gminy będzie rozszerzenie powszechnej segregacji odpadów już w 
miejscu ich powstawania (program segregacji „u źródła”).  

Zebrane odpady komunalne nadal będą przyjmowane na instalacje 
eksploatowane przez PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, ul. 
Witosa 76:  
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 składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne 
 Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych (ZUOK), w skład którego 

wchodzi:  
- sortownia odpadów komunalnych  
- kompostownia odpadów organicznych i biodegradowalnych  
- linia przygotowania komponentów do frakcji RDF  
- zakład przetwarzania sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
- linia przerobu odpadów budowlanych  
- linia przerobu odpadów wielkogabarytowych 

 Rotacyjny Magazyn Odpadów Niebezpiecznych i innych niż  
Niebezpieczne  

 Punkt zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego  i elektronicznego (ZSEE)  

Odpady komunalne, które nie będą zbierane w sposób selektywny, gromadzone 
będą w pojemnikach lub kontenerach o pojemności zapewniającej pokrycie 
zapotrzebowania. Wysegregowane surowce (papier, tektura, szkło, tworzywa 
sztuczne i metale) będą zbierane w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej 
w workach lub pojemnikach, a na terenach otwartych i przy obiektach 
użyteczności publicznej w specjalnych kontenerach do selektywnej zbiórki, 
które powinny być ustawione w miejscach widocznych i uczęszczanych przez 
mieszkańców. 
 
2.5.2. Odpady komunalne ulegające biodegradacji 
 
W gminie Tczów źródłem odpadów komunalnych ulegających biodegradacji są 
głównie odpady kuchenne, odpady z ogródków i pól. Szacunkowe dane ilości 
wytwarzanych tego rodzaju odpadów w roku 2009 wynoszą 131 Mg. Zawartość 
odpadów organicznych, w masie odpadów komunalnych, dla terenów wiejskich 
wynosi 18%, a dla miast – 33%. Odpady ulegające biodegradacji w większości 
zagospodarowywane są w miejscu ich powstawania, czyli przy gospodarstwach 
domowych jako kompost oraz jako pasze dla zwierząt. Część odpadów 
kuchennych z pewnością trafia na składowisko docelowe jako odpady 
zmieszane.  
Zmniejszenie ilości tego typu odpadów trafiających na lokalne składowisko 
powinno przynieść propagowanie przydomowych kompostowników oraz 
zagospodarowanie przetworzonych w nich odpadów z działalności rolniczej. 
Właściciele gospodarstw rolnych, zwłaszcza tych większych, ekologicznych, 
mogliby używać wyprodukowany przez siebie kompost jako nawóz naturalny. 
W planowanym systemie gospodarki odpadami bioodpady z zabudowy 
jednorodzinnej będą trafiały na przydomowe kompostowniki. Odpady z 
zabudowy wielorodzinnej oraz odpady zielone z parków i ogrodów będą trafiały 
również do specjalnych pojemników na odpady ulegające biodegradacji, skąd 
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będą wywożone przez wyspecjalizowane firmy do kompostownika 
zlokalizowanego przy ZUOK w Radomiu. Wytworzony kompost będzie 
zagospodarowywany przez miejskie firmy komunalne. 
 
Celem w zakresie gospodarki odpadami biodegradowalnymi jest zmniejszenie 
ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na 
składowisko, aby nie było składowanych: 
- w 2010 r. więcej niż 75% 
- w 2013 r. więcej niż 50% 
- w 2020 r. więcej niż 35% 
masy tych odpadów  w stosunku do wytworzonych w 1995 r. 
 
2.5.3. Odpady niebezpieczne 
 
Proponowany system zbiórki odpadów niebezpiecznych przewiduje, po 
uprzednim poinformowaniu mieszkańców, przejazdy specjalistycznych 
samochodów MPZON („mobilny punkt zbiórki odpadów niebezpiecznych”), 
które będą odbierały odpady niebezpieczne i wielkogabarytowe bezpośrednio od 
mieszkańców.  
 
Planowany system gospodarki poszczególnymi rodzajami odpadów 
niebezpiecznych w gminie Tczów: 

 Odpady medyczne i weterynaryjne – odpady z Ośrodka Zdrowia i apteki 
odbierane są przez wyspecjalizowane firmy na podstawie zawartych 
umów i wywożone do unieszkodliwiania do Radomia. Nie przewiduje się 
zmiany obecnie funkcjonującego systemu. 

 Padłe zwierzęta – w okresie obowiązywania planu będą zawierane przez 
gminę umowy na odbiór i utylizację odpadów weterynaryjnych z firmami 
zajmującymi się utylizacją tych odpadów. 

 Przeterminowane leki -  będą zbierane w pojemnikach ustawionych w 
aptece i Ośrodku Zdrowia i wywożone poza teren gminy przez 
wyspecjalizowane firmy. Termometry rtęciowe również będzie można 
oddawać w aptece, która będzie posiadała pojemnik na tego typu odpady. 
Zebrane termometry rtęciowe następnie trafią do przedsiębiorstwa 
wyspecjalizowanego w ich utylizacji. 

 Wyeksploatowane pojazdy – pojazdy będą odbierane przez 
wyspecjalizowane firmy zajmujące się demontażem wraków 
samochodowych. Wykaz takich firm jest dostępny w Mazowieckim 
Urzędzie Wojewódzkim. 

 Opony – Aktualnie w zdecydowanej większości przypadków opony są 
wymieniane i gromadzone w warsztatach obsługi ogumienia, które stają 
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się posiadaczami tych odpadów. Ilość zużytych opon będzie wzrastać 
wraz ze wzrostem ilości rejestrowanych samochodów. Mieszkańcy gminy 
będą mogli oddawać zużyte opony do mobilnego punktu zbiórki odpadów 
niebezpiecznych. 

 Oleje – odpadowe oleje z procesów produkcyjnych oraz zbierane w 
punktach obsługi samochodów i na stacjach benzynowych będą nadal 
odbierane od wytwórców przez wyspecjalizowane firmy. Mieszkańcy 
gminy będą mogli oddawać zużyte opony do mobilnego punktu zbiórki 
odpadów niebezpiecznych. 

 Zużyte baterie i akumulatory – podstawową formą zbiórki akumulatorów 
będzie przyjmowanie przez punkty sprzedaży wraz z zakupem nowego. 
Zbieranie zużytych baterii będzie zorganizowane przez bezpośrednie 
dostarczenie odpadów do MPZON, a także poprzez odbiór w punktach 
sprzedaży, gdzie będą rozstawione pojemniki na zużyte baterie. Odpady 
te zostaną wywiezione przez wyspecjalizowaną firmę poza teren gminy w 
celu unieszkodliwienia.  

 Odpady elektryczne i elektroniczne - odpady te będą odbierane przez 
wyspecjalizowaną firmę i transportowane do punktu zbiórki zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE) zlokalizowanego w 
Radomiu-Wincentowie. Zużyte świetlówki będą także oddawane w 
każdym sklepie lub hurtowni przy zakupie nowej. Zgodnie z art. 42 ust. 1 
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i 
elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz. 1495) w zbiórkę zużytego sprzętu 
włączone są placówki handlu detalicznego i hurtowego. Przy sprzedaży 
urządzeń i artykułów gospodarstwa domowego sprzedawcy detaliczni i 
hurtowi są zobowiązani do nieodpłatnego przyjęcia tego samego rodzaju 
zużytego sprzętu na zasadzie 1:1. 

 Odpady zawierające PCB - obecnie w kraju realizowany jest program 
likwidacji PCB z terminem zakończenia w 2010 roku. Zgodnie                         
z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 24.06.2002 (Dz.U.96 
poz.860) podmioty gospodarcze miały obowiązek przeprowadzenia 
inwentaryzacji urządzeń zawierających PCB (eksploatowanych                         
i wycofanych z eksploatacji) oraz magazynowanych odpadów PCB                 
w terminie do 31.12.2002 r., a następnie przedłożenia informacji                        
o wynikach inwentaryzacji Wojewodzie. Obecnie brak jest danych o 
ilości urządzeń zawierających PCB oraz magazynowanych odpadach PCB 
na terenie Gminy Tczów. W związku z tym na terenie gminy należy 
zinwentaryzować lokalizacje wszelkich instalacji zawierających PCB, 
opracować harmonogram ich usunięcia oraz przeprowadzić likwidację i 
dekontaminację urządzeń zawierających PCB (przede wszystkim 
transformatory i kondensatory z olejem zawierającym domieszkę PCB). 
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Do 2010 roku urządzenia zawierające PCB powinny zostać zlikwidowane 
i unieszkodliwione przez wyspecjalizowane firmy.  

 Opakowania po środkach ochrony roślin – odpady tego typu będą nadal 
odbierane przez firmy, które posiadają odpowiednie zezwolenia na 
zbieranie odpadów opakowaniowych. Zbiórka tego rodzaju odpadów 
odbywać się będzie także poprzez przejazdy MPZON. 

 Chemikalia - zbiórka tego typu odpadów odbywać się będzie poprzez 
zorganizowane przejazdy MPZON. 

 Odpady zubożające warstwę ozonową - zbieranie odpadów tego typu 
będzie organizowane przez odbieranie zużytych urządzeń w punktach 
sprzedaży. Zbiórka tego typu odpadów odbywać się będzie także poprzez 
zorganizowane przejazdy MPZON. 

 Azbest – gmina posiada program Usuwania wyrobów zawierających 
azbest. Akcja informacyjna o szkodliwości tego produktu powinna 
przyczynić się do usuwania wyrobów azbestowych z budynków i 
instalacji. Odpady zawierające azbest będą transportowane przez 
wyspecjalizowane firmy na składowisko w miejscowości Rachocin 
(gmina Sierpc, powiat sierpecki) lub na inne składowiska zlokalizowane 
poza terenem województwa – najbliższe składowisko znajduje się w 
miejscowości Poniatowa Wieś (gm. Poniatowa, woj. lubelskie). 

 Pozostałe odpady niebezpieczne znajdujące się w strumieniu odpadów 
komunalnych – zbiórka będzie organizowana (po uprzednim 
poinformowaniu mieszkańców) przez przejazdy specjalistycznych 
samochodów MPZON. 
 

2.5.4. Odpady z sektora gospodarczego 
 
Plan zakłada podjęcie działań, których efektem będzie zmniejszenie ilości 
odpadów z  tego sektora oraz całkowite ich zagospodarowanie. Cele te można 
osiągnąć dzięki: 

- promocji nowoczesnych „czystych” technologii, 
- promocji termomodernizacji budynków i modernizacji systemów 

grzewczych,  
- wzmocnienie kontroli przestrzegania warunków postępowania z 

odpadami przez podmioty gospodarcze, 
- optymalizacji gospodarki materiałowej, modernizacji urządzeń – poprawa  

ich wydajności,  
- racjonalnej gospodarki odpadami opakowaniowymi, 
- wykorzystanie odpadów z przetwórstwa.  
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2.5.5. Osady ściekowe 
  
Na terenie gminy Tczów osady ściekowe powstają w Gminnej Oczyszczalni 
Ścieków w Tczowie która obsługuje 4 miejscowości: Tczów, Bartodzieje, 
Brzezinki Stare i Brzezinki Nowe. 
Na terenie gminy planowana jest rozbudowa systemu kanalizacji i oczyszczania 
ścieków co spowoduje powstanie większej ilości osadów ściekowych. 
Możliwości zagospodarowania osadów ściekowych stosowanych w praktyce w 
dużej skali jest niewiele. Problem ten jest najczęściej rozwiązany poprzez: 

 składowanie, 
 unieszkodliwianie, 
 mokre utlenianie, 
 spalanie z wykorzystaniem osadów do wytwarzania energii, 
 fermentację metanową, 
 kompostowanie, 
 wykorzystanie przyrodnicze. 

 
Zgodnie z WPGO dla Mazowsza na lata 2007-2011 z uwzględnieniem lat 2012-
2015 należy dążyć do:  
 sukcesywnego wykorzystywania osadów ściekowych nagromadzonych na 

terenach oczyszczalni ścieków, do osiągnięcia 30% wykorzystania 
nagromadzonych osadów w roku 2011; 

 całkowitego ograniczenia składowania osadów ściekowych do roku 2015. 
 
Obecnie skratki i piasek z oczyszczalni ścieków deponowane są na terenie 
składowiska odpadów w Zwoleniu i wykorzystywane jako warstwa przesypowa. 
Nie planuje się zmian działającego systemu gospodarowania osadami 
ściekowymi. 
 
2.5.6. Odpady z rozbiórki obiektów budowlanych i infrastruktury drogowej 
 
Odpady budowlane umieszczane będą na terenie nieruchomości odrębnie od 
pozostałych odpadów komunalnych, w kontenerach/pojemnikach dostarczonych 
przez uprawniony podmiot, w miejscach dostępnych do odbioru przez jednostkę 
wywozową. Zbiórka odpadów budowlanych prowadzona będzie według potrzeb 
zgłaszanych przez mieszkańców. Na terenach wiejskich odpady tego typu są 
często wykorzystywane na własne potrzeby remontowo-budowlane. 
Odpady powstające podczas rozbiórki lub remontów obiektów budowlanych, a 
także odpady z infrastruktury drogowej nadające się do zagospodarowania (gruz 
budowlany) będą transportowane przez wyspecjalizowane firmy do ZUOK w 
Radomiu-Wincentowie, gdzie będzie znajdowała się linia przerobu odpadów 
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budowlanych. Odpady te również mogą być sprzedawane zainteresowanym 
osobom lub podmiotom gospodarczym.  
Azbest (eternit) podczas rozbiórki obiektów budowlanych będzie demontowany 
i odbierany przez specjalistyczne firmy.  
 
2.5.7. Odpady opakowaniowe 
 
Strategia gospodarki odpadami opakowaniowymi, przyjęta w krajowym planie 
gospodarki odpadami zakłada m.in.: 

- rozbudowę infrastruktury technicznej w zakresie sortowania i recyklingu 
odpadów opakowaniowych, 

- kontrolę działania wprowadzających produkty w opakowaniach, 
organizacji odzysku i przedsiębiorców zajmujących się odzyskiem, w tym 
recyklingiem odpadów opakowaniowych,  

- wprowadzenie instrumentów monitorowania przepływu odpadów 
opakowaniowych i działania systemu 

Ilość odpadów opakowaniowych wytwarzanych na terenie gminy Tczów, na 
podstawie danych szacunkowych, wynosi ok. 161 Mg. W skład tego strumienia 
odpadów komunalnych wchodzą głównie opakowania papierowe i szklane, w 
mniejszym stopniu opakowania tekstylne i metalowe. Należy zmniejszyć ilość 
deponowanych odpadów opakowaniowych na składowiskach. W celu 
zachęcenia mieszkańców do zbierania selektywnego i zwiększenia jego 
efektywności wykorzystywane będą następujące działania: 

 Obowiązki określone prawem wynikające z obowiązku nałożonego na 
gminę przez zapisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 
Nr 39 poz. 251 z 2007 r. z póź. zm.) oraz ustawy z dnia 13 września 
1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. Nr 236, poz. 
2008 z 2005 r. z późn. zm.). 

 Wykorzystywanie przepisów lokalnych. Prawo lokalne może być 
wykorzystane do efektywnego wprowadzania selektywnego zbierania, 
poprzez zalecenia dotyczące gospodarstw domowych i innych 
wytwórców odpadów obejmujące sposób zbierania, typy pojemników 
oraz częstotliwość. 

 Edukacja społeczna. Prowadzenie kampanii edukacyjno – informacyjnych 
stanowi zasadniczą część wdrażania planów gospodarki odpadami. Jej 
celem jest zachęcanie „producentów” odpadów do ograniczania ilości 
wytwarzanych odpadów, a następnie do ich segregacji „u źródła”. 

Ważnym elementem planu jest również zbiórka opakowań po środkach ochrony 
roślin, które zawierają szkodliwe substancje. Tego rodzaju opakowania należy 
traktować jako odpad niebezpieczny, który powinien być gromadzony osobno, a 
następnie transportowane z zachowaniem wymogów prawa do punktów 
unieszkodliwiania. 
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2.5.8. Odpady wielkogabarytowe 
 
Odpady wielkogabarytowe zbierane będą poprzez przejazdy mobilnego punktu 
zbierania odpadów niebezpiecznych organizowane przez firmy wywozowe 
działające na terenie gminy. Odpady te przewożone będą do obiektów i 
instalacji RZGO, gdzie nastąpi ich wtórne sortowanie, konfekcjonowanie i 
demontowanie. 
 
2.6. Zdania strategiczne obejmujące lata 2010-2017 
 
Plan Gospodarki Odpadami dla gminy Tczów definiuje cele strategiczne które 
obejmują okres 8 lat - zadania priorytetowe na lata 2010-2013 oraz zadania 
perspektywiczne na lata 2014-2017. 
 
Do zadań strategicznych, które będą realizowane w latach 2010-2017 należą: 
 Objęcie wszystkich mieszkańców gminy zorganizowanym systemem 

zbierania odpadów komunalnych i systemem selektywnej zbiórki 
 Zorganizowanie systemu odbioru odpadów ulegających biodegradacji 

(propagowanie przydomowych kompostowników) 
 Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest oraz opracowanie i 

wdrożenie programu usuwania azbestu 
 Organizacja systemu zbiórki padłych zwierząt 
 Organizacja zbiórki odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych – 

MPZON  
 Organizacja zbierania zużytych urządzeń zawierających substancje 

zubożające warstwę ozonową z gospodarstw domowych 
 Rozwój systemów zbierania małogabarytowych baterii i akumulatorów 

oraz zużytych olejów odpadowych ze źródeł rozproszonych, w tym od 
ludności 

 Likwidacja „dzikich wysypisk” na terenie gminy 
 Coroczna aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających PCB 

 
Zadania dotyczące edukacji ekologicznej na terenie gminy Tczów: 
 Edukacja na temat szkodliwości i prawidłowych sposobów postępowania 

z olejami odpadowymi, bateriami i akumulatorami, zużytym sprzętem 
elektrycznym i elektronicznym. 
Edukacja w zakresie metod unieszkodliwiania PCB oraz bezpiecznego 
użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest 

 Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej na temat prawidłowych sposobów 
postępowania z pojazdami wycofanymi z eksploatacji, odpadami 
medycznymi i weterynaryjnymi w służbie zdrowia i gabinetach 
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weterynaryjnych, ze zużytymi urządzeniami zawierającymi substancje 
zubożające warstwę ozonową 

 
2.6.1. Cele krótkookresowe gospodarki odpadami (na lata 2010 – 2013)  
 
Podstawowym zadaniem samorządu gminy Tczów będzie rozpoczęcie procesu 
wprowadzenia systemu gospodarki odpadami.  
 
CELE 
 

 podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców 
 popularyzacja selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 
 objęcie 100% gminy systemem selektywnego zbierania (do końca 2010 r.) 

poszczególnych frakcji odpadów komunalnych: 
- odpadów zielonych z parków i ogrodów, 
- papieru i tektury, 
- odpadów opakowaniowych ze szkła w podziale na kolory 
- tworzyw sztucznych i metali, 
- odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych  

(w tym: zużyte baterie i akumulatory, zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, przeterminowanych leków, chemikaliów) 

- odpadów wielkogabarytowych i odpadów budowlano-remontowych. 
 
DZIAŁANIA 
 

 opracowanie programu informacyjnego o selektywnej zbiórce odpadów 
 wdrożenie gminnego programu usuwania materiałów zawierających 

azbest 
 rozszerzenie systemu segregacji odpadów „u źródła” na terenie całej 

gminy 
 organizacja systemu zbiórki padłych zwierząt 
 zorganizowanie zbiórki odpadów niebezpiecznych i wielkogabarytowych 

(przejazdy mobilnego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych) 
 
OCZEKIWANE EFEKTY 
 
Realizacja planowanych działań powinna doprowadzić do: 

 wprowadzenia – w wyniku szeroko prowadzonej akcji informacyjno-
popularyzacyjnej – spójnych zasad finansowania unieszkodliwiania 
odpadów komunalnych (zanieczyszczający płaci)  

 objęcia całej gminy systemem segregacji odpadów 
 osiągnięcia (do 2011 roku) limitów odzysku i recyklingu na poziomie: 
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odpadów wielkogabarytowych – 45% 
odpadów budowlanych –54% 
odpadów niebezpiecznych – 20% 
odpadów opakowaniowych – odzysk 60%, recykling 55-80%  

 skierowanie w roku 2011 na składowiska odpadów innych niż 
niebezpieczne i obojętnych nie więcej niż 63% (wagowo) całkowitej 
ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do 
roku 1995), 

Najważniejsze zadania z zakresu gospodarki odpadami do zrealizowania przez 
Samorząd Gminy Tczów na lata 2010-2013: 
 
L.p. Przedsięwzięcie Jednostka 

odpowiedzialna 
1 Opracowanie aktualizacji gminnego programu ochrony 

środowiska i planu gospodarki odpadami  
Wójt gminy 

2 Objęcie wszystkich mieszkańców gminy 
zorganizowanym systemem zbierania odpadów 
komunalnych 

Wójt gminy 

3 Objęcie wszystkich mieszkańców gminy systemem 
selektywnej zbiórki odpadów 

Wójt gminy 

4 Zorganizowanie systemu odbioru odpadów ulegających 
biodegradacji (propagowanie przydomowych 
kompostowników) 

Wójt gminy 

6 Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających 
azbest  

Wójt gminy  

7 Organizacja zbiórki odpadów wielkogabarytowych i 
niebezpiecznych – MPZON 

Wójt gminy 

8 Organizacja zbierania zużytych urządzeń zawierających 
substancje zubożające warstwę ozonową z gospodarstw 
domowych (do 2011r.) 

Wójt gminy 
Producenci 

9 Likwidacja „dzikich wysypisk” na terenie gminy Wójt gminy 
10 Edukacja na temat szkodliwości i prawidłowych 

sposobów postępowania z olejami odpadowymi, 
bateriami i akumulatorami, zużytym sprzętem 
elektrycznym i elektronicznym. 
Edukacja w zakresie metod unieszkodliwiania PCB oraz 
bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów 
zawierających azbest 

Wójt gminy 

11 Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej na temat 
prawidłowych sposobów postępowania z pojazdami 
wycofanymi z eksploatacji, odpadami medycznymi i 
weterynaryjnymi w służbie zdrowia i gabinetach 

Wójt gminy 
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weterynaryjnych, ze zużytymi urządzeniami 
zawierającymi substancje zubożające warstwę ozonową 

12 Rozwój systemów zbierania małogabarytowych baterii i 
akumulatorów oraz zużytych olejów odpadowych ze 
źródeł rozproszonych, w tym od ludności 

Wójt gminy 

13 Coroczna aktualizacja inwentaryzacji wyrobów 
zawierających PCB 

Wójt gminy 

14 Monitoring systemu gospodarki odpadami Wójt gminy 

 
Za realizacje wszystkich działań z zakresu gospodarki odpadami będą 
odpowiedzialne władze gminy Tczów.  
Środki finansowe na wyżej przedstawione cele będą pochodzić z: 

- Funduszy Ochrony Środowiska, 
- Budżetu Państwa, 
- Budżetu Gminy, 
- Funduszy UE. 

 
2.6.2. Cele gospodarki odpadami na lata 2014 – 2017  
 
Podstawowym celem planu gospodarki odpadami na lata 2014-2017 jest 
kontynuacja wprowadzonego systemu gospodarki. 
 
CELE 
 

 kontynuacja powszechnego systemu segregacji „u źródła” oraz odbioru 
odpadów posegregowanych i odpadów zmieszanych z terenu gminy 

 wymiana pokryć dachowych zawierających azbest  
 
DZIAŁANIA 
 

 kontynuacja działań informacyjnych na temat segregacji odpadów  
 objęcie całej gminy zorganizowaną zbiórką odpadów oraz systemem 

segregacji odpadów „u źródła” 
 kontynuacja programu wymiany pokryć dachowych zawierających azbest 
 kontynuacja zbiórki padłych zwierząt 

 
OCZEKIWANE EFEKTY 
 

 minimalizacja ilości odpadów poza systemem (składowanych na „dzikich 
wysypiskach”) 

 zwiększenie zainteresowania mieszkańców gminy wymianą pokryć 
dachowych, zawierających azbest 
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 osiągnięcie (do 2015 roku) limitów odzysku i recyklingu na poziomie: 
o odpadów wielkogabarytowych – 65% 
o odpadów budowlanych – 70% 
o odpadów niebezpiecznych – 35% 
o odpadów opakowaniowych – odzysk 60%, recykling 55-80% 

 skierowanie w roku 2015 na składowiska odpadów innych niż 
niebezpieczne i obojętnych nie więcej niż 44% (wagowo) całkowitej 
ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do 
roku 1995), 

 
Harmonogram rzeczowy najważniejszych zadań na lata 2014-2017 przedstawia 
poniższa tabela: 
 
L.p. Przedsięwzięcie Jednostka 

odpowiedzialna 
1. Zwiększanie odzysku surowców wtórnych w wyniku 

wstępnej segregacji odpadów 
Wójt gminy 

2. Eliminowanie wyrobów zawierających  azbest Wójt gminy 

3. Likwidacja „dzikich wysypisk” na terenie gminy Wójt gminy 
4. Monitoring systemu gospodarki odpadami Wójt gminy 

 
 
Środki finansowe na wyżej przedstawione cele będą pochodzić z: 

- Budżetu Powiatu, 
- Budżetu Gminy, 
- Funduszy Ochrony Środowiska, 
- Budżetu Państwa, 
- Funduszy UE.  

 
2.7. Zadania z zakresu gospodarki odpadami w Gminnym Programie 
Ochrony Środowiska  
 
Gminny program ochrony środowiska definiuje cele strategiczne (główne) i cele 
operacyjne (szczegółowe). Dla realizacji celu strategicznego „Poprawa stanu 
środowiska” – definiuje się cel operacyjny – „Usprawnienie gospodarki  
odpadami”.  
Dla realizacji niezbędne jest opracowanie szczegółowych programów 
realizacyjnych i zadań. Poniżej przedstawione są programy i odpowiadające im 
działania w układzie zadań priorytetowych i działań w dłuższym okresie czasu. 
Za realizację poniżej przedstawionych programów odpowiedzialny będzie Wójt 
Gminy Tczów, a źródłami finansowania zamierzeń będą: 

- Fundusz Ochrony Środowiska, 
- Budżet gminy, 
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- Budżet powiatu, 
- Budżet Państwa, 
- Fundusze UE. 

Poniżej zamieszczono opis zadań, związanych z gospodarką odpadami, 
wpisanych do Programu Gospodarki Odpadami dla gminy Tczów. 
 
Cel Operacyjny – Usprawnienie gospodarki odpadami  
 

 Program gospodarki odpadami 
 Zadania priorytetowe na lata 2010 – 2013   
L.p. Zadanie Realizacja Źródła 

środków 
    

1. 
 

Opracowanie aktualizacji gminnego 
programu ochrony środowiska i planu 
gospodarki odpadami  

Wójt Gminy 
Tczów 

Środki własne JST 
 

2. Objęcie wszystkich mieszkańców gminy 
zorganizowanym systemem zbierania 
odpadów komunalnych oraz systemem 
selektywnej zbiórki odpadów 

Wójt Gminy 
Tczów 

Środki własne JST 
RPO 
Środki pomocowe 

3. Zorganizowanie systemu odbioru 
odpadów ulegających biodegradacji 
(propagowanie przydomowych 
kompostowników) 

Wójt Gminy 
Tczów 

Środki własne JST 
RPO 
Środki pomocowe 

4. Organizacja zbierania zużytych urządzeń 
zawierających substancje zubożające 
warstwę ozonową z gospodarstw 
domowych (do 2011r.) 

Wójt Gminy 
Tczów 

Przedsiębiorcy 

Środki własne JST 
RPO 
Środki pomocowe 

5. Realizacja programu usuwania wyrobów 
zawierających azbest 

Wójt Gminy 
Tczów 

Środki własne JST 
RPO 
Środki pomocowe 
Środki powiatu i 
WFOŚ 

6. Likwidacja „dzikich wysypisk” na 
terenie gminy 

Wójt Gminy 
Tczów 

Środki własne JST 
RPO 
Środki pomocowe 

7. Edukacja na temat szkodliwości i 
prawidłowych sposobów postępowania z 
olejami odpadowymi, bateriami i 
akumulatorami, zużytym sprzętem 
elektrycznym i elektronicznym. 
Edukacja w zakresie metod 
unieszkodliwiania PCB oraz 

Wójt Gminy 
Tczów 

Środki własne JST 
RPO 
Środki pomocowe 
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bezpiecznego użytkowania i usuwania 
wyrobów zawierających azbest 

8. Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej 
na temat prawidłowych sposobów 
postępowania z pojazdami wycofanymi z 
eksploatacji, odpadami medycznymi i 
weterynaryjnymi w służbie zdrowia i 
gabinetach weterynaryjnych, ze 
zużytymi urządzeniami zawierającymi 
substancje zubożające warstwę ozonową 

Wójt Gminy 
Tczów 

Środki własne JST 
RPO 
Środki pomocowe 

9. Rozwój systemów zbierania 
małogabarytowych baterii i 
akumulatorów oraz zużytych olejów 
odpadowych ze źródeł rozproszonych, w 
tym od ludności 

Wójt Gminy 
Tczów 

Środki własne JST 
RPO 
Środki pomocowe 

10. Coroczna aktualizacja inwentaryzacji 
wyrobów zawierających PCB 

Wójt Gminy 
Tczów 

Środki własne JST 
RPO 
Środki pomocowe 

11. Monitoring systemu gospodarki 
odpadami 

Wójt Gminy 
Tczów 

Środki własne JST 
RPO 
Środki pomocowe 

 
 Zadania na lata 2014 – 2017   
L.p. Zadanie Realizacja Źródła 

środków 
    

1. Zwiększanie odzysku surowców 
wtórnych w wyniku wstępnej segregacji 
odpadów 

Wójt Gminy 
Tczów 

Środki własne JST 
RPO 
Środki pomocowe 

2. Realizacja programu eliminowania 
wyrobów zawierających azbest wraz z 
wymianą na nowe pokrycia 

Wójt Gminy 
Tczów 

Środki własne JST 
RPO 
Środki pomocowe 
Środki powiatu i 
WFOŚ 

3. Likwidacja „dzikich wysypisk” na 
terenie gminy 

Wójt Gminy 
Tczów 

Środki własne JST 
RPO 
Środki pomocowe 

4. Monitoring systemu gospodarki 
odpadami 

Wójt Gminy 
Tczów 

Środki własne JST 
RPO 
Środki pomocowe 

 
Szacunkowe koszty realizacji programów z zakresu gospodarki odpadami 
przedstawiają poniższe zestawienia. 
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Szacunkowe koszty realizacji zadań w latach 2010-2013: 
 

L.p. Przedsięwzięcie Koszt 
przedsięwzięcia 

Źródła środków 

1. Opracowanie aktualizacji gminnego 
programu ochrony środowiska i 
planu gospodarki odpadami  

5.000 Środki własne JST 
 

2. Objęcie wszystkich mieszkańców 
gminy zorganizowanym systemem 
zbierania odpadów komunalnych 
oraz systemem selektywnej zbiórki 
odpadów 

1.000 
 

Środki własne JST 
RPO 

Środki pomocowe 

3. Zorganizowanie systemu odbioru 
odpadów ulegających biodegradacji 
(propagowanie przydomowych 
kompostowników) 

1.000 Środki własne JST 
RPO 

Środki pomocowe 

4. Organizacja zbierania zużytych 
urządzeń zawierających substancje 
zubożające warstwę ozonową z 
gospodarstw domowych (do 2011r.) 

1.000 Środki własne JST 
RPO 

Środki pomocowe 

5. Realizacja programu usuwania 
wyrobów zawierających azbest 

100.000 Środki własne JST 
RPO 

Środki pomocowe 
Środki powiatu i WFOŚ 

6. Edukacja na temat szkodliwości i 
prawidłowych sposobów 
postępowania z olejami 
odpadowymi, bateriami i 
akumulatorami, zużytym sprzętem 
elektrycznym i elektronicznym. 
Edukacja w zakresie metod 
unieszkodliwiania PCB oraz 
bezpiecznego użytkowania i 
usuwania wyrobów zawierających 
azbest 

5.000 Środki własne JST 
RPO 

Środki pomocowe 

7. Przeprowadzenie kampanii 
edukacyjnej na temat prawidłowych 
sposobów postępowania z 
pojazdami wycofanymi z 
eksploatacji, odpadami medycznymi 
i weterynaryjnymi w służbie 
zdrowia i gabinetach 
weterynaryjnych, ze zużytymi 

5.000 Środki własne JST 
RPO 

Środki pomocowe 
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urządzeniami zawierającymi 
substancje zubożające warstwę 
ozonową 

8. Rozwój systemów zbierania 
małogabarytowych baterii i 
akumulatorów oraz zużytych olejów 
odpadowych ze źródeł 
rozproszonych, w tym od ludności 

5.000 Środki własne JST 
RPO 

Środki pomocowe 

9. Coroczna aktualizacja 
inwentaryzacji wyrobów 
zawierających PCB 

5.000 Środki własne JST 
RPO 

Środki pomocowe 

10. Likwidacja „dzikich wysypisk” na 
terenie gminy 

10.000 Środki własne JST 
RPO 

Środki pomocowe 
11. Monitoring systemu gospodarki 

odpadami 
2.000 Środki własne JST 

 
 

 RAZEM 140.000  
 
Szacunkowe koszty realizacji zadań w latach 2014-2017: 
 
L.p. Przedsięwzięcie Koszt 

przedsięwzięcia 
Źródła środków 

1. Realizacja zadań zaplanowanych w 
programie  

10.000 Środki własne JST 
RPO 

Środki pomocowe 
2. Zwiększanie odzysku surowców 

wtórnych w wyniku wstępnej 
segregacji odpadów 

5.000 Środki własne JST 
RPO 

Środki pomocowe 

3. Realizacja programu eliminowania 
wyrobów zawierających azbest wraz 
z wymianą na nowe pokrycia 

100.000 Środki własne JST 
RPO 

Środki pomocowe 
Środki powiatu i WFOŚ 

4. Likwidacja „dzikich wysypisk” na 
terenie gminy 

10.000 Środki własne JST 
RPO 

Środki pomocowe 
5. Monitoring realizacji planu 

gospodarki odpadami 
10.000 Środki własne JST 

 RAZEM 135.000  

 
2.8. Wnioski z analizy oddziaływania projektu na środowisko 
 
Funkcjonujący obecnie w gminie Tczów system zbierania odpadów 
komunalnych nie odpowiada wymogom ochrony środowiska i racjonalnej 
gospodarki odpadami. Szacunkowa ilość odpadów wytworzonych na terenie 
gminy (liczona wskaźnikowo) jest znacznie wyższa niż odpady deponowane na 
składowisku. Niewłaściwe pozbywanie się odpadów przez mieszkańców gminy 
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(spalanie w gospodarstwach domowych, wywożenie na „dzikie wysypiska”) 
wymagają podjęcia natychmiastowych działań.  
 

Przewidywane w ramach Planu Gospodarki Odpadami działania powinny 
przynieść następujące efekty: 
 

 Najważniejszym zadaniem jest podniesienie świadomości ekologicznej 
mieszkańców gminy Tczów. Rezultatem tych działań powinno być: 
- zmniejszenie zagrożenia dla środowiska  naturalnego, 
- ograniczenie spalania odpadów w gospodarstwach, 
- eliminacja „dzikich” wysypisk odpadów.  

 Zadania dotyczące kwestii działania składowisk odpadów powinny przynieść 
efekty w postaci: 
- zmniejszenie zagrożenia dla wód podziemnych (rekultywacja i 

monitoring terenu składowiska). 
 Pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami na terenie gminy 

powinny zmierzać do: 
- zmniejszenia ilości odpadów komunalnych trafiających na docelowe 

składowisko poprzez selekcję odpadów „u źródła”, 
- zwiększenia ilości odzyskiwanych surowców wtórnych z odpadów 

metalowych, szklanych, plastikowych i papieru (w wyniku wstępnej 
segregacji i segregacji w ZUOK), 

- zwiększenia ilości wydzielonych odpadów niebezpiecznych ze strumienia 
odpadów komunalnych (w wyniku przeprowadzanych segregacji), 

- odzysk, do poziomu limitów odzysku i recyklingu, odpadów 
wielkogabarytowych, budowlanych, niebezpiecznych i opakowaniowych, 

- eliminacji odpadów niebezpiecznych (t.j.: azbest, akumulatory, sprzęt 
AGD, opony itp.) trafiających na „dzikie wysypiska”. Cel ten zostanie 
osiągnięty po przeprowadzeniu akcji informacyjnej wśród mieszkańców 
gminy oraz poprzez przejazdy MPZON,  

- zmniejszenia emisji metanu do atmosfery (kompostowanie odpadów i ich 
zagospodarowywanie, kierowanie resztek odpadów ulegających 
biodegradacji do RZGO). 

 
2.9. Edukacja  
 
Ważnym elementem wspomagającym skuteczność wdrażania programu 
gospodarki odpadami jest prowadzenie systematycznej edukacji społeczeństwa. 
Konieczne jest opracowanie programu informacyjnego, który będzie wspierał 
działania inwestycyjne i zwiększał poparcie społeczne dla tych działań. Wiele 
osób, z uwagi na wysokość opłat za wytwarzanie odpadów, negatywnie reagują 
na ten fakt i stara się we własnym zakresie pozbywać się odpadów (spalanie, 
zakopywanie, korzystanie z dzikich wysypisk). Kampania informacyjno-
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edukacyjna musi być prowadzona wielotorowo. Musi docierać do wszystkich 
mieszkańców (dzieci – lekcje w szkołach podstawowych i gimnazjach, dorośli – 
materiały informacyjne). Kampania może wykorzystywać wszystkie dostępne 
środki komunikowania społecznego, takich jak: 
 
Materiały drukowane 

 materiały drukowane nie wymagające dużych nakładów: (ulotki, 
broszury,  obwieszczenia itp., 

 publikacje w prasie i wydawnictwach periodycznych: (artykuły, 
komentarze, stałe rubryki, wywiady, artykuły redakcyjne) 

 materiały dla prasy: komunikaty, powiadomienia i obwieszczenia służb 
komunalnych, 

 okolicznościowe pamiątki (znaczki, długopisy, teczki z nadrukami itp.). 
 
Materiały audiowizualne: 

 wywiady dla radia i telewizji, 
 ogłoszenia służb komunalnych w radiu i telewizji, 
 filmy, 
 wystawy. 

 
Imprezy promocyjne: 

 konferencje prasowe, 
 zebrania mieszkańców, 
 imprezy specjalne (festiwale, akcje), 
 warsztaty, seminaria, konferencje. 

 
Wybór odpowiednich form kontaktu z mieszkańcami powinien zapewnić 
optymalną skuteczność przy istniejących możliwościach finansowych. 
 
2.10. System monitoringu i oceny realizacji programu 
 
Sprawne funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami na terenie gminy 
wymaga prowadzenia bieżącego monitoringu umożliwiającego ocenę 
skuteczności podejmowanych działań oraz wprowadzanie – w razie wystąpienia 
takiej konieczności – odpowiednich korekt.  
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Harmonogram działań monitorujących program przedstawia schemat: 
 
Działanie 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
         

Bieżący monitoring 
funkcjonowania 
systemu 

x x x x x x x x 

Raporty z 
realizacji 
programu 

 x  x  x  x 

Aktualizacja 
programu 

  x    x  

 
Monitoring systemu gospodarki odpadami powinien być jednym z elementów 
kontroli realizacji Programu Ochrony Środowiska, w związku z powyższym 
proponuje się harmonogram przedstawiania raportów samorządowi gminy 
zbieżny z harmonogramem monitorowania realizacji Programu Ochrony 
Środowiska. 
Główne zadania związane z monitorowaniem gospodarki odpadami na obszarze 
gminy, to: 

- kontrola instalacji, 
- kontrola przewoźników i pośredników (posiadaczy odpadów), 
- kontrola instalacji nie posiadających wymaganych zezwoleń, 
- identyfikacja nielegalnych instalacji lub działań, 
- kontrolowanie przemieszczania się niektórych rodzajów odpadów, 
- egzekwowanie ogólnych i lokalnych przepisów gospodarowania 

odpadami (niedotrzymanie warunków posiadanych pozwoleń, 
przekroczenie obowiązujących norm).  

Rutynowy monitoring powinien obejmować regularne kontrole przedstawicieli 
kompetentnych władz, które miałyby: 

- jasno określone zasady egzekwowania istniejących przepisów, 
- ustalony system kar za niestosowanie się przez wytwórców lub 

pośredników do istniejących przepisów, 
- opracowany system procedur operacyjnych, a także systemy uzyskiwania 

danych i tworzenia raportów i baz danych niezbędnych do prowadzenia 
krótkoterminowych planów działań.  

Dobry system sprawozdawczości oparty na miernikach (wskaźnikach) stanu 
środowiska jest podstawą właściwego systemu oceny realizacji Planu 
Gospodarki Odpadami.  
 
Poniżej przedstawiono propozycje istotnych wskaźników, w oparciu o które 
będzie prowadzony monitoring PGO: 
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Lp. Nazwa wskaźnika Jednostka Stan 
na 

2009r.  
1. Odsetek mieszkańców gminy objętych 

zorganizowanym systemem zbierania odpadów 
komunalnych 

% 95 

2. Masa odpadów wytworzonych - ogółem Mg 1079 
3. Masa zebranych odpadów komunalnych - ogółem Mg 283,9* 
4. Masa zebranych odpadów komunalnych w 

przeliczeniu na mieszkańca/rok 
Mg/M/rok 0,06 

5. Masa odpadów komunalnych zebranych selektywnie Mg 0* 
6. Ilość surowców wtórnych wydzielonych ze 

strumienie odpadów komunalnych w wyniku 
selektywnej zbiórki (%) 

% 0* 

7. Masa odpadów komunalnych zebranych jako 
zmieszane odpady komunalne 

Mg 283,9 

8. Odpady zebrane w stosunku do odpadów 
wytworzonych 

% 26 

9. Masa wytworzonych osadów ściekowych Mg brak 
danych 

10. Ilość odpadów wytworzonych w sektorze 
gospodarczym 

Mg brak 
danych 

11. Masa wytworzonych odpadów niebezpiecznych Mg brak 
danych 

12. Liczba zinwentaryzowanych mogilników 
pozostałych do likwidacji 

szt. 0 

* wg danych Urzędu Gminy w Tczowie - dane za rok 2008 
 
2.11. Streszczenie 
 

Gmina Tczów wchodzi w skład powiatu zwoleńskiego. Jest gminą o charakterze 
rolniczym oraz możliwościami do rozwoju gospodarki i sektora turystycznego.  
Liczba mieszkańców gminy wyniosła w roku 2009 – 4996, prognoza na rok 
2017 zakłada minimalny wzrost liczby mieszkańców. 
  

Opis stanu obecnego – Plan Gospodarki Odpadami 
Na terenie gminy Tczów systemem zorganizowanej zbiórki odpadów 
komunalnych objętych jest około 95 %  gospodarstw i posesji.  
Gmina podpisała 26.06.2008 roku Porozumienie Międzygminne z Gminą Miasta 
Radomia w sprawie przyjmowania odpadów komunalnych z terenu gminy 
Tczów do instalacji odzysku i utylizacji odpadów komunalnych (składowisko 
odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne oraz ZUOK) zarządzane przez 
PPUH „RADKOM”. 
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Od 01.07.2009 roku został wprowadzony system selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych. Mieszkańcy podpisują umowy na odbiór odpadów komunalnych 
z firmami, które mają pozwolenia na świadczenie usług na terenie gminy - 
Przedsiębiorstwo Wywozu Nieczystości Stałych „ALMAX” i Przedsiębiorstwo 
Usług Komunalnych ATK – Recykling.  
Zbiórka odpadów odbywa się do pojemników 1,1 m3, 2,2 m3, 5,5 m3 

, 120 i 140l, 
a także do worków czarnych i kolorowych (na selektywną zbiórkę).                     
Odbiór odpadów komunalnych  jak i segregowanych odbywa się co 4 tygodnie. 
Na obszarze gminy Tczów nie ma składowiska odpadów komunalnych ani 
instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów.  
 
Plan Gospodarki Odpadami 
Gospodarowanie odpadami na terenie gminy Tczów będzie polegało na: 
 Gromadzeniu odpadów w miejscu ich powstawania co stanowi pierwsze 

ogniwo systemu ich usuwania i unieszkodliwiania. 
 Selektywnej zbiórce – odpady komunalne wytwarzane w 

gospodarstwach domowych oraz w jednostkach prowadzących 
działalność gospodarczą poddawane będą wstępnej segregacji „u źródła”. 
W wyniku wstępnej segregacji oddzielona zostanie frakcja sucha (papier, 
tektura, szkło, tworzywa sztuczne i metale), która będzie odbierana przez 
firmę, z którą gmina podpisze umowę w zakresie odbioru odpadów. 
Surowce wtórne mogą być gromadzone w workach lub pojemnikach 
(gospodarstwa domowe) lub w specjalnych kontenerach do selektywnej 
zbiórki, które powinny być ustawione w miejscach widocznych i 
uczęszczanych przez mieszkańców. 

 Transporcie odpadów do RZGO - odpady zmieszane odbierane z 
gospodarstw domowych będą przewożone do Regionalnego Zakładu 
Gospodarki Odpadami. Odzyskane surowce wtórne będą odbierane przez 
wyspecjalizowane firmy w celu ich zagospodarowania. Odpad zostanie 
zagospodarowany poprzez oddzielenie odpadów organicznych (do 
kompostowania), frakcji energetycznej (do spalenia) oraz balastu.  
Odpady wielkogabarytowe i niebezpieczne odbierane będą poprzez 
przejazdy mobilnego punktu zbierania odpadów niebezpiecznych. 
Odpady niebezpieczne wydzielone z odpadów zmieszanych w ciągu 
technologicznym RZGO będą czasowo magazynowane w Rotacyjnym 
Magazynie Odpadów Niebezpiecznych i innych niż Niebezpieczne, a 
następnie będą transportowane poza RZGO w celu unieszkodliwienia.  
Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami zakłada utworzenie na terenie 
województwa 9 Regionalnych Zakładów Gospodarki Odpadami, które 
posiadałyby wymagane pozwolenia i spełniały wymogi ochrony 
środowiska. Dla subregionu radomskiego przewiduje się lokalizację 
RZGO na istniejącym składowisku w Radomiu-Wincentowie.  
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Ważnym elementem planu gospodarki odpadami jest prowadzenie 
systematycznej pracy informacyjnej i edukacyjnej, zaadresowanej do dzieci i 
młodzieży oraz do dorosłych mieszkańców gminy. Efektem prowadzonych 
działań powinno być rozszerzenie powszechnego systemu segregacji odpadów 
„u źródła” oraz wyeliminowanie niekorzystnych dla środowiska nawyków 
(spalanie śmieci w gospodarstwach domowych, wywożenie odpadów do lasów 
itp.).  
 
2.12. Wykaz materiałów źródłowych 
 

 II Polityka Ekologiczna Państwa – Ministerstwo Środowiska, 2000 r. 
 Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2010 – Ministerstwo Środowiska, 

2006 r. 
 Narodowa Strategia Spójności (Narodowe Strategiczne Ramy 

Odniesienia) 2007-2013 
 Polityka Ekologiczna Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 

2016, Warszawa 2008 
 Natura 2000 – Europejska sieć ekologiczna, Ministerstwo Środowiska, 

Warszawa 2002 r. 
 Polityka energetyczna Polski do 2030 roku 
 Polityka Leśna Państwa 
 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-

2013 
 Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 

(aktualizacja) 
 Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego 
 Program Ochrony Środowiska Województwa Mazowieckiego na lata 

2007-2010 z uwzględnieniem perspektywy do 2014 r. (aktualizacja) 
 Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2007-

2011 z uwzględnieniem lat 2012-2015 (aktualizacja)  
 Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Zwoleńskiego 
 Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Zwoleńskiego 
 Strategia Rozwoju Gminy Tczów na lata 2007-2015 (aktualizacja) 
 Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Tczów na lata 2007-2013 

(aktualizacja) 
 
 
 
 
 
 
 


