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1. Wprowadzenie  

1.1.  Podstawa prawna i cel Prognozy  

Podstawą prawną sporządzenia niniejszej „Prognozy oddziaływania na środowisko 
projektu Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Tczów na 
lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2017” jest art. 46 ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 Nr 199, 
poz. 1227 ze zm.). Artykuł ten zobowiązuje organy administracji opracowujące projekty 
polityk, strategii, planów lub programów obowiązek przeprowadzenia postępowania w 
sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji tych dokumentów. Związane 
jest to ze stosowaniem w prawodawstwie polskim postanowień Dyrektywy 2001/42/WE z 27 
czerwca 2001 roku w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko.  

Zawartość niniejszej Prognozy wynika z art. 51 wspomnianej ustawy o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 Nr 199, poz. 1227 ze zm.) oraz 
uzgodnień dotyczących zakresu i szczegółowości informacji, jakie powinny być zawarte w 
Prognozie, dokonanych przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w 
piśmie z dnia 1 kwietnia 2010 r. znak RDOŚ-14-WOOŚ-I-JD-0713-030/10, jak również 
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie, określonych pismem  
z dnia 17 marca 2010 r. znak ZNS.711-531-1/10.DB.  Prognoza oddziaływania na środowisko 
projektu Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Tczów 
powinna:  

 
1) zawierać: 

a) informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego 
powiązaniach z innymi dokumentami, 

b) informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy, 
c) propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień 

projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania, 
d) streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym, 
e) imię i nazwisko osoby lub osób sporządzających prognozę,   

 
2) określać, analizować i oceniać: 

a) istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku 
realizacji projektowanego dokumentu, 

b) stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem, 
c) istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia projektowanego 

dokumentu,  
d) cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym  

i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, oraz sposoby,  
w jakich te cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas 
opracowywania dokumentu, 

e) przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, 
wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe  
i chwilowe oraz pozytywne i negatywne, na środowisko, a w szczególności na: 

- różnorodność biologiczną, 
- ludzi, 
- zwierzęta, 
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- rośliny, 
- wodę, 
- powietrze, 
- powierzchnię ziemi, 
- krajobraz, 
- klimat, 
- zasoby naturalne, 
- zabytki, 
- dobra materialne 
- z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i między 

oddziaływaniami na te elementy; 
  
 3) przedstawiać: 

a) rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą 
negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji 
projektowanego dokumentu,  

b) rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz 
z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego 
wyboru oraz wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych, w tym wskazania 
napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej 
wiedzy. 

1.2. Informacje o zawartości głównych celów programów 

Projekt Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy 
Tczów zawiera następujące zagadnienia: 

 omówienie aktualnego stanu prawnego, 
 charakterystyka obszaru gminy (położenie geograficzne, sytuacja demograficzna, 

sytuacja gospodarcza, warunki hydrologiczne i hydrogeologiczne, warunki 
przyrodniczo-krajobrazowe), 

 diagnoza aktualnego stanu środowiska, 
 cele i zadania w zakresie ochrony środowiska uznane za priorytetowe, 
 analiza obecnego stanu gospodarki odpadami na trenie gminy w podziale na odpady 

komunalne, niebezpieczne i z sektora gospodarczego (rodzaj, ilość i źródła 
powstawania odpadów, istniejący system gospodarowania odpadami, zidentyfikowane 
problemy), 

 prognozowane zmiany stanu środowiska, 
 działania zmierzające do poprawy stanu środowiska, 
 zadania strategiczne, w tym harmonogram realizacji planowanych przedsięwzięć, 
 wnioski z prognozy oddziaływania projektu planu na środowisko, 
 sposób monitoringu i oceny wdrażania planu. 

1.2.1. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Tczów na lata 2010-2013  
z uwzględnieniem lat 2014 -2017 

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Tczów opracowany jest zgodnie z obowiązującym  
w czasie tworzenia Programu art. 14 ust. ustawy Prawo ochrony środowiska i określa  
w szczególności:  

 • cele ekologiczne,  
 • priorytety ekologiczne,  
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 • kierunki działań,  
 • rodzaj i harmonogram działań proekologicznych,  
 • środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno-ekonomiczne  

i środki finansowe.  
 
Projekt „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tczów”, będący drugą edycją dokumentu 
programowego określającego zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami 
na terenie gminy Tczów i stanowiący aktualizację dokumentu przyjętego w 2005 r., należy 
postrzegać jako potrzebę dopasowania celów, priorytetów i kierunków działań do obecnego 
stanu środowiska i wymagań wynikających z nowych przepisów ochrony środowiska UE oraz 
aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej gminy i planów rozwojowych w tym zakresie. 
 

W projekcie POŚ dla gminy Tczów przyjęto 2 cele strategiczne (główne) oraz 
zdefiniowano 8 celów operacyjnych, w ramach których wyznaczono programy działania.   

W zamieszczonej niżej tabeli zawarto cele i priorytety ujęte w POŚ dla gminy Tczów. 
Cele i priorytety sformułowane w projekcie POŚ dla gminy Tczów  
 

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 
Poprawa gospodarki 
wodnej na terenie gminy 

 Popularyzacja przydomowych 
oczyszczani ścieków 

 Budowa zbiorników retencyjnych 
i ochrona zbiorników naturalnych 

 Modernizacja systemu 
melioracyjnego 

Ochrona powietrza  Modernizacja systemów 
elektroenegetycznych 

 Popularyzacja termomodernizacji 
budynków 

 Popularyzacja ekologicznych 
źródeł energii   

 
 
 
 
 
 

I 

Poprawa stanu środowiska 

Usprawnienie gospodarki 
odpadami 

 Program gospodarki odpadami  
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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 

 
 

Dla osiągnięcia wyznaczonych celów opracowano programy działania w poszczególnych 
obszarach i przyporządkowano im szczegółowe zadania, planowane do realizacji jako zadania 
priorytetowe (na lata 2010-2013) oraz zadania długofalowe (na lata 2014-2017). 
 
Sformułowano następujące działania: 

 budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji oraz budowę przydomowych oczyszczalni 
ścieków, 

 rozszerzenie selektywnej zbiórki odpadów, 
 podjęcie działań w celu likwidacji „dzikich” wysypisk, 
 rozpoczęcie prac związanych z likwidacją azbestu, 
 przebudowa dróg gminnych oraz budowa ciągów pieszych przy drogach gminnych, 

powiatowych i wojewódzkich, 
 konserwacja rowów melioracyjnych, a w przypadku wystąpienia potrzeby budowa 

systemów melioracyjnych poprawiających właściwości wodne gruntów i użytków 
zielonych,  

 budowa zbiornika retencyjnego, 
 realizacja programu zalesień, 
 realizacja programu wykorzystania terenów o znaczących walorach przyrodniczych 

dla rozwoju agroturystyki i rolnictwa ekologicznego, 
 termomodernizacja budynków prywatnych, modernizacja źródeł ciepła, 
 Popularyzacja ekologicznych źródeł energii. 

1.2.2. Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Tczów na lata 2010-2013  
z uwzględnieniem lat 2014 – 2017 

Dla potrzeb Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Tczów dokonano podziału 
odpadów na: 

 odpady komunalne,  
 odpady niebezpieczne, 
 odpady przemysłowe. 
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Analiza stanu obecnego gospodarki odpadami na terenie Gminy Tczów została 
przeprowadzona w oparciu o: 

 informacje uzyskane z Urzędu Gminy, 
 informacje zawarte w Sprawozdaniu z Realizacji Planu Gospodarki Odpadami 

Gminy Tczów. 
 

Głównym celem PGO jest ograniczenie powstawania odpadów na terenie Gminy 
Tczów, a także ilości odpadów kierowanych na składowiska bez ich wstępnego poddania 
takim procesom jak odzysk czy recykling.  

W gospodarce odpadami komunalnymi dla Gminy Tczów przyjęto następujące cele 
nadrzędne:  

 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.  

 
Wyznaczone zostały również cele pośrednie, które zostały sformułowane jako cele 

krótkookresowe (2010 – 2013) oraz cele długookresowe (2014 – 2017). 
Kolejne cele i działania są następujące:  
 
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) 
 

Prognozę oddziaływania projektu POŚ i PGO dla Gminy Tczów wykonano  
z wykorzystaniem następujących materiałów sporządzonych na poziomie krajowym, 
wojewódzkim i powiatowym:  

 Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2010 – Ministerstwo Środowiska, 2006 r. 
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 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) 

 
Priorytety i zadania objęte projektem POŚ i PGO dla Gminy Tczów realizują cele 

środowiskowe ujęte w dokumentach strategicznych w zakresie ochrony środowiska zarówno 
na szczeblu krajowym, wojewódzkim jak i powiatowym. 
 

3.  Analiza stanu środowiska na terenie gminy Tczów   

3.1.  Ogólna charakterystyka gminy Tczów 

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% 
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(6318 ha), lasy i grunty leśne około 6,9 % powierzchni ogólnej gminy.  
 

3.2.  Gleby   

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.   
 
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.  
 

3.4.  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 Zwolence znajduje się w Borowcu, który jest poza granicami gminy 
Tczów.  
 

3.5. Powietrze atmosferyczne  

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) 
Nie są prowadzone pomiary zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy Tczów, ale 

analiza wyników pomiarów stężeń zanieczyszczeń gazowych w punktach pomiarowych 
zlokalizowanych w sąsiedztwie gminy oraz opadów pyłu na terenie gminy nie przekraczają 
dopuszczalnych norm. Na terenie gminy nie ma zakładów szczególnie uciążliwych dla 
powietrza.  

3.6.  Zasoby przyrodnicze i lasy 

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: 
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 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. 
 
3.6.1. Obszary Natura 2000 

Najbliżej położone obszary Natura 2000: 
Ostoja Kozienicka PLB 140013 (ok. 2 km od gminy Tczów) - 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 
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. 
 
Dolina Zwolenki PLH 140006 (ok. 5 km od gminy Tczów) – leżąca w obszarze 
porozcinanych i silnie zerodowanych wysoczyzn morenowych z okresu zlodowacenia 
środkowopolskiego, jest do 25 m wcięta w materiale pleistoceńskim. Wąskie dno doliny (od 
0.5 do około 1 km szerokości przy ujściu rzeki) wypełnione jest torfem. Na zboczach 
widoczne są fragmenty terasy nadzalewowej o wysokości względnej 2-3 m. 
W dnie Doliny dominują podmokłe łąki, na których prowadzi się gospodarkę ekstensywną. 
Miejscami występują na nich kępy zarośli wierzbowych i łozowych oraz niewielkie, olchowe 
laski. Łagodnie wznoszące się piaszczyste zbocza doliny porastają suche sośniny, są tu pola 
uprawne i nieużytki z roślinnością kserotermiczną. Różnego typu tereny związane z 
rolnictwem oraz nieużytki są dominującymi formami użytkowania ziemi na tym obszarze. 
Stwierdzono tu 7 gatunków z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej. Bogata fauna 
kręgowców: 17 gatunków ryb, 10 gatunków płazów, 79 gatunków ptaków lęgowych (12 
prawdopodobnych). Ważna ostoja żółwia błotnego Emys orbicularis. Bogata fauna 
bezkręgowców, w tym 25 gatunków ważek, 21 gatunków ślimaków lądowych i 43 wodnych.  
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Puszcza Kozienicka PLH 140035 projektowana (ok. 2 km od gminy Tczów) - Ostoja 
obejmuje jeden z większych kompleksów leśnych w środkowej Polsce-Puszczę Kozienicką, 
położoną na granicy Małopolski i Mazowsza. Jest to obszar równiny Kozienickiej, Doliny 
Środkowej Wisły i Równiny Radomskiej. Położona w widłach starych dolin Radomki i 
Zagożdżonki. Puszcza pokrywa lekko falistą równinę polodowcową. Lasy zajmują połowę 
powierzchni ostoi. W Puszczy Kozienickiej zachowało się wiele drzewostanów o charakterze 
zbliżonym do naturalnego. Dominują siedliska borowe, jedynie w dolinach zachowały się 
łęgi. W miejscach bardziej żyznych lub podmokłych występują lasy mieszane, olsy, łęgi i 
grady. Obecnie występują drzewostany sosnowe z udziałem jodły. Tutaj jest tez granica 
występowania jodły. Liczne rezerwaty chronią najcenniejsze pozostałości zbiorowisk lasów 
naturalnych: wielogatunkowe bory mieszane z jodłą, lasy grądowe, łęgi olszowo-jesionowe, 
wilgotne jedliny, lasy dębowo-sosnowe z udziałem modrzewia oraz bory sosnowe z 
torfowiskami. We florze jest wiele rzadkich gatunków w skali kraju, typowe dla lasów 
naturalnych: zimoziół północny, lilia złotogłów, czosnek niedźwiedzi. Przestrzenie poza 
lasami zajmują grunty rolne, pola uprawne, mniejszy jest udział łąk. W Puszczy stwierdzono 
występowanie co najmniej 29 gatunków ptaków wymienionych w Załączniku I Dyrektywy 
Ptasiej. Liczebność 2 gatunków: derkacza i kraski mieści się w kryteriach wyznaczania 
międzynarodowej ostoi ptaków. 7 gatunków zostało wymienionych w Polskiej czerwonej 
księdze zwierząt jako ptaki zagrożone. Poza tym występuje drozdy, słowiki, bocian czarny, 
orlik krzykliwy. Występuje 170 pomników przyrody i 13 rezerwatów, z najstarszym 
rezerwatem "Zagożdżon" z 300-letmi dębem "Zygmuntem Augustem". Na terenie puszczy 
jest ponad 50 gatunków ssaków: łasica, gronostaj, bóbr, wydra. 

 
3.7. Różnorodność biologiczna  

Na obszarze gminy zagrożeniem różnorodności biologicznej są przede wszystkim 
zmiany zachodzące w siedliskach, które uniemożliwiają zachowanie gatunku. Zagrożenia 
zwykle mają związek z gospodarczą działalnością człowieka, która w głównej mierze polega 
na przekształcaniu siedlisk.  

Dużym zagrożeniem dla zasobów przyrody w gminie jest silna antropopresja, która 
niesie za sobą wymieranie gatunków, a w konsekwencji ubożenie ekosystemów  
i zmniejszanie lokalnej bioróżnorodności. Głównym zagrożeniem dla gatunków roślin jest 
zmiana charakteru ich siedlisk. Działalność człowieka zmierza do coraz lepszego 
wykorzystania gruntów ornych powoduje istotne zmiany we florze gminy.  

Straty w bioróżnorodności spowodowane są m.in. poprzez wylesianie, zabiegi 
pielęgnacyjne w lasach, utworzenie sztucznych zbiorników wodnych, meliorację, wypalanie 
traw, powstawanie dzikich wysypisk śmieci oraz zanieczyszczenie wód. 

3.8.  Hałas i promieniowanie elektromagnetyczne  

Podstawowe źródła hałasu na terenie gminy Tczów stanowią: 
 urządzenia i instalacje przemysłowe, a także inne źródła stacjonarne, zainstalowane na 

terenach jednostek organizacyjnych,  
 indywidualne i publiczne źródła mobilne (samochody osobowe, ciężarowe, 

komunikacji zbiorowej, pociągi), 
 obiekty produkcyjno-usługowe (zakłady stolarskie, kamieniołomy), 
 kotłownie. 
 Źródłem hałasu na terenie gminy Tczów jest przede wszystkim transport drogowy. 

Przez teren gminy przebiega droga krajowa nr 12 i wojewódzka nr 733. 
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Na terenie gminy nie występują znaczące uciążliwości, powodowane przez hałas. Największe 
natężenia hałasu dotyczą tras komunikacyjnych, szczególnie drogi wojewódzkiej nr 733 oraz 
drogi krajowej nr 12. 
 
3.9. Gospodarka 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.  
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.  
 

4. Problemy ochrony środowiska na terenie gminy Tczów istotne z punktu widzenia 
projektu POŚ dla Gminy Tczów 

4.1. Degradacja gleb i powierzchni ziemi 

Na terenie gminy Tczów występują następujące typy gleb: 
 
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. 
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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. 
 
Główne zagrożenia i problemy: 
- naturalne zagrożenie gleb procesami erozyjnymi, 
- zakwaszenie gleb obniżające ich przydatność rolniczą, 
- degradacja powierzchni ziemi spowodowana rozbudową infrastruktury technicznej 

zaopatrzenia w energię, wodę i gaz a także rozbudową sieci drogowej, 
- lokalne zanieczyszczenie gleb metalami ciężkimi głównych szlaków komunikacyjnych, 
- związana z eksploatacją surowców ingerencja w środowisko naturalne powodująca jego 

zanieczyszczenie lub zubożenie jego walorów. 

4.2. Zagrożenia wód powierzchniowych i podziemnych  

Wody powierzchniowe 
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. 
 

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.  
 
Główne zagrożenia i problemy: 
 
- nieoczyszczone lub niedostatecznie oczyszczone ścieki,  
- punktowe źródła zanieczyszczeń np.: nieszczelne szamba, dzikie wysypiska odpadów,    
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- niedostateczny rozwój sieci kanalizacyjnej (wysoka dysproporcja pomiędzy długością 
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej),  

- ujemny wpływ ładunku zanieczyszczeń pochodzącego ze spływów powierzchniowych, 
- słaba infrastruktura kanalizacji deszczowej.  

4.3. Powietrze atmosferyczne  

Na stan czystości powietrza w gminie Tczów wpływa emisja niska, pochodząca  
z lokalnych kotłowni i pieców węglowych używanych w indywidualnych gospodarstwach 
domowych. W wielu gospodarstwach spala się w nich także różnego rodzaju materiały 
odpadowe, w tym odpady komunalne, które mogą być źródłem emisji dioksyn, ponieważ 
proces spalania jest niepełny i zachodzi w niższych temperaturach. Głównym paliwem jest 
węgiel o różnej jakości i różnym stopniu zasiarczenia. Lokalne systemy grzewcze i piece 
domowe praktycznie nie posiadają jakichkolwiek urządzeń ochrony powietrza. Wielkość 
emisji z tych źródeł  jest trudna do oszacowania i wykazuje zmienność sezonową (związaną  
z okresem grzewczym). 
Na terenie gminy nie ma dużych zakładów przemysłowych, toteż na obszarze gminy nie 
występują duże źródła emisji zorganizowanej.   
Na jakość powietrza wpływa również emisja, której źródło stanowią środki transportu. Emisja 
komunikacyjna stwarza zagrożenie zwłaszcza w pobliżu dróg o dużym natężeniu ruchu 
kołowego i ma niekorzystny wpływ na uprawy polowe. Zanieczyszczenia komunikacyjne 
(tlenek i dwutlenek węgla, tlenki azotu, węglowodory, pyły z metalami ciężkimi) pogarszają 
jakość powietrza atmosferycznego a także wpływają na wzrost poziomu stężenia ozonu w 
troposferze.  
 
Główne zagrożenia i problemy: 
 
- Zanieczyszczenia komunikacyjne związane ze wzrostem ruchu samochodowego, 
- Lokalna uciążliwość niskiej emisji: małe kotłownie i indywidualne paleniska domowe 

wykorzystujące węgiel złej jakości. 

4.4. Zasoby przyrodnicze  

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 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) 
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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). 
 
Główne zagrożenia i problemy: 
 

- problemy z realizacją decyzji określających zadania w lasach nie stanowiących 
własności Skarbu Państwa, 

- zagrożenie pożarowe lasów, 
- organizacja zabezpieczenia obszarów leśnych prywatnej własności, 
- defraudacje leśne, 
- duże zaśmiecanie terenów leśnych, 
- retencjonowanie wody na terenach leśnych wszystkich form własności. 

4.5. Hałas  

Źródłem hałasu na terenie gminy Tczów jest przede wszystkim transport drogowy.  
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.  
Z uwagi na wzrastającą liczbę pojazdów i zwiększające się natężenie ich ruchu można 
przyjąć, że na terenie gminy utrzymywać się będzie tendencja wzrostowa natężenia hałasu 
związanego z ruchem kołowym. Przyczyną wzrostu uciążliwości jest również zła jakość 
nawierzchni dróg. 
 
Główne zagrożenia i problemy: 
 
- niekorzystne zjawisko rozszerzania się obszarów zagrożonych hałasem samochodowym, 
- brak inwentaryzacji obszarów, na których występują przekroczenia wartości 

normatywnych hałasu w środowisku, a w szczególności obszarów, na których 
przekroczone są wartości progowe hałasu w środowisku. 
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5. Cele ochrony środowiska uznane za priorytetowe na szczeblu międzynarodowym,  
krajowym i regionalnym oraz zakres i sposoby ich uwzględnienia w POŚ -  
identyfikacja, analiza i ocena. 

Do ustalenia celów projektu „Programu ochrony środowiska dla Gminy Tczów”, 
prócz zdefiniowanych w jego części diagnostycznej problemów środowiskowych  
i priorytetów ekologicznych posłużyły wymienione już uprzednio trzy główne i uzupełniające 
się nawzajem dokumenty polityki krajowej (Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2009-2012 
z perspektywą do roku 2016, Narodowa Strategia Ochrony Środowiska na lata 2007-2015, 
Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2010 – Ministerstwo Środowiska, 2006 r.). 

Polityka Ekologiczna Państwa zakłada, że zasadą stanowiącą nadrzędne kryterium 
rozwiązań strategicznych powinna być konstytucyjna zasada zrównoważonego rozwoju, którą 
należy stosować wraz z zasadami pomocniczymi i konkretyzującymi. 

Dlatego należy przyjąć, że: cele ochrony środowiska w gminie Tczów oraz zasady 
realizacji tych celów są w najwyższym stopniu zbieżne z odpowiadającymi im celami oraz 
zasadami polityki ekologicznej ustanowionymi na poziomie międzynarodowym i krajowym. 
 
„Strategia rozwoju województwa...” ustala natomiast jako podstawowy cel w tej sferze 
polityki: Wzrost atrakcyjności województwa fundamentem zintegrowanego rozwoju w sferze 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej, któremu towarzyszą cele warunkujące: 

- przyspieszenie rozwoju bazy ekonomicznej  i wzrostu innowacyjności województwa, 
- ochrona i racjonalne wykorzystanie zasobów przyrody  i dóbr kultury, 
- rozwój systemów infrastruktury technicznej i społecznej, 
- aktywizacja rolnictwa i wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich.  

Cele te uwzględniają więc kryterium zrównoważonego rozwoju. Można stwierdzić, że 
przyjęte w „Programie...” cele ochrony środowiska oraz towarzyszące mu zasady realizacji są 
w wystarczającym stopniu zgodne z odpowiadającymi im celami i priorytetami polityki 
ekologicznej ustanowionymi w „Strategii rozwoju województwa...”.  

 
Prócz nadrzędnych kryteriów polityki ekologicznej w projekcie „Programu....” 

określono również cele i priorytety ekologiczne, odnoszące się do zagadnień ochrony 
środowiska, posiadających kluczowe znaczenie dla gminy Tczów. Poniżej zestawiono 
priorytety ekologiczne w aspekcie zgodności z odpowiadającymi im priorytetami 
regionalnymi i krajowymi. 
 

Podstawę do sformułowania gminnych priorytetów ekologicznych stanowiła ocena 
stanu i tendencji zmian w zakresie poszczególnych komponentów środowiska i uciążliwości 
oraz analiza zagrożeń w świetle przyszłościowego rozwoju społeczno-gospodarczego gminy 
Tczów, przy równoczesnym uwzględnieniu wymagań w zakresie ochrony środowiska 
i racjonalnego użytkowania zasobów naturalnych.  
Wśród najważniejszych kryteriów, branych pod uwagę przy formułowaniu priorytetów  
w skali gminy, należy wymienić:  

1. Wymogi wynikające z ustawy "Prawo ochrony środowiska", ustawy o odpadach  
i ustawy "Prawo Wodne" oraz innych ustaw komplementarnych, 

2. Zgodność z celami zawartymi w Polityce Ekologicznej Państwa, 
3. Zgodność z priorytetami ujętymi w "Strategii rozwoju województwa Mazowieckiego 

do roku 2020" oraz innymi wojewódzkimi dokumentami strategicznymi, 
4. Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu 

Zwoleńskiego, 
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5. Skala dysproporcji pomiędzy aktualnym stanem środowiska, a wymaganym przez 
prawo. 

 
Biorąc pod uwagę powyższe kryteria sformułowano następującą listę działań 
priorytetowych w następujących obszarach: 
 
Ochrona powietrza 
- modernizacja kotłowni w gospodarstwach domowych z tradycyjnych na ekologiczne, 
- edukacja ekologiczna (wyeliminowanie spalania odpadów komunalnych  

w gospodarstwach domowych), 
- popularyzacja termomodernizacji budynków, 
- gazyfikacja gminy, 
- termomodernizacja budynków, 
 
Ochrona wód 
- budowa sieci kanalizacyjnej, 
- budowa oczyszczalni ścieków, 
- budowa zbiorników retencyjnych, 
 
Zmniejszenie hałasu 
- poprawa stanu nawierzchni dróg gminnych i powiatowych, 
- modernizacja systemu drogowego na terenie gminy, 
 
Ochrona przyrody 
- zalesienia nieużytków, 
- likwidacja „dzikich” wysypisk, 
- edukacja ekologiczna,  
- promocja i rozwój gospodarstw ekologicznych, 
- rozwój turystyki i agroturystyki,  
- zwiększenie lesistości gminy, 

6. Analiza poprawności określenia stanu aktualnego w projekcie „Planu Gospodarki 
Odpadami dla Gminy Tczów” 

6.1. Odpady komunalne 

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”. 
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. 



Prognoza oddziaływania na środowisko „Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Tczów 
na lata 2010 - 2013 z uwzględnieniem lat 2014-2017” 

 

 19 

Na obszarze gminy Tczów nie ma składowiska odpadów komunalnych ani instalacji odzysku 
i unieszkodliwiania odpadów.  
 
Osady ściekowe 

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. W 2009r. w oczyszczalni wytworzono 
27 Mg osadów ściekowych, które zostały wywiezione na składowisko odpadów w Zwoleniu, 
ul. Partyzantów 65. 
 
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.   
 
6.2. Odpady niebezpieczne 

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. 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 

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 

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.). 
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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”. Z szacunkowych danych wynika, że na terenie gminy znajduje się 355 391 
szt. płyt falistych azbestowo-cementowych (eternitu).  
 
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. 
 
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.  
 
Wraki samochodowe i opony 

Ilość wraków samochodowych i opon jest trudna do oszacowania. Trudność ta wynika 
z braku obowiązku rejestrowania w Polsce liczby złomowanych rocznie samochodów, wieku 
samochodów, liczby i lokalizacji przedsiębiorstw zajmujących się skupem  
i unieszkodliwianiem wyeksploatowanych samochodów. Posługując się danymi o ilości 
zarejestrowanych samochodów na terenie gminy można oszacować roczną ilość wraków 
samochodowych powstających na terenie gminy Tczów na około 13 szt. Przyjmując średnią 
masę samochodu 940 kg, uzyskuje się roczną masę złomu samochodowego na poziomie  
12,2 Mg. Wycofane z eksploatacji samochody stanowią duże zagrożenie dla środowiska, 
bowiem zawierają oprócz złomu stalowego także inne substancje, w tym niebezpieczne tj. 
zużyty olej, płyny chłodnicze, zużyte akumulatory, zużyte opony, szkło i tworzywa sztuczne. 
Większość tych elementów może być wykorzystanych jako surowiec wtórny. Około 85,3% 
ogólnej masy złomu samochodowego stanowią materiały przeznaczone do recyklingu. 
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6.3. Instalacje do odzysku 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). 

7. Analiza skutków środowiskowych aktualnego stanu gospodarki odpadami 

Analiza skutków środowiskowych, jakie może powodować aktualny stan gospodarki 
odpadami, została przeprowadzona osobno dla odpadów komunalnych i odpadów 
niebezpiecznych.  

7.1. Odpady komunalne 

Na terenie gminy w 2008 roku zebrano od mieszkańców 279,6 Mg  odpadów  
(wg danych Urzędu Gminy w Tczów).  

Zebrane odpady zostały poddane unieszkodliwieniu poprzez składowanie na 
składowisku odpadów innych niż niebezpieczne. Wobec rosnącej liczby wytwarzanych 
odpadów komunalnych i wymogu wprowadzenia selektywnej zbiórki odpadów wciąż, 
niestety, głównym kierunkiem zagospodarowywania odpadów komunalnych jest ich 
składowanie na składowisku.  Konieczne jest podjęcie działań, które to zmienią.  

Diagnoza stanu gospodarki odpadami przedstawiona w projekcie Planu Gospodarki 
Odpadami dla Gminy Tczów wskazuje, że powoli rośnie ilość zbieranych w sposób 
zorganizowany i w wyniku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych od mieszkańców. 
Selektywna zbiórka odpadów jest jeszcze we wstępnej fazie. Wynika to z pewnością ze zbyt 
niskiej świadomości ekologicznej mieszkańców na terenie gminy.  

Z powyższej analizy widać, że konieczne jest dalsze podejmowanie działań mających 
na celu ograniczanie emisji odpadów do środowiska.  

7.2. Odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne 

Na terenie gminy nie ma zlokalizowanych żadnych składowisk odpadów 
niebezpiecznych, ani innych instalacji do odzysku i unieszkodliwiana odpadów 
niebezpiecznych.  

Do odpadów innych niż niebezpieczne zaliczono:  
- zużyte opony – odzyskiwane są w procesie współspalania w instalacjach poza granicami 

gminy,  
- odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury 

drogowej – w większości poddawane są procesom odzysku,  
- komunalne osady ściekowe – unieszkodliwiane na składowisku odpadów,  
- odpady opakowaniowe – poddawane w większości procesom odzysku.  
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 Możliwe niepożądane skutki dla środowiska określone na podstawie diagnozy stanu 
środowiska projektu PGO dla Gminy Tczów dla odpadów niebezpiecznych i innych niż 
niebezpieczne to:  

- Zanieczyszczenie gleb i wód związkami zawartymi w odpadach niebezpiecznych – 
nieprawidłowe postępowanie z wytwarzanymi odpadami niebezpiecznymi,  

- zanikanie warstwy ozonu – niewystarczająca ilość instalacji do demontażu i odzysku 
CFC z urządzeń,  

- wykorzystywanie zasobów naturalnych – brak technologii wykorzystujących odpady  
w procesie produkcyjnym.  

Bardzo ważnym elementem gospodarki odpadami jest rekultywacja terenów 
zanieczyszczonych odpadami.  

Brak rekultywacji terenów zanieczyszczonych odpadami może powodować następujące 
skutki dla środowiska:  

- zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego – niekontrolowana emisja gazów 
nagromadzonych na terenach zanieczyszczonych,  

- zanieczyszczenie i degradacja gleb i wód – niekorzystne oddziaływanie 
nagromadzonych odpadów,  

- zagrożenie dla różnorodności biologicznej – występowanie terenów zanieczyszczonych 
na obszarach objętych rożnymi formami ochrony prawnej,  

- degradacja krajobrazu przyrodniczego – występowanie terenów zanieczyszczonych. 

8. Analiza i ocena potencjalnych oddziaływań na środowisko zadań ujętych w projekcie 
„Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Tczów”  

Po analizie projektu „Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami 
dla Gminy Tczów” na podstawie listy działań priorytetowych zidentyfikowano rodzaje 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Wszystkie przedsięwzięcia 
charakteryzują się ograniczonym terytorialnie oddziaływaniem na środowisko, głównie 
lokalnym. Ich oddziaływanie będzie skutkowało poprawą stanu środowiska na danym terenie.  
Poniżej przedstawiono listę przedsięwzięć priorytetowych w gminie Tczów na lata 2010-2017 
 
L.p. Przedsięwzięcie Jednostka 

odpowiedzialna 
1. Budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej w miejscowości Rawica 

Stara , Józefatka 
Wójt Gminy 

2. Budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej w miejscowości Rawica 
Nowa, Kazimierzów 

Wójt Gminy 

3. Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Tczowie Wójt Gminy 
4. Budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej w miejscowości Brzezinki 

Nowe II etap, Wilczy Ług, Wincentów 
Wójt Gminy 

5. Budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej w miejscowości 
Podzakrzówek, Borki 

Wójt Gminy 

6. Opracowanie gminnej koncepcji gazyfikacji Wójt Gminy 
7. Rozpoczęcie gazyfikacji gminy Tczów Wójt Gminy 
8. Opracowanie gminnego programu energetycznego Wójt Gminy 

Zakłady gazownicze 
9. Realizacja zadań ujętych w gminnym programie energetycznym Wójt Gminy 
10. Przebudowa drogi gminnej Bartodzieje – Brzezinki              

 

Wójt Gminy 
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11. Przebudowa drogi gminnej Tczów – Podzakrzówek                 Wójt Gminy 
12. Przebudowa drogi gminnej Bartodzieje – Borki   Wójt Gminy 

13. Przebudowa drogi gminnej Janów  Wójt Gminy 
14. Budowa ciągów pieszych przy drogach gminnych, powiatowych                                

i wojewódzkich  
Wójt Gminy 

Zarząd Powiatu 
Zarząd Dróg 

Wojewódzkich 
15. Przebudowa drogi gminnej Józefów Wójt Gminy 
16. Opracowywanie i wdrażanie programu popularyzacji 

przydomowych oczyszczalni ścieków 
Wójt Gminy 

17. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków Wójt Gminy 
18. Budowa zbiornika retencyjnego o pow. 7,5 ha na rzece Tczówce 

(Brzezinki Stare, Brzezinki Nowe, Tczów) 
Wójt Gminy 
Inwestorzy 

19. Konserwacja rowów melioracyjnych Wójt Gminy 
20. Budowa – w przypadku wystąpienia potrzeby –  systemów 

melioracyjnych poprawiających właściwości wodne gruntów i 
użytków zielonych 

Wójt Gminy 

21. Popularyzacja termomodernizacji budynków w indywidualnych 
gospodarstwach  

Wójt Gminy 

22. Termomodernizacja budynków prywatnych  Właściciele 
22. Popularyzacja ekologicznych źródeł energii Wójt Gminy 
23. Wymiana istniejących kotłowni w budynkach użyteczności 

publicznej na ekologiczne  
Wójt Gminy 

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

Wójt Gminy 

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

Wójt Gminy 

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

Wójt Gminy 

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

Wójt Gminy 
Przedsiębiorcy 

28. Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest Wójt Gminy 
29. Organizacja zbiórki padłych zwierząt Wójt Gminy 
30. Likwidacja „dzikich wysypisk” na terenie gminy Wójt Gminy 
31. 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 

32. 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 
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33. Rozwój systemów zbierania małogabarytowych baterii i 
akumulatorów oraz zużytych olejów odpadowych ze źródeł 
rozproszonych, w tym od ludności 

Zarząd Powiatu 
Wójtowie Gmin 

34. Coroczna aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających 
PCB 

Zarząd Powiatu 
Wójtowie Gmin 

35. Monitoring systemu gospodarki odpadami Zarząd Powiatu 
Wójtowie Gmin 

36. Zalesianie gruntów o najniższej przydatności rolniczej Starostwo 
Powiatowe 

Wójt Gminy 
37. Wyznaczanie zwartych kompleksów leśnych oraz leśnych pasów 

izolujących 
Starostwo 
Powiatowe 

Wójt Gminy 
38. Opracowanie i wdrożenie programu popularyzacji technologii 

przyjaznych środowisku (energia odnawialna, uprawy roślin 
energetycznych, energooszczędne systemy grzewcze) 

Zarząd Powiatu 
Wójt Gminy 

39. Opracowanie i wdrożenie systemu zachęt i ulg dla inwestorów 
stosujących technologie ekologiczne 

Zarząd Powiatu 
Wójt Gminy 

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

Zarząd Powiatu 
Wójt Gminy 

41. Ochrona wyrobisk poeksploatacyjnych przed zanieczyszczeniami Zarząd Powiatu 
Wójt Gminy 

42. Rekultywacja istniejących wyrobiska na terenie gminy Zarząd Powiatu 
Wójt Gminy 

43. Popularyzacja ekologicznego rolnictwa Gmina 
Rolnicy 

44. Poprawa jakości produktów w gospodarstwach ekologicznych – 
uzyskanie odpowiednich certyfikatów 

Rolnicy  
Gmina 

45. Popularyzacja walorów zdrowej żywności, promocja gospodarstw 
ekologicznych 

Wójt Gminy 

46. Opracowanie i realizacja gminnego programu rozwoju 
agroturystyki 

Wójt Gminy 

47. Tworzenie baz agroturystyki w gospodarstwach rolnych 
 

Rolnicy 

48. Promocja gospodarstw agroturystycznych Wójt Gminy 
Rolnicy 

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

Wójt Gminy 

50. Organizowanie konkursów, seminariów, warsztatów z zakresu 
wiedzy ekologicznej  

Zarząd Powiatu 
Wójt Gminy 

51. Realizacja ekologicznych programów edukacyjnych dla dzieci w 
szkołach podstawowych i gimnazjum 

Wójt Gminy 

52. Organizowanie konkursów, seminariów, warsztatów z zakresu 
wiedzy ekologicznej  

Zarząd Powiatu 
Wójt Gminy 

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

Wójt Gminy 
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54. Opracowanie i wdrażanie programu przeciwdziałania wypalaniu 
traw 

Zarząd Powiatu 
Wójt Gminy 

55. Podjęcie działań w celu pozyskania wsparcia zewnętrznego na 
realizację programu ochrony środowiska  

Wójt Gminy 

 
Dla wszystkich przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych 
uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu  
o oddziaływaniu na środowisko (DZ. U. 2004 Nr 257  poz. 2573 z późniejszymi zmianami) 
nakładają obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia 
raportu o oddziaływaniu na środowisko a przedsięwzięcia, które mogą oddziaływać na 
środowisko mogą mieć nałożony obowiązek przeprowadzenia oceny i sporządzenia raportu. 
Raporty oddziaływania na środowisko dot. poszczególnych zadań inwestycyjnych mogą 
wskazywać działania wariantowe.  

Wymienione w powyższej tabeli działania wynikają w większości z konieczności 
spełniania zarówno krajowych wymagań prawnych, jak i wymagań międzynarodowych m. in. 
wynikających ze wstąpienia Polski w struktury Unii Europejskiej.  

9. Określenie, analiza i ocena stanu środowiska na obszarach objętych przewidywanym 
znaczącym oddziaływaniem 

Zadaniem aktualizacji POŚ i PGO dla Gminy Tczów jest przedstawienie zakresu 
działań koniecznych do zapewnienia zintegrowanej gospodarki odpadami w gminie w sposób 
zapewniający ochronę środowiska. Głównym celem Prognozy jest określenie możliwych 
skutków i oddziaływań na środowisko, jakie mogą wystąpić w wyniku realizacji aktualizacji 
POŚ i PGO. 



  
Matryca wpływów zagadnień na poszczególne elementy ochrony środowiska 

Zagadnienie Kierunek działań 

O
bszary N
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udzie 
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ierzchnia 
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Termomodernizacja budynków prywatnych * * + + * * + + * * * * + 
Rozpoczęcie gazyfikacji gminy Tczów  * * + * * * + * * + * * + 

Ochrona powietrza 
 

Wymiana istniejących kotłowni w budynkach 
użyteczności publicznej na ekologiczne * * + * * * + * * + * * + 

Budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej w 
miejscowości Rawica Stara , Józefatka * * + + + + + + + + * * * 

Budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej w 
miejscowości Rawica Nowa, Kazimierzów * * + + + + + + + + * * * 

Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Tczowie * * + + + + + + + + * * * 
Budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej w 
miejscowości Brzezinki Nowe II etap, Wilczy Ług, 
Wincentów 

* * + + + + + + + + * * * 

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków  * * + + + - + * * * * * + 
Budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej w 
miejscowości Podzakrzówek, Borki * * + + + + + + + + * * * 

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

* + + + + + + + + + * * * 

Konserwacja rowów melioracyjnych * + + + + + + + + + * * * 

Ochrona wód 
 

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

* + + + + + + + + + * * * 
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Objęcie wszystkich mieszkańców gminy 
zorganizowanym systemem zbierania odpadów 
komunalnych oraz systemem selektywnej zbiórki 
odpadów 

* * + + + + + + + + * * + 

Zorganizowanie systemu odbioru odpadów 
ulegających biodegradacji (propagowanie 
przydomowych kompostowników) 

* * + + + + + + + + * * * 

Organizacja zbiórki padłych zwierząt * * + * * + + + + * * * + 
Organizacja zbierania zużytych urządzeń 
zawierających substancje zubożające warstwę 
ozonową z gospodarstw domowych (do 2011r.) 

* * + + + + + + + + * * + 

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

* * + + + + + + + + * * + 

Coroczna aktualizacja inwentaryzacji wyrobów 
zawierających PCB * * + + + + + + + + * * * 

Likwidacja „dzikich” wysypisk i rekultywacja 
terenu tych wysypisk * + + + + + + + + + * * * 

 
Gospodarka 
odpadami 
 

Realizacja programu usuwania azbestu  * + + + + + + + + + * * * 
Przebudowa drogi gminnej Bartodzieje – Brzezinki             * * + + + + + + + + * * + 
Przebudowa drogi gminnej Tczów – Podzakrzówek                * * + + + + + + + + * * + 
Przebudowa drogi gminnej Bartodzieje – Borki   * * + + + + + + + + * * + 
Przebudowa drogi gminnej Janów  * * + + + + + + + + * * + 
Budowa ciągów pieszych przy drogach gminnych, 
powiatowych i wojewódzkich  * * + + + + + + + + + * + 

Zmniejszenie 
hałasu 
 

Przebudowa drogi gminnej Józefów * * + + + + + + + + * * + 
Zalesianie gruntów o najniższej przydatności 
rolniczej * + + * + + + + + * * * + 

Współpraca samorządów gminnych w zakresie 
przeciwdziałania „dzikiej” eksploatacji kopalin  * + + * + + + + + * * * * 

Ochrona przyrody 
 

Ochrona wyrobisk poeksploatacyjnych przed 
zanieczyszczeniami  * * + + + + + + + + + * * 
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Rekultywacja nieczynnych wyrobisk na terenie 
gminy * * + + + + + + + + * * + 

Opracowanie i realizacja gminnego programu 
rozwoju agroturystyki * * + + + + + + + * * * + 

Tworzenie baz agroturystyki w gospodarstwach 
rolnych * + + + + + + + + + + * * 

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 
weterynaryjnych, ze zużytymi urządzeniami 
zawierającymi substancje zubożające warstwę 
ozonową 

* * + + + + + + * * * * * 

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

* * + + + + + + * * * * * 

Organizowanie konkursów, seminariów, warsztatów 
z zakresu wiedzy ekologicznej * * + + + + + + * * * * * 

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

* * + + + + + + * * * * * 

Wysoka 
świadomość 
ekologiczna 
mieszkańców  

Opracowanie i wdrażanie programu 
przeciwdziałania wypalaniu traw * * + + + + + + * * * * * 

 
+  wpływ pozytywny, -  wpływ negatywny, * brak wpływu, +/- wpływ pozytywny i negatywny 
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W ramach podsumowania należy zaznaczyć, że wpływ realizacji celów Programu, 
poprzez konkretne zadania, mają charakter pozytywny. Poszczególne kierunki działań mogą 
w różnym stopniu oddziaływać na środowisko, jednak pomijając siłę tych wpływów 
prognozuje się poprawę jakości środowiska i jego funkcjonowania.  

Jedną z ważniejszych inwestycji przeprowadzanych na terenie gminy Tczów jest 
poprawa jakości środowiska przede wszystkim w zakresie gospodarki ściekowej. Dotyczą one 
głównie budowy i modernizacji kanalizacji w miejscowościach: Rawica Stara, Rawica Nowa, 
Kazimierzów, Brzezinki Nowe, Wilczy Ług, Wincentów, Podzakrzówek , Borki, Józefatka 
oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tczowie. Uporządkowanie działań związanych z 
odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków bez wątpienia stanie się przyczyną poprawy 
jakości środowiska w gminie.  

Rozszerzenie systemu selektywnej zbiórki odpadów, w tym odpadów ulegających 
biodegradacji i niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych bardzo 
korzystnie wpłynie na stan środowiska w gminie. Przyczyni się to do zmniejszenia ilości 
odpadów kierowanych bezpośrednio na składowiska poprzez poddawanie ich w pierwszej 
kolejności procesom odzysku. 

Ponadto objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowanym zbieraniem odpadów 
wyeliminuje zjawisko niekontrolowanego pozbywania się odpadów, przeciwdziałać będzie 
powstawaniu „dzikich wysypisk”. Jednakże powodzenie tych działań wymaga wdrożenia 
odpowiednich instrumentów finansowych, właściwej kontroli i nadzoru nad jednostkami 
odpowiedzialnymi za realizację tych zadań, a także wykonanie działań w określonych 
terminach. Nie bez znaczenia jest tutaj przeprowadzenie szeroko zakrojonej akcji edukacyjno 
– informacyjnej wśród społeczeństwa. Wzrost ilości zbiórki odpadów, które można ponownie 
wykorzystać będzie pozytywnie wpływał na ograniczenie degradacji gleb i zasobów leśnych. 
Istotnym zadaniem gminy są działania zmierzające do bezpiecznego usunięcia azbestu  
i wyrobów zawierających azbest.  

Kolejną grupę zadań inwestycyjnych w gminie stanowią zadania zmierzające do 
poprawy infrastruktury drogowej. Gmina wymienia tu działania polegające na przebudowie 
dróg. Są to inwestycje wykazujące nieznaczne negatywne oddziaływanie na środowisko, 
jedynie w fazie realizacji prac drogowych. Drogi z poprawioną nawierzchnią, w fazie 
eksploatacji, stanowią źródło zanieczyszczeń znacznie mniej uciążliwe dla środowiska  
w porównaniu ze stanem wcześniejszym. Ograniczeniu ulegają szczególnie emisje hałasu  
i wibracji. Usprawnienie płynności ruchu w sieci dróg może doprowadzić do zmniejszenia 
emisji zanieczyszczeń do powietrza. Biorąc pod uwagę stale wzrastające natężenie ruchu na 
drogach w gminie.  
 
 Oddziaływanie na środowisko inwestycji na wszystkie formy ochrony przyrody na 

terenie gminy Tczów (ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  
(Dz. U. z 2004 r. nr 92. poz. 880 ze zm.) 

 
Na obszarze gminy Tczów znajduje się pomnik przyrody nieożywionej – głaz narzutowy o 
obwodzie 6 m w Brzezinkach Starych.  
 
W bliskiej odległości od gminy znajdują się: 

 rezerwat przyrody Miodne – w odległości 3,5 km, 
 rezerwat Ługi Helenowskie – w odległości ok. 4 km, 
 obszar chronionego krajobrazu Iłża-Makowiec – w odległości ok. 1 km, 
 obszar chronionego krajobrazu Dolina rzeki Zwolenki – w odległości ok. 5 km, 
 Kozienicki Park Krajobrazowy im. Profesora Ryszarda Zaręby – w odległości ok. 2 

km, 
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oraz obszary Natura 2000: 
 Ostoja Kozienicka PLB 140013 – w odległości ok. 2 km, 
 Dolina Zwolenki PLH 14 0006 – w odległości 5 km, 
 Puszcza Kozienicka PLH 140035 (projektowany) – w odległości ok. 2 km. 

 
Przewidywane znaczące oddziaływania na środowisko (bezpośrednich, pośrednich, 
wtórnych, skumulowanych, krótkoterminowych, średnioterminowych, 
długoterminowych i stałych i chwilowych) na obszary ochrony przyrody na terenie 
gminy Tczów  
 
Przewidywane znaczące oddziaływania na środowisko (bezpośrednich, pośrednich, wtórnych, 
skumulowanych, krótkoterminowych, średnioterminowych, długoterminowych i stałych 
i chwilowych) przedstawione zostały w podziale na poszczególne grupy zadań 
i w odniesieniu do zadań inwestycyjnych.  
 
Inwestycje z zakresu ochrony powietrza  

Przewidywane 
oddziaływania Oddziaływanie na środowisko 

Bezpośrednie 

Bezpośrednie działanie na środowisko inwestycji przewiduje się 
jedynie w fazie budowy sieci gazowej –tworzenie wykopów, emisja 
spalin z urządzeń, odpady, hałas urządzeń – po zakończeniu inwestycji 
szkody zostaną zniwelowane.  
Przy założeniu pracy bezawaryjnej sieci nie przewiduje się 
negatywnego oddziaływania na środowisko. 

Pośrednie Przy założeniu pracy bezawaryjnej nie przewiduje się oddziaływania 
na środowisko. 

Wtórne Przy założeniu pracy bezawaryjnej nie przewiduje się negatywnego 
oddziaływania na środowisko. 

Skumulowane Przy założeniu pracy bezawaryjnej nie przewiduje się negatywnego 
oddziaływania na środowisko. 

Krótkoterminowe 
Niekorzystne oddziaływanie krótkoterminowe może wystąpić w fazie 
budowy sieci gazowej –tworzenie wykopów, emisja spalin z urządzeń, 
odpady – po zakończeniu inwestycji szkody zostaną zniwelowane.  

Średnioterminowe 

Niekorzystne oddziaływanie średnioterminowe może wystąpić w fazie 
budowy sieci gazowej –tworzenie wykopów, emisja spalin z urządzeń, 
odpady, hałas urządzeń – po zakończeniu inwestycji szkody zostaną 
zniwelowane. 

Długoterminowe 

Przy założeniu pracy bezawaryjnej nie przewiduje się negatywnego 
oddziaływania na środowisko. 
Funkcjonowanie sieci gazowej zapewni mieszkańcom gminy dostęp do 
paliwa, które powoduje znacznie mniejszą energię zanieczyszczeń do 
atmosfery niż stosowane dotychczas paliwa węglowe i poprawę stanu 
atmosfery. 

Stałe 

Przy założeniu pracy bezawaryjnej nie przewiduje się oddziaływania 
na środowisko. 
Funkcjonowanie sieci gazowej spowoduje poprawę stanu środowiska, 
atmosfery, zmieszenie emisji niskiej.  

Chwilowe 
Wystąpi w chwili awarii sieci. Sieć będzie budowana w taki sposób, 
aby był możliwy dostęp do każdego jej odcinka sieci i w razie 
konieczności – szybkie zlikwidowanie awarii. 
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Inwestycje z zakresu gospodarki odpadami, w tym usuwania wyrobów azbestowych: 
Przewidywane 
oddziaływania Oddziaływanie na środowisko 

Bezpośrednie 

Usuwanie wyrobów azbestowych z dachów budynków będzie 
bezpośrednio wpływało na zmniejszenie ilości odpadów 
niebezpiecznych z terenu Powiatu Skarżyskiego. Oddziaływanie 
przedsięwzięcia na środowisko będzie zatem pozytywne i odczuwalne 
w perspektywie długoterminowej. 

Pośrednie 

Pośrednie oddziaływanie będzie podczas prowadzenia robót 
budowlanych, konieczność zachowania szczególnych warunków 
podczas wykonywania prac budowlanych w miejscowościach 
położonych w sąsiedztwie obszarów chronionych. Wyeliminowanie 
azbestu poprawi komfort życia mieszkańców oraz ograniczy emisje 
pyłu do powietrza. 

Wtórne Brak oddziaływania 
Skumulowane Brak oddziaływania 

Krótkoterminowe Krótkoterminowe oddziaływanie usuwania azbestu wystąpi podczas 
prowadzenia robót budowlanych związane z lokalnymi utrudnieniami 

Średnioterminowe Oddziaływanie średnioterminowe będzie takie jak długoterminowe. 

Długoterminowe Oddziaływaniem długoterminowym będzie poprawa komfortu życia 
ludzi, oraz ograniczenie emisji pyłów do środowiska 

Stałe Usunięcie azbestu spowoduje poprawę środowiska oraz zdrowie ludzi 
poprzez zmniejszenie lub całkowitą jego eliminację 

Chwilowe Chwilowe szkodliwe oddziaływanie będzie występowało w trakcie 
wykonywania prac przy usuwaniu azbestu. 

 
 
Inwestycje z zakresu zmniejszenia hałasu:   

Przewidywane 
oddziaływania Oddziaływanie na środowisko 

Bezpośrednie 

Niekorzystne bezpośrednie oddziaływania dotyczą:  
- emisji spalin, zapylenia, emisji zanieczyszczeń, hałasów i wibracji i 
mają wpływ na powietrze i klimat,  
- utrata gleby, zmiany struktury gruntu, składu biologicznego i 
chemicznego (w przypadku budowy nowej drogi),  
- zanieczyszczenia wód w chwili niekorzystnych spływów 
powierzchniowych,  
- zmiany przestrzeni życiowej i ekosystemów, zagrożenie dla 
niektórych gatunków, zmniejszenie bioróżnorodności (w przypadku 
budowy nowej drogi). 

Pośrednie 

Niekorzystne pośrednie oddziaływania dotyczą:  
- wzrostu hałasu i wibracji ( przypadku budowy nowej drogi).  
Korzystne pośrednie działania na środowisko i człowieka: 
- izolacja hałasu poprzez przeniesienie ciągu drogi poza obszar ścisłej 
zabudowy, nasadzenia drzew i krzewów przy trasach 
komunikacyjnych, zastosowanie barier w postaci ekranów 
dźwiękochłonnych w najbardziej uciążliwych miejscach komunikacji 
samochodowej,  
- zmniejszenie emisji spalin i pyłów poprzez poprawę nawierzchni 
dróg.  
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Wtórne Niekorzystne wtórne oddziaływania może wystawić w przypadku 
zaistnienia awarii lub innych nieprzewidzianych okoliczności.  

Skumulowane Niekorzystne wtórne oddziaływania może wystawić w przypadku 
zaistnienia awarii lub innych nieprzewidzianych okoliczności. 

Krótkoterminowe Niekorzystne znaczące oddziaływania krótkoterminowe mogą dotyczyć 
fazy budowy (hałas, odpady, emisja spalin).  

Średnioterminowe Oddziaływanie średnioterminowe inwestycji jest takie samo jak 
oddziaływanie długoterminowe.  

Długoterminowe 

Drogi z poprawioną nawierzchnią, w fazie eksploatacji, stanowią 
źródło zanieczyszczeń znacznie mniej uciążliwe dla środowiska. 
Ograniczeniu ulegają szczególnie emisje hałasu i wibracji. 
Usprawnienie płynności ruchu w sieci dróg może doprowadzić do 
zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do powietrza. 

Stałe 

Oddziaływania pozytywne w wyniku przeprowadzenia inwestycji:  
- zmniejszenie emisji spalin i pyłów poprzez poprawę nawierzchni 
dróg,  
- poprawa jakości krajobrazu w strefach, gdzie jest on zniszczony,  
- przejęcie ruchu ze stref wrażliwych na niekorzystne oddziaływania i 
zagrożonych środowiskowo, np. obwodnice przejmujące ruch z dróg 
przechodzących przez miejscowości i śródmieścia małych miast lub 
przechodzących w pobliżu obiektów zabytkowych, 
- poprawę warunków funkcjonowania wybranych stref miasta wraz z 
poprawą bezpieczeństwa ruchu w tych strefach, przez stworzenie 
możliwości uspokojenia ruchu i odtworzenia wspólnot w osiedlach i 
przy drogach, dzięki budowie obwodnic drogowych, sprzyjających 
rozwojowi i przestrzennemu rozmieszczenie różnych funkcji 
w obszarze (rolnictwo, przemysł, handel i inne usługi, nauka, 
mieszkalnictwo, rekreacja itp.), stwarzanie szans dobrego 
eksponowania walorów zabytkowych lub przyrodniczych obszaru, do 
czego może się przyczynić odpowiednie prowadzenie drogi. 
Oddziaływania negatywne związane są z użytkowaniem stałym drogi – 
tak jak w przypadku innych dróg, w zależności od natężenia ruchu.   

Chwilowe 

Nadzwyczajne zagrożenia środowiska w wyniku przeprowadzenie 
inwestycji drogowych mogą powstać wskutek: 
- wypadków i zdarzeń w czasie budowy i eksploatacji dróg i innych 
obiektów drogowych, w których biorą udział pojazdy przewożące 
substancje niebezpieczne (skażenia powietrza, wód, gleb oraz pożary),  
- awarii w miejscach postoju pojazdów, 
- pożaru,  
- niewłaściwego lub niedostatecznego zabezpieczenia robót drogowych 
i samej drogi w wyniku złego rozpoznania warunków środowiskowych 
(np. geologii, stosunków wodnych), co może spowodować, np. erozję i 
osuwiska.  
Wszelkie chwilowe niekorzystne oddziaływania będę niwelowane w 
razie wystawienia takiej konieczności przez odpowiednie służby.   
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Inwestycje z zakresu ochrony zasobów przyrodniczych w tym inwestycja budowy zbiornika 
wodnego:     

Przewidywane 
oddziaływania Oddziaływanie na środowisko 

Bezpośrednie 

Budowa zbiorników spowoduje częściową likwidację obecnych 
ekosystemów lądowych, przybrzeżnych, a także wodnych. Zakładając 
racjonalne korzystanie z nowopowstałych atrakcji i zapewnienie 
odpowiedniej obsługi dla obiektów (regularne sprzątnie terenu) nie 
będzie miało znacznego wpływu na jakość otoczenia.   
Dla poszczególnych inwestycji zostaną sporządzone szczegółowe 
raporty oddziaływania na środowisko, w chwili kiedy będzie wykonana 
dokumentacja na dane przedsięwzięcie.     

Pośrednie 
Planowane inwestycja będzie w pewnym stopniu oddziaływać nie tylko 
na obszar wokół zbiornika. Oddziaływanie pośrednie może wynikać ze 
zwiększonej presji turystycznej.   

Wtórne Niekorzystne oddziaływanie wtórne może wynikać ze zwiększonej 
presji turystycznej.  

Skumulowane Niekorzystne oddziaływanie skumulowane może wynikać ze 
zwiększonej presji turystycznej. 

Krótkoterminowe 
Oddziaływanie związane jest ze zmianą sposobu użytkowania gruntów 
- zamiana niezagospodarowanych terenów na zbiornik wodny i jego 
otoczenie spowoduje częściowe usunięcie naturalnych ekosystemów.   

Średnioterminowe 
Oddziaływanie związane jest ze zmianą sposobu użytkowania gruntów 
- zamiana niezagospodarowanych terenów na zbiornik wodny i jego 
otoczenie spowoduje częściowe usunięcie naturalnych ekosystemów.   

Długoterminowe 

Oddziaływanie związane jest ze zmianą sposobu użytkowania gruntów 
- zamiana niezagospodarowanych terenów spowoduje częściowe 
usunięcie naturalnych ekosystemów lądowych, przybrzeżnych, a także 
wodnych. Zakładając racjonalne korzystanie z nowopowstałych 
atrakcji i zapewnienie odpowiedniej obsługi dla obiektów (regularne 
sprzątnie terenu) oraz plaży nie będzie miało znacznego wpływu na 
jakość otoczenia.    
Dla poszczególnych inwestycji zostaną sporządzone szczegółowe 
raporty oddziaływania na środowisko, w chwili kiedy będzie wykonana 
dokumentacja na dane przedsięwzięcie. 

Stałe Przekształcenie dotychczasowego ekosystemu – częściowa likwidacja 
naturalnych siedlisk. 

Chwilowe 
Chwilowe oddziaływanie niekorzystne na środowisko dotyczy 
szczególnie fazy budowy, podczas której dojdzie do gwałtownej 
zmiany naturalnych ekosystemów i zaburzenia ich równowagi.  

 
 Oddziaływanie planowanych inwestycji na przyrodę 

 
Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Tczów 

Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Tczów przebiega wzdłuż ciągów 
drogowych przez tereny prywatnych posesji (działek budowlanych) i jest korzystna z 
następujących względów: 

- budowa sieci kanalizacyjnej poprawi stan środowiska w gminie, stan zdrowotności, 
czystości gleb oraz jakość wód podziemnych i powierzchniowych, 

- planowane inwestycje mają znaczne poparcie społeczne, 
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- eksploatacja sieci kanalizacyjnej nie powoduje negatywnych oddziaływań na 
środowisko przyrodnicze, powietrze atmosferyczne, wody powierzchniowe, 
krajobraz, nie emituje hałasu. 

Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Tczów 
Istniejące drogi budowane były w czasie, gdy przepisy prawne nie stanowiły 

wymagań w zakresie ochrony środowiska i spełnienie wszystkich aktualnie obowiązujących 
wymogów środowiska jest ograniczone. Planowana przebudowa dróg na terenie gminy 
będzie spełniała standardy uwzględniające ochronę środowiska. Realizacja prac 
budowlanych, przy zachowaniu obowiązujących norm, przepisów oraz uwag i zaleceń 
poszczególnych dysponentów uzbrojenia terenu, pozwoli na ograniczenie bądź na 
zminimalizowanie negatywnego oddziaływania na środowisko. Większość zakłóceń w 
środowisku naturalnym zniknie po ustaniu robót i uprzątnięciu terenu. 
Eliminowanie wyrobów zawierających azbest – przewidywane znaczące oddziaływanie na 
środowisko 
 

Wyroby zawierające azbest, szczególnie wyeksploatowane i w złym stanie 
technicznym stanowią istotne zagrożenie, dlatego powinny być niezwłocznie eliminowane i 
zastępowane innymi materiałami. Niewłaściwe postępowanie z azbestem może znacząco 
przyczynić się do negatywnego oddziaływania na zdrowie i życie ludzi. 

Chorobotwórcze działanie azbestu powstaje w wyniku wdychania włókien 
zawieszonych w powietrzu. Na występowanie i typ patologii wpływa rodzaj azbestu, średnica 
włókien, ich stężenie oraz czas trwania narażenia. Biologiczna agresywność pyłu 
azbestowego jest zależna od stopnia penetracji i liczby włókien, które dostały się do płuc. 
Szczególne znaczenie ma w tym przypadku średnica włókien. Włókna cienkie, o średnicy 
poniżej 3 mikrometrów są łatwiej przenoszone i docierają do końcowych odcinków dróg 
oddechowych, podczas gdy włókna grube, o średnicy powyżej 5 mikrometrów, zatrzymują się 
w górnych odcinkach dróg oddechowych. Największe zagrożenie dla organizmu ludzkiego 
stanowią włókna respirabilne, czyli takie które mogą występować w trwałej postaci w 
powietrzu i przedostawać się z wdychanym powietrzem do pęcherzyków płucnych.  

Mimo istnienia normatywów higienicznych dla stężenia włókien azbestu w powietrzu 
nie można określić dawki progowej pyłu jako działania rakotwórczego azbestu. Narażenie 
zawodowe na pył azbestowy może być przyczyną następujących chorób układu 
oddechowego: 

 pylicy azbestowej, 
 łagodnych zmian opłucnowych, 
 raka płuc – najpowszechniejszego nowotworu złośliwego, powodowanego przez 

azbest, 
 miedzybłonniaków opłucnej i otrzewnej – nowotworów o wysokiej złośliwości. 

 
W każdej miejscowości w gminie zinwentaryzowano pokrycia dachowe zawierające 

azbest. Ponieważ na terenie gminy nie ma innego rodzaju wyrobów zawierających azbest 
użytych w budownictwie (np. rur wodociągowych) oczyszczenie terenu gminy z azbestu 
dotyczyć będzie głównie terenów zurbanizowanych. Dlatego też ewentualne szkodliwe 
oddziaływanie w trakcie rozbiórki będzie dotyczyło tylko niewielkiego obszaru, nie będzie 
znacząco wpływać na stan środowiska naturalnego. Warunkiem jest właściwe, zgodne 
z normami bezpieczeństwa, przeprowadzone przez wyspecjalizowane firmy usunięcie pokryć 
azbestowych.  

Zmiany stanu środowiska wynikające z realizacji ustaleń projektu Programu będą 
następujące: 
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- usunięcie niebezpiecznych elementów budowlanych zawierających azbest z terenu 
całej gminy do 2032 roku zgodnie z obowiązującymi przepisami,  

-  uniemożliwienie niewłaściwego postępowania z materiałami zawierającymi azbest 
(usuwanie i składowanie),  

- zagwarantowanie właściwego składowania usuniętych z terenu gminy materiałów 
zawierających azbest (unieszkodliwienie poprzez składowanie materiałów 
zawierających azbest poza terenem gminy).     

Warunkiem koniecznym bezpiecznego dla ludzi i środowiska użytkowania i usuwania 
wyrobów zawierających azbest jest rzetelnie sporządzona inwentaryzacja wyrobów 
zawierających azbest i ocena ich stanu, określająca, w zależności od rodzaju, stanu i sposobu 
zastosowania azbestu,  stopień pilności wymiany wyrobów zawierających azbest.  
 
Prace polegające na usuwaniu wyrobów zawierających azbest mogą być wykonywane  
wyłącznie przez wykonawców posiadających odpowiednie wyposażenie techniczne do  
prowadzenia takich prac oraz zatrudniających pracowników przeszkolonych w zakresie  
bezpieczeństwa i higieny pracy przy usuwaniu i wymianie materiałów zawierających azbest. 
Wykonawcy prac powinni posiadać zezwolenie na prowadzenie działalności, w wyniku  
której powstają odpady niebezpieczne. Prace przy naprawie wyrobów zawierających azbest  
w obiektach i urządzeniach budowlanych lub prace mające na celu jego usunięcie z obiektu               
lub urządzenia budowlanego powinny być poprzedzone zgłoszeniem tego faktu właściwemu 
terenowemu organowi nadzoru budowlanego.  
Wykonawca prac, polegających na naprawie lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest 
z obiektów i urządzeń budowlanych, zobowiązany jest do: 

o izolowania od otoczenia obszaru prac przez stosowanie odpowiednich osłon,  
o ogrodzenia  terenu  prac  z  zachowaniem  bezpiecznej  odległości  od  traktów 

komunikacyjnych dla osób pieszych, nie mniejszej niż 1 m przy stosowaniu 
osłon,  

o umieszczeniu tablic ostrzegawczych o treści: "Uwaga! Zagrożenie azbestem", 
"Osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony",  

o zastosowania odpowiednich  środków  technicznych celem zmniejszenia emisji 
włókien azbestu. 

Prace związane z usuwaniem azbestu lub wyrobów zawierających azbest muszą być  
prowadzone w taki sposób, aby wyeliminować uwalnianie azbestu lub co najmniej 
zminimalizować pylenie do dopuszczalnych wartości stężeń w powietrzu regulowanych 
przepisami szczególnymi. Zapewnienie powyższego wymaga: 

o nawilżania wodą wyrobów zawierających azbest przed ich usuwaniem lub 
demontażem i utrzymywania w stanie wilgotnym przez cały czas pracy,  

o demontażu całych wyrobów (płyt,  rur,  kształtek) bez jakiegokolwiek  
uszkadzania (łamanie, kruszenie, cięcie, szlifowanie itp.), tam gdzie jest to 
technicznie możliwe,  

o odspajania materiałów trwale związanych z podłożem przy stosowaniu  
wyłącznie narzędzi ręcznych lub wolnoobrotowych, wyposażonych 
w miejscowe instalacje odciągające powietrze.  

Demontaż wyrobów zawierających azbest nierozerwalnie związany jest z procesem 
powstawania odpadów. Obecnie jedyną metodą unieszkodliwiania odpadów zawierających  
azbest  jest  ich  składowanie  na  odpowiednich  składowiskach  odpadów  niebezpiecznych. 
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 Oddziaływanie planowanych przedsięwzięć na pomniki przyrody  
 
Na obszarze gminy Tczów znajduje się jeden pomnik przyrody nieożywionej – głaz 
narzutowy o obwodzie 6 m w Brzezinkach Starych. Żadna z inwestycji nie będzie 
prowadzona w pobliżu pomnika, negatywne oddziaływania nie obejmą tego obiektu.  
 
 Oddziaływanie planowanych inwestycji na obszar Natura 2000 

 
Obszary Natura 2000 znajdujące się w pobliżu gminy Tczów: 

 Ostoja Kozienicka PLB 140013 – w odległości ok. 2 km, 
 Dolina Zwolenki PLH 14 0006 – w odległości 5 km, 
 Puszcza Kozienicka PLH 140035 (projektowany) – w odległości ok. 2 km. 

 
Planowanie inwestycyjne na terenie gminy nie będą miały wpływu na obszar  
Natura 2000. Wszystkie przedsięwzięcia są w znacznej odległości od chronionego terenu i nie 
będą bezpośrednio oddziaływać na środowisko przyrodnicze oraz na gatunki roślin i zwierząt 
znajdujące się pod ochroną.  
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10. Propozycje rozwiązań służących zapobieganiu, ograniczaniu lub kompensacji  
      przyrodniczej negatywnych  oddziaływań na środowisko w związku z realizacją  
      projektu POŚ i PGO dla gminy Tczów 

Do przedsięwzięć realizowanych w ramach POŚ, które mogą negatywnie oddziaływać 
na środowisko należą przede wszystkim na etapie budowy inwestycje w zakresie 
infrastruktury komunalnej: wodociągi, kanalizacja, sieć gazowa a także w fazie realizacji  
i eksploatacji drogi, zbiorniki retencyjne.  

Negatywne oddziaływanie tych inwestycji na środowisko można ograniczyć do 
racjonalnego poziomu poprzez prawidłowy projekt, uwzględniający potrzeby ochrony 
środowiska zarówno na etapie budowy jaki i w fazie eksploatacji inwestycji pozwoli także 
ograniczyć te oddziaływania.  

Do ogólnych działań ograniczających oddziaływanie należą:  
- w czasie realizacji inwestycji prawidłowe zabezpieczenie techniczne sprzętu i placu 

budowy, w tym zwłaszcza w miejscach styku z ekosystemami szczególnie wrażliwymi 
na zmiany warunków siedliskowych, 

- stosowanie odpowiednich technologii, materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych, 
- dostosowanie terminów prac do terminów rozrodu zwierząt,  
- maskowanie elementów dysharmonijnych dla krajobrazu.  

Budowa zbiornika retencyjnego na terenie gminy należy do inwestycji mogących 
oddziaływać na środowisko naturalne na obszarze przyległym do zbiornika. W okresie przed 
inwestycyjnym winna być opracowana szczegółowa analiza oddziaływań na środowisko po 
rozpoznaniu warunków środowiskowych, wodnych, geologicznych terenu przyległego do 
zbiornika. Zakres prac budowlanych powinien być zaplanowany tak, aby w możliwie 
najwyższym stopniu zapewnić ochronę gleb, siedlisk, naturalnego ukształtowania terenu i 
stosunków wodnych. W celu zmniejszenia negatywnego wpływu budowli hydrotechnicznych 
na ciągłość cieków należy zaprojektować przepławki dla ryb. W celu eliminacji ujemnych dla 
środowiska skutków piętrzenia wody w zbiorniku retencyjnym, należy na etapie 
opracowywania koncepcji jego budowy, przewidzieć wykonanie systemów regulujących 
stosunki wodne na obszarach przyległych. Aby zapobiec eutrofizacji zbiornika należy w 
obrębie zlewni zbiornika zapewnić budowę kanalizacji i oczyszczalni ścieków oraz tworzyć 
strefy buforowe, co ograniczy spływ substancji biogennych z pól.  
 Do identyfikacji oddziaływań inwestycji na środowisko wybrano 14 głównych 
kategorii oddziaływań. Lista ta pozwala na przedstawienie po wybudowaniu zbiornika 
następującej syntezy: 
 klimat   można oczekiwać niewielkich oddziaływań pozytywnych , 
 stosunki wodne   oddziaływanie pozytywne,  
 jakość wód  głównie oddziaływanie pozytywne,  
 wykorzystanie terenu niewielkie oddziaływanie pozytywne,  
 krajobraz    niewielkie oddziaływanie pozytywne, 
 roślinność   wzrost różnorodności, 
 zwierzęta   wzrost różnorodności, 
 środowisko kulturowe    oddziaływania brak, 
 infrastruktura  oddziaływanie pozytywne, 
 rekreacja i turystyka oddziaływanie pozytywne, 
 zapylenie i hałas  oddziaływanie tylko w czasie realizacji robót, 
 zagrożenia nadzwyczajne  nie przewiduje się, 
 ekonomiczno – społeczne  oddziaływanie pozytywne w czasie realizacji robót oraz eksploatacji, 
 stosunki społeczności lokalnej pozytywne. 
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W oparciu o wyniki identyfikacji oddziaływań można stwierdzić, że na skutek 
wybudowania zbiornika wodnego będzie znacznie więcej oddziaływań pozytywnych niż  
w przypadku niewykonywania go. 
 Z przedstawionej listy oddziaływań na środowisko można spodziewać się 
oddziaływań pozytywnych takich jak: 

- poprawa mikroklimatu, 
- poprawa jakości wód,  
- poprawa krajobrazu, 
- zwiększenie retencji wód powierzchniowych,  
- popraw istniejącego zadrzewienia poprzez nowe nasadzenia na obszarze przyległym 

do zbiorników, 
- rozwój turystyki (ścieżki spacerowe, sporty wodne, kąpielisko), 
- stworzenie zaplecza do rozwoju agroturystyki, 
- aktywizacja rejonu. 

 Bilans spodziewanych efektów środowiskowych, przyrodniczych i korzyści 
społeczno-gospodarczych oraz skutków zaniechania realizacji zadania wskazuje na pilną 
potrzebę podjęcia działań objętych Programem. 

Trasa realizacji sieci kanalizacyjnej zostanie uzgodniona w decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody w zakresie zminimalizowania oddziaływania w czasie prowadzenia 
robót i stosowania zabezpieczeń czasie eksploatacji. Oddziaływanie kanalizacji sanitarnej 
będzie miało miejsce tylko na etapie budowy, potem dla środowiska przyrodniczego 
eksploatacja będzie obojętna a zrzut ścieków do oczyszczalni będzie korzystny dla 
środowiska (ścieki będą oczyszczone). Nastąpi przede wszystkim likwidacja szamb, które nie 
zawsze są szczelne.  

Przyjęte w Programie założenia w zakresie gospodarki odpadami oznaczają takie 
planowanie i działania, które zakładają zachowanie równowagi pomiędzy wszystkimi 
elementami środowiska. Do podstawowych działań zapisanych w projekcie, a mających na 
celu ograniczenie negatywnych oddziaływań na środowisko oraz poprawę jego stanu należy 
zaliczyć: 
 Zmniejszenie ilości odpadów komunalnych trafiających na docelowe składowiska, 
 Zwiększenie ilości odzyskiwanych odpadów metalowych, szklanych, plastikowych 

oraz papieru – segregacja „u źródła”, 
 Zwiększenie (docelowo do poziomu limitów odzysku i recyklingu) ilości 

odzyskiwanych odpadów wielkogabarytowych, budowlanych, niebezpiecznych oraz 
opakowaniowych, 

 Zmniejszenie ilości odpadów niebezpiecznych (azbest, akumulatory, sprzęt AGD, 
opony itp.) trafiających na „dzikie wysypiska”. 
Ważnym zagadnieniem są problemy związane z finansowymi możliwościami 

realizacji działań. Skuteczność realizacji „Planu gospodarki…” będzie uwarunkowana  
w głównej mierze efektywnym wykorzystaniem uzyskanych i posiadanych środków 
finansowych przez samorząd gminny.      

W zakresie minimalizacji wytwarzania odpadów niebezpiecznych i innych niż 
niebezpieczne ważne znaczenie będzie miało wdrożenie najlepszych dostępnych technik BAT 
i uzyskanie przez niektóre zakłady pozwoleń zintegrowanych. Skutkować to będzie 
ograniczeniem negatywnego oddziaływania na środowisko instalacji.  
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11. Analiza rozwiązań alternatywnych do rozwiązań zaproponowanych w projekcie POŚ 
i PGO dla gminy Tczów 

Większość proponowanych do realizacji przedsięwzięć w ramach POŚ i PGO ma 
pozytywny wpływ na środowisko i proponowanie rozwiązań alternatywnych nie ma 
uzasadnienia. Ponadto dokument przedstawia ogólne propozycje przedsięwzięć i w związku  
z tym brak jest możliwości precyzyjnego określenia działań alternatywnych dla wskazanych 
działań.  
Skutki środowiskowe podejmowanych działań w ramach POŚ silnie zależą od lokalnej 
chłonności środowiska lub od występowania w rejonie realizacji przedsięwzięcia tzw. 
obszarów wrażliwych, dlatego przy budowie nowych dróg, urządzeń wykorzystujących 
odnawialne źródła energii, zbiorników retencyjnych  należy rozważać warianty alternatywne 
tak aby wybrać ten, który w najmniejszym stopniu będzie negatywnie oddziaływać na 
środowisko. Jako warianty alternatywne przedsięwzięcia można rozważać: warianty 
lokalizacji, warianty konstrukcyjne i technologiczne, warianty organizacyjne czy wariant 
niezrealizowania inwestycji tzw. wariant „0”. Wariant „0” nie oznacza, że nic się nie zmieni, 
ponieważ brak realizacji inwestycji może także powodować konsekwencje środowiskowe.  

Warunkiem prawidłowego funkcjonowania zaproponowanego w projekcie PGO 
systemu gospodarki odpadami jest zachowanie określonych terminów realizacji przyjętych 
zadań, dostępność środków finansowych, a także brak protestów mieszkańców.  

Przyjęcie na terenie gminy określonego sposobu odzysku i unieszkodliwiania odpadów 
winno być ściśle związane z systemem ich zbierania i transportu. Odpady ulegające 
biodegradacji mogą być zbierane jako odpady zmieszane lub zbierane selektywnie, np. papier, 
tektura, odpady domowe, odpady zielone. Odpady ulegające biodegradacji zmieszane mogą 
być spalane lub przerabiane w instalacjach mechaniczno-biologicznych w celu obniżenia 
zawartości frakcji ulegających biodegradacji, przed ich składowaniem na składowisku. 

Wariant selektywnego zbierania odpadów przewiduje aktywny udział mieszkańców, co 
pozwala na oszczędność środków i przyspieszenie przekazania odpadów na linię do 
segregacji odpadów. Wariant ten powinien być preferowany i realizowany docelowo, 
wiadomo jednak, iż dotychczasowe efekty w zakresie selektywnego zbierania przy udziale 
mieszkańców są niewielkie. 
 Na etapie sporządzania prognozy dysponowano dokumentami strategicznymi 
opracowanymi dla Gminy Tczów, które pozwoliły na sprawdzenie w jaki sposób 
proponowane w „Programie …” rozwiązania dostosowane są do planów inwestycyjnych 
gminy. Realizacja zadań w zakładanych ramach czasowych będzie w większości przypadków 
uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych (pomocowych). 

12. Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji projektu POŚ 
 i PGO  

Podstawowym założeniem Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki 
Odpadami dla Gminy Tczów jest uzyskanie stałej i zauważalnej poprawy jakości wszystkich 
komponentów środowiska przyrodniczego. W przypadku braku jego realizacji lub realizacji 
fragmentarycznej (wyrywkowej) założone w Programie cele nie zostaną osiągnięte, a w 
konsekwencji może nastąpić pogorszenie się stanu środowiska przyrodniczego  
w regionie. Poniżej przedstawiono potencjalne zmiany, jakie mogłyby mieć miejsce  
w przypadku braku realizacji ustaleń Programu, w poszczególnych dziedzinach ochrony 
środowiska. 

Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji POŚ: 
- pogorszenie jakości wód powierzchniowych i podziemnych w związku  

ze zwiększonym wytwarzaniem ścieków i brakiem systemu ich odprowadzania,  
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- zmniejszanie się zasobów wodnych,  
- zwiększone zagrożenie suszą glebową,  
- postępująca degradacja gleb,  
- degradacja walorów krajobrazu,  
- pogorszenie jakości powietrza,  
- zwiększającą się liczba mieszkańców narażonych na ponadnormatywne natężenie 

hałasu,  
- wzrost zużycia surowców i wody,  
- pogorszenie jakości życia mieszkańców.   

 
Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji założeń aktualizacji 

PGO są następujące: 
- zwiększona emisja pyłów i gazów do atmosfery, pogorszenie jakości powietrza, wód 

powierzchniowych i podziemnych, gleby, straty w bioróżnorodnosci – wynik 
powstawania „dzikich wysypisk śmieci”, spalanie odpadów w paleniskach domowych, 
niewłaściwie postępowanie z odpadami zawierającymi azbest,  

- nadmierne wykorzystywanie zasobów naturalnych – nie stosowanie w procesach 
produkcyjnych technologii wykorzystujących odpady jako surowiec i technologii 
małoodpadowych, 

- niszczenie zasobów leśnych – występowanie „dzikich wysypisk”, 
- negatywne oddziaływanie na wszystkie komponenty środowiska – niewłaściwe 

postępowanie z wytwarzanymi odpadami niebezpiecznymi. 
 
  W przypadku gdy POŚ i PGO dla gminy Tczów nie zostanie wdrożony negatywne 
trendy będą się pogłębiać, a zanieczyszczenie środowiska wzrastać. Realizacja Programu jest 
więc konieczna.  

13.  Niedostatki  i  braki  materiałów  utrudniające  ocenę szkodliwego  oddziaływania  
na  środowisko  ustaleń projektowanego  dokumentu 

W trakcie opracowywania prognozy nie stwierdzono istotnych niedostatków lub 
braków materiałów, które ograniczyłyby możliwość wykonania prognozy. Pewne utrudnienia 
stwarzał tylko brak najnowszych materiałów statystycznych.  

14. Metody wykorzystane przy opracowaniu prognozy 

 
Ocenę oddziaływania na środowisko przeprowadzono według następującego schematu: 

 
określenie zagadnień oceny oddziaływania na środowisko 

↓ 
identyfikacja stanu elementów środowiska, potencjalnie wrażliwych na zmiany w wyniku 

realizacji projektu Programu 
↓ 

identyfikacja kierunków działań, które mogą wpłynąć na stan środowiska 
↓ 

sporządzenie matrycy przedstawiającej w skondensowanej postaci obszary zależności  
w rozbiciu na poszczególne jego komponenty 

 
Prognoza oddziaływania na środowisko dla aktualizacji programu ochrony środowiska  

i planu gospodarki odpadami została opracowana na podstawie zapisów ustawy Prawo 
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ochrony środowiska i ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 
Przy sporządzaniu niniejszej prognozy wykorzystano również informacje udostępnione przez 
WIOŚ w Warszawie, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Starostwo 
Powiatowe w Szydłowcu, przedsiębiorców, a także posiadaną wiedzę i doświadczenia  
w zakresie ocen oddziaływania na środowisko przedsięwzięć związanych z gospodarką 
odpadami.    

Analizie poddano aktualny i prognozowany stan gospodarki odpadami i ochrony 
środowiska na terenie Gminy Tczów oraz proponowane kierunki działań w tym zakresie. 
Wnioski z tej analizy odniesiono do stanu środowiska w gminie i przeanalizowano możliwe 
skutki realizacji planu. W prognozie oceny oddziaływania na środowisko przeanalizowano 
uwzględnienie w Planie strategicznych kierunków działań przyjętych w innych dokumentach 
zarówno na poziomie krajowym jak i wojewódzkim. 

15.  Metody analizy realizacji postanowień projektu POŚ i PGO  

Projekt POŚ i PGO dla gminy Tczów określa zasady oceny i monitorowania efektów 
jego realizacji. W ramach każdego priorytetu zaproponowano wskaźniki ilościowe  
i jakościowe, które pozwolą określić stopień realizacji poszczególnych działań i związane  
z tym zmiany w środowisku. Dla każdego wskaźnika określono także źródło pozyskiwania 
danych do weryfikacji, co znacznie ułatwi ich uzyskanie. Ocena realizacji Programu na 
podstawie wyznaczonych wskaźników dokonywana będzie co dwa lata.  

W ramach prac nad Prognozą dokonano ich oceny i weryfikacji. Zamieszczone  
w Programie propozycje wskaźników monitorowania jego realizacji są właściwe i pozwalają  
w pełni ocenić zmiany jakie nastąpią w środowisku w wyniku jego realizacji.  

16. Informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko 

Obowiązek rozważania możliwości transgranicznego oddziaływania na środowisko 
planowanych przedsięwzięć wynika z Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko  
w kontekście transgranicznym, sporządzonej w Espoo dnia 25 lutego 1991 roku. 
Specjalnej analizie powinny podlegać inwestycje zlokalizowane blisko granic, a także te 
realizowane dalej, ale ze względu na rozmiar przedsięwzięcia mogące powodować znaczące 
emisje lub zmiany w środowisku. Gmina Tczów nie jest położona w obszarze 
przygranicznym, a realizacja POŚ i PGO dla gminy Tczów nie tworzy żadnych konsekwencji 
dla ewentualnych skutków środowiskowych, których charakter mógłby posiadać znaczenie 
transgraniczne. Skala przedsięwzięć zaproponowanych do realizacji w ramach Programu ma 
charakter regionalny i ewentualne negatywne oddziaływanie tych przedsięwzięć będzie miało 
zasięg lokalny. Na etapie prognozy stwierdzono, że realizacja Programu nie wskazuje na 
możliwość negatywnego transgranicznego oddziaływania na środowisko, mogącego objąć 
terytorium innych państw.  

17. Streszczenie w języku niespecjalistycznym 

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Programu Ochrony Środowiska  
i Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Tczów”, została opracowana zgodnie z ustawą 
„Prawo ochrony środowiska” a także ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 Nr 199, poz. 1227 ze zm.) i stanowi 
element procedury postępowania w sprawie oceny oddziaływania tego dokumentu na 
środowisko przyrodnicze regionu. 
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Zakres merytoryczny prognozy wynika z art. 51 ustawy o udostępnianiu informacji  
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 Nr 199, poz. 1227 ze zm.). Celem prognozy jest 
identyfikacja potencjalnych oddziaływań skutków wykonania „Programu Ochrony 
Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Tczów na lata 2010-2013” na 
środowisko i stwierdzenie czy realizacja proponowanych zadań sprzyjać będzie ochronie 
środowiska i zrównoważonemu rozwojowi.  
Przyjęto średniookresowe cele pośrednie dotyczące poszczególnych komponentów 
środowiska. Do każdego z celów przyporządkowane zostały kierunki działań zmierzające do 
osiągnięcia postawionych celów. Dla osiągnięcia wyznaczonych celów wskazano działania 
oraz zadania prowadzące do ich realizacji.  

Ocena stanu środowiska na terenie gminy Tczów pozwoliła wskazać następujące 
problemy ochrony środowiska: 

 niedostateczny rozwój sieci kanalizacyjnej, 
 duża emisja niska z gospodarstw domowych, 
 niska efektywność funkcjonujących systemów selektywnego zbierania odpadów,  
 zły stan techniczny dróg na terenie gminy,  
 zaśmiecanie terenów leśnych. 

 
Wskazane problemy środowiskowe na terenie gminy znajdują rozwiązanie w ramach 
zaproponowanych w projekcie POŚ i PGO dla gminy Tczów zadań do realizacji.  

W Prognozie przeanalizowano możliwy wpływ wskazanych do realizacji w POŚ  
i PGO zadań na następujące elementy: obszary Natura 2000, różnorodność biologiczną,  
ludzi, zwierzęta i rośliny, wodę, powietrze,  powierzchnie ziemi i gleby, przyrodę i krajobraz.  
Określono czy oddziaływanie to może mieć kierunek negatywny, pozytywny, pozytywny  
i  negatywny czy obojętny na poszczególne elementy. Przy tak przeprowadzonej ocenie 
możliwe było generalne określenie potencjalnych niekorzystnych skutków środowiskowych 
związanych z realizacją poszczególnych zadań. Ponadto oceny tej dokonano przede 
wszystkim pod kątem oddziaływania na środowisko w fazie eksploatacji, zakładając, że 
uciążliwości występujące w fazie budowy z reguły mają charakter przejściowy. 

Potencjalne krótkoterminowe oddziaływania na zasoby środowiska mogą być 
związane z fazą realizacji inwestycji: 

 budowa przyłączy kanalizacyjnych do obiektów, 
 usuwanie azbestu z obiektów i instalacji budowlanych, 
 przebudowa dróg, 
 termomodernizacja budynków. 

 
Dla większości przedsięwzięć przewidywanych do realizacji w Programie bezpośrednie 
oddziaływanie na środowisko będzie lokalne i krótkotrwałe. Oddziaływania te mogą być 
także znacznie ograniczone poprzez wybór odpowiedniej lokalizacji, właściwą realizację oraz 
użytkowanie inwestycji. W przypadku realizacji zaplanowanych inwestycji na trenach 
cennych przyrodniczo, należy szczegółowo rozważyć wszystkie oddziaływania.  

Realizacja żadnego z proponowanych działań nie pociągnie za sobą transgranicznego 
oddziaływania na środowisko. 

Wśród zadań ujętych w projekcie „Programu...”, nie ma inwestycji mogących 
powodować większe zagrożenie dla środowiska, gdyż suma korzyści z ich realizacji 
przekracza jednak zdecydowanie potencjalne zagrożenie. W sytuacji, gdy większość 
proponowanych do realizacji przedsięwzięć w ramach POŚ i PGO ma pozytywny wpływ na 
środowisko proponowanie rozwiązań alternatywnych nie ma uzasadnienia.  
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Szczegółowa analiza oddziaływań na środowisko poszczególnych inwestycji możliwa 
będzie na etapie wydawania decyzji środowiskowej.  

W przypadku, gdy POŚ i PGO dla gminy Tczów nie zostanie wdrożony prowadzić to 
może do pogłębiania się problemów w zakresie ochrony środowiska, co negatywnie wpływać 
będzie na zdrowie mieszkańców a także przyczyni się do degradacji zasobów przyrodniczych 
oraz walorów kulturowych. 

Przeprowadzona analiza i ocena wszystkich założonych kierunków działań w POŚ  
i PGO pozwala na stwierdzenie, że generalnie ich realizacja spowoduje poprawę jakości 
środowiska, zachowanie różnorodności biologicznej oraz dziedzictwa przyrodniczo-
kulturowego, a także wpłynie na ograniczanie zużywania zasobów środowiskowych. 


