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1. WSTĘP 

 

 Prognoza sporządzana dla potrzeb postępowania w sprawie oddziaływania na 

środowisko gminnych programów ochrony środowiska powinna określać i oceniać między 

innymi skutki wpływu realizacji ustaleń dokumentu na elementy środowiska przyrodniczego 

oraz dobra materialne, a także skutki dla stanu środowiska, które mogą wyniknąć ze zmian 

istniejącego przeznaczenia lub wykorzystywania terenów wskutek realizacji ustaleń Planu 

Gospodarki Niskoemisyjnej. 

 

Ustala się, iż prognoza powinna obejmować obszar Gminy Wola Krzysztoporska wraz 

z obszarami pozostającymi w zasięgu oddziaływania wynikającego z realizacji ustaleń Planu 

Gospodarki Niskoemisyjnej. 

 

 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 

Podstawą prawną wykonania Prognozy są:  

 

art. 51 ust. 2 oraz art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października z 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 

o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) 

 

 

3. ZAKRES OPRACOWANIA 

 
 Celem opracowania jest określenie rodzaju, stopnia oraz zasięgu przestrzennego zmian 

środowiska, wywołanych przez zakres oraz tempo realizacji zadań i działań, sprecyzowanych 

w treści Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wola Krzysztoporska na lata 2015 – 

2020, zwanego dalej PGN. 

 

 Zakres Prognozy wynika z art. 51 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) 
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4. METODY ZASTOSOWANE PRZY SPORZĄDZANIU 

PROGNOZY 

 

Procedura strategicznej oceny oddziaływania na środowisko była prowadzona 

równolegle do realizacji dokumentu podstawowego – PGN.  

 Prognozę oddziaływania na środowisko wykonano w oparciu o przepisy ustawy z dnia 

3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 

z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) 

 W niniejszym dokumencie dokonano analizy oddziaływań na środowisko w oparciu 

o dane literaturowe oraz ustalenia własne, które zestawiono z lokalnymi uwarunkowaniami 

środowiskowymi. W przypadku zapisów PGN zastosowano jakościową analizę macierzową, 

dzięki czemu możliwe było poddanie ocenie wpływu poszczególnych zadań przewidzianych 

w PGN na środowisko. 

 

 

5. PROPOZYCJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH 

METOD ANALIZY SKUTKÓW REALIZACJI 

POSTANOWIEŃ PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU 

ORAZ CZĘSTOTLIWOŚCI JEJ PRZEPROWADZANIA 

 

 Realizacja postanowień PGN będzie monitorowana na podstawie wskaźników 

zaprezentowanych w PGN. Mechanizm ww. monitoringu PGN został szczegółowo 

zaprezentowany w PGN, natomiast jego najważniejsze założenia znajdują się poniżej. 

 

 Monitoring efektów koniecznym elementem wdrażania PGN. Jednym z elementów 

wdrażania PGN jest aktualizacja bazy danych o emisji oraz prowadzona systematycznie 

inwentaryzacja. Wiąże się to z zaangażowaniem wielu pracowników gminy oraz wysokim 

stopniem zaangażowania środków finansowych. Jest to jednak najskuteczniejsza metoda 

monitorowania efektywności działań określonych w PGN. 

 

 Poniżej przedstawiono główne wskaźniki monitorowania, które należy poddać 

okresowej ocenie i analizie: 

 poziom emisji, CO2 w stosunku do przyjętego roku bazowego, 

 poziom zużycia energii finalnej w stosunku do przyjętego roku bazowego, w tym: 

 zużycie paliw kopalnianych,  

 zużycie paliw na potrzeby transportu,  

 zużycie energii elektrycznej,  

 udział zużytej energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, 

 stopień realizacji przedsięwzięć i zadań, 
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 poziom wykonania przyjętych celów,  

 rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami i działaniami, a ich realizacją. 

 

 W celu ułatwienia monitoringu poprzez wskaźniki efektywności działań określonych 

w PGN zaleca się podział przedmiotu monitorowania na obszar samorządu i obszar 

społeczeństwa. 

 

System weryfikacji i monitorowania PGN opiera się na analizie ww. wskaźników  

w postaci tzw. „check-list”. Propozycję zawartości „check-list” przedstawiono w poniższej 

tabeli: 

Rodzaje wskaźników do weryfikacji i monitoringu procesu wdrażania PGN. 

Lp. Obszar Działanie Wskaźniki 

Ocena 

efektu na 

podstawie 

wskaźnika 

Stopień realizacji 

działania w 

danym roku [%] 

1 

Użyteczność 

publiczna, 
 

 

 

Termomodernizacja 

obiektów użyteczności 

publicznej wraz ze 

stosowaniem OZE  
 

Ocena efektów: - 

Określenie oszczędności 

energii na podstawie 

audytu energetycznego, - 

Liczba obiektów 

poddanych 

termomodernizacji, 

  

2 

Użyteczność 

publiczna, 

Społeczeństwo 

Działania edukacyjne z 

zakresu efektywnego 

wykorzystania energii 

(głównie energii 

elektrycznej) 

Ocena efektów: 

- liczba uczestników 

spotkań informacyjnych 
  

3 
Użyteczność 

publiczna 

System zarządzania 

energią 

i środowiskiem w 

obiektach 

użyteczności publicznej 

Ocena efektów 

energetycznych:  

Monitorowanie 

rzeczywistego zużycia 

energii, paliwa, wody w 

obiektach, porównywanie 

zużycia. 

  

4 
Oświetlenie 

publiczne 

Modernizacja 

pozostałych punktów 

świetlnych na terenie 

gminy 

Ocena efektów 

energetycznych: 

- ilość zużywanej energii 

elektrycznej, 

- moc jednostkowa punktów 

świetlnych, 

- liczba wymienionych 

punktów świetlnych 
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5 
Transport 

publiczny 

Odpowiednie zapisy 

umowne z firmami 

realizującymi przewozy 

w zakresie komunikacji 

publicznej 

(stosowanie pojazdów 

spełniających 

odpowiednie normy 

emisyjne) 

Ocena efektów (na 

podstawie danych od 

przewoźników): 

- liczba tzw. 

wozokilometrów w ciągu 

roku, 

- zużycie paliwa, 

- stosowanie wskaźnika 

zużycia paliwa w l/100 km i 

porównywanie w kolejnych 

latach. 

  

6 Społeczeństwo 

Wymiana źródeł ciepła, 

termomodernizacja 

budynków, 

wsparcie dla instalacji 

OZE 

Ocena efektów w 

odniesieniu rocznym: 

- liczba wymienionych 

źródeł ciepła , 

- rodzaj stosowanego 

paliwa przed i po 

wymianie źródła, 

- liczba budynków 

poddanych 

termomodernizacji, 

- liczba zainstalowanych 

OZE 

  

7 Społeczeństwo 

Promocja mechanizmu 

NFOŚiGW dotyczącego 

finansowania instalacji 

solarnych lub innych 

OZE dla osób 

fizycznych. 

Ocena efektów: 

- Liczba dystrybuowanych 

materiałów informacyjnych, 

- Liczba osób 

korzystających z punktu 

informacyjnego. 

  

8 
Inwestor 

prywatny 

Realizacja przedsięwzięć 

opartych o OZE w tym 

farmy wiatrowe i farmy 

fotowoltaiczne, lub 

innych, skutkujących 

ograniczeniem emisji z 

terenu Gminy. 

Ocena efektów: 

- liczba wniosków o 

decyzję na realizację 

przedsięwzięcia, 

  

 

 Wyżej opisany monitoring powinien być wykonywany raz w roku przez 

wskazanych pracowników gminy. 

 Stosowanie opisanych w niniejszym rozdziale zasad pozwoli na dokładne 

monitorowanie postanowień PGN i w razie potrzeb zastosowanie ewentualnych działań 

korygujących lub naprawczych. 

 

mailto:szkolenia@meritumnet.pl
mailto:azbest@meritumnet.pl
mailto:audyt@meritumnet.pl


   
  

Meritum Competence 
Al. Jerozolimskie 91, 02-001 Warszawa 

NIP 5262737394 
szkolenia@meritumnet.pl, azbest@meritumnet.pl, audyt@meritumnet.pl 

 www.szkolenia.meritumnet.pl 
11 

 

6. INFORMACJE O MOŻLIWYM TRANSGRANICZNYM 

ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO 

 

PGN nie przewiduje realizacji zadań, które miałyby oddziaływanie transgraniczne. 

PGN nie przewiduje realizacji żadnych zadań, które mogłyby oddziaływać w jakikolwiek 

sposób na tereny przyległe do Gminy Wola Krzysztoporska, tym bardziej na terytorium 

innych Państw. 

 Niniejsza Prognoza również nie przewiduje, że realizacja zadań wskazanych w PGN 

będzie miała wpływ na tereny przyległe do Gminy Wola Krzysztoporska lub tereny należące 

do sąsiednich Państw. 

 

7. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 

 

Prognoza oddziaływania na środowisko PGN została wykonana w ramach oceny 

oddziaływania na środowisko przywołanego wyżej dokumentu. 

 

 Podstawy prawne wykonania prognozy stanowią ustawa dnia 27 kwietnia 2001 r. 

Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.) oraz ustawa 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 

2013 r., poz. 1235 ze zm.). 

 

 Celem Prognozy jest ocena oddziaływania na środowisko zadań wskazanych w PGN, 

czyli określenie potencjalnych skutków środowiskowych jakie mogą wystąpić na skutek 

wprowadzenia postanowień PGN w życie, poprzez realizację wyznaczonych w nim zadań. 

  

W Prognozie przedstawiono aktualny stan środowiska na terenie Gminy Wola 

Krzysztoporska, przeanalizowano możliwy wpływ wskazanych do realizacji zadań oraz 

określono ich wpływ na poszczególne elementy środowiska. Przy tak przeprowadzonej 

analizie możliwe było wykonanie kompleksowej oceny oddziaływania na środowisko. 

 

 Stwierdzono, że zadania wskazane w PGN w zdecydowanej większości mają wpływ 

pozytywny, a w kilku miejscach znikomy bądź neutralny na stan środowiska obszaru gminy. 

Nie stwierdzono zadań z jakimkolwiek negatywnym oddziaływaniem. 
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8. ISTNIEJĄCY STAN ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO 

GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA ORAZ POTENCJALNE 

ZMIANY STANU ŚRODOWISKA W PRZYPADKU WYBORU 

WARIANTU ZEROWEGO (BRAKU REALIZACJI) 
 

W niniejszym rozdziale przedstawiony został szczegółowy opis stanu środowiska 

Gminy Wola Krzysztoporska. Do każdego komponentu środowiskowego została również 

przygotowana analiza SWOT – słabych i mocnych stron danego aspektu wraz z szansami 

i ewentualnymi zagrożeniami dla danego komponentu środowiska. 

 Zagrożenia zaprezentowane w analizie SWOT dla każdego komponentu stanowią 

realne ryzyko pogorszenia się stanu środowiska w gminie w przypadku braku podejmowania 

jakichkolwiek działań zapobiegawczych, czyli w omawianym przypadku w wariancie 

przedstawiającym brak realizacji założeń PGN. Należy jednocześnie podkreślić, że sam PGN 

zakłada minimalizację ww. ryzyk, dzięki czemu wskutek realizacji wskazanych w PGN zadań 

powinna nastąpić poprawa stanu środowiska w gminie. 

 
 

8.1. Zasoby wodne 
 

Zasoby wodne - informacje ogólne 

 

 Nadrzędnym aktem prawnym, stanowiącym o ochronie wód na obszarze Unii 

Europejskiej jest Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. 

2000/60/WE ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej, 

powszechnie zwaną Ramową Dyrektywą Wodną (RDW). Podstawowym założeniem RDW 

jest osiągnięcie do 2015 roku dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych. 

 

 Polska jako państwo będące członkiem Unii Europejskiej zobligowana została do 

wdrożenia postanowień RDW w obszarze prawa krajowego. W Polsce monitoring jakości 

wód powierzchniowych prowadzony jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2011 r. 

Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2015 poz. 469) wraz z odpowiednimi rozporządzeniami. 

 

 Ramowa Dyrektywa Wodna wprowadza podział terytorialny na Jednolite Części Wód 

(JCW). JCW stanowią podstawowe jednostki gospodarki wodnej oraz monitoringu i ochrony 

środowiska i obejmują zbiorniki wód stojących, cieki, przybrzeżne fragmenty wód morskich 

oraz wody podziemne. 

 

 Prawo wodne (Art. 5, § 5) dzieli JCW na Jednolite Części Wód Powierzchniowych 

(JCWP) i Jednolite Części Wód Podziemnych (JCWPd). 
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8.1.1. Wody powierzchniowe 
 

Monitoring wód powierzchniowych 

 

 Gmina Wola Krzysztoporska znajduje się w większości Regionie Wodnym Środkowej 

Wisły oraz częściowo w Regionie Wodnym Warty (północno–zachodni i południowo-

zachodni fragment gminy). Przez obszar gminy przepływa tylko jedna większa rzeka – 

Dąbrówka (rzeka IV rzędu), odwadniająca prawie cały jej obszar. Stanowi ona lewobrzeżny 

dopływ rzeki Luciąży (zlewnia Pilicy). Drugą co do wielkości rzeką jest Bogdanówka – 

prawobrzeżny dopływ Dąbrówki. Pozostałe cieki to kanały odwadniające, które sprawiają, że 

układ wód powierzchniowych na terenie gminy jest antropogeniczny. 

 Zgodnie z Programem Małej Retencji dla Województwa Łódzkiego (2006 r.) na terenie 

gminy ma zostać zlokalizowany jeden zbiornik małej retencji „Laski” (nr obiektu 144). 

 

 Państwowy Monitoring Środowiska w zakresie wód powierzchniowych (Monitoring 

Jakości Wód Powierzchniowych) prowadzony jest w Polsce przez wojewódzkie inspektoraty 

ochrony środowiska pod nadzorem Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Sposób oraz 

częstotliwość badań monitoringowych i klasyfikacji stanu wód określają rozporządzenia 

wykonawcze do ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2015 poz. 469) oraz 

wytyczne Głównego Inspektora Ochrony Środowiska: 

 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 października 2014 r. w sprawie sposobu 

klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm 

jakości dla substancji priorytetowych (Dz.U. 2014 poz. 1482), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie form i 

sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i 

podziemnych (Dz.U. 2011 nr 258 poz. 1550 z późn. zm.). 

 

 Zestawienie i podsumowanie wyników monitoringu wód powierzchniowych na terenie 

Gminy Wola Krzysztoporksa stanowi tabela 3.1. Stan ogólny wszystkich ocenionych JCWP 

został oceniony jako zły, ze względu na umiarkowane (i jedną słabą) oceny stanu/potencjału 

ekologicznego. 

 

 Rozmieszczenie punktów monitoringu wód powierzchniowych w województwie 

łódzkim przedstawiono na rysunku 3.1.  
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Tabela 3.1. Wyniki ocen JCWP badanych w latach 2010-2012. (WIOŚ, Łódź 2013) 
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w
y

m
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ań
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la
 

o
b

sz
ar

ó
w

 c
h

ro
n

io
n
y

ch
 

STAN / 

POTEN
CJAŁ 

EKOLO

GICZNY 

STAN 
CHEMICZ

NY 

STAN 
JCWP 

Wisły 
Bogdanów

ka 

PLRW20001

725452499 
17 N III I PSD II N 

UMIAR
KOWA

NY 

- ZŁY 

Wisły Strawa 
PLRW20001

72545289 
17 N III I II I N 

UMIAR

KOWA

NY 

DOBRY ZŁY 

Odry 
Grabia do 

Dłutówki 

PLRW60001

6182854 
16 N IV I II - T SŁABY - ZŁY 

Odry Rakówka 
PLRW60001

618229 
16 T III II II I N 

UMIAR

KOWA

NY 

DOBRY ZŁY 

* Typ abiotyczny: 16 – potok nizinny lessowy lub gliniasty; 17 potok nizinny piaszczysty 

 

 

Objaśnienia do tabeli 8.1. 

Stan 

ekologiczny 

Klasa elementów 

biologicznych 

Potencjał 

ekologiczny 
 

Stan 

ekologiczny 

Klasa elementów 

fizykochemicznych 

Potencjał 

ekologiczny 

I 
Stan bdb. / potencjał 

maks. 
I  I 

Stan bdb. / potencjał 

maks. 
I 

II Stan db / potencjał db II  II Stan db / potencjał db II 

III 
Stan / potencjał 

umiarkowany 
III  PSD 

Poniżej stanu / 

potencjału dobrego 
PPD 

IV Stan / potencjał słaby IV     

V Stan / potencjał zł V  Stan chemiczny 

    Dobry Stan dobry 

Stan 

ekologiczny 

Klasa elementów 

hydromorfologicznych 

Potencjał 

ekologiczny 
 PSD_sr Przekroczone stężenia średnioroczne 

I 
Stan bdb. / potencjał 

maks. 
I  PSD_max Przekroczone stężenia maksymalne 

 Potencjał db II  PSD 
Przekroczone stężenia średnioroczne 

i maksymalne 

     

N – nie są spełnione wymagania dla obszaru 

chronionego 
 Stan JCWP 

T – spełnione wymagania dla obszaru chronionego  DOBRY Stan dobry 

    ZŁY Stan zły 
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Rysunek 8.1. Rozmieszczenie punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu wód 

powierzchniowych w województwie łódzkim w latach 2010-2012. (Źródło: Raport o stanie 

środowiska w województwie łódzkim na podstawie badań przeprowadzonych w ramach 

Państwowego Monitoringu Środowiska w 2012 roku, WIOŚ, Łódź 2013) 
 

 Komunikat o stanie jakości wód powierzchniowych województwa łódzkiego badanych 

w latach 2010-2012 (WIOŚ, Łódź 2013) prezentuje dane zebrane dla dorzecza Wisły, 

w którym (w większości) zawiera się obszar Gminy Wola Krzysztoporska. Są to dane 

dotyczące stanu/potencjału ekologicznego (rysunek 8.2.), stanu chemicznego (rysunek 8.3.), 

spełnienia wymagań dla obszarów chronionych (rysunek 8.4.) oraz stanu ogólnego JCWP 

(rysunek 8.5.). 
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Rysunek 8.2. Stan/potencjał ekologiczny jednolitych części wód badanych 

na terenie województwa łódzkiego w latach 2010-2012 w dorzeczu Wisły. 

 
Rysunek 8.3. Stan chemiczny jednolitych części wód badanych na terenie 

województwa łódzkiego w latach 2010-2012 w dorzeczu Wisły. 
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Rysunek 8.4. Spełnienie wymagań dla obszarów chronionych przez 

jednolite części wód badane na terenie województwa łódzkiego w latach 

2010-2012 w dorzeczu Wisły. 

 
Rysunek 8.5. Stan jednolitych części wód badanych na terenie 

województwa łódzkiego w latach 2010-2012 w dorzeczu Wisły. 
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Obszary zagrożone podtopieniami 

 

 Obszary zagrożone podtopieniami zostały przedstawione na rysunku 8.6. Można 

zauważyć, że takie tereny nie znajdują się na obszarze Gminy Wola Krzysztoporska. 

Najbliżej położone takie obszary leżą dość daleko na wschód od granic gminy, wzdłuż rzeki 

Pilicy. Jednak rzeki Dąbrówka i Bogdanówka mogą stanowić potencjalne zagrożenie w 

postaci wiosennych i letnich lokalnych podtopień. 

 

 
Rysunek 8.6. Obszary zagrożone podtopieniami. (Źródło: http://spdpsh.pgi.gov.pl/PSHv7/) 

 

 

8.1.2. Wody podziemne 

Wody podziemne - informacje ogólne 

 

 Pod powierzchnią Gminy Wola Krzysztoporska nie znajduje się żaden Główny 

Zbiornik Wód Podziemnych (GZWP). Najbliżej położony taki zbiornik to Główny Zbiornik 

Wód Podziemnych Niecka Łódzka o numerze 401. 

 W Gminie Wola Krzysztoporska występują dwa poziomy wodonośne wód 

podziemnych, związane z utworami czwartorzędowymi i górnokredowymi. W poziomie 

czwartorzędowym wody podziemne występują na głębokości od kilkunastu do 40 m p.p.t., 

a wydajność potencjalna studni wynosi od 10 do 120 m
3
/h. wody te występują pod 

niewielkim ciśnieniem. W poziomie kredowym wody podziemne występują na głębokości 

od kilku do 60 m p.p.t., a wydajność potencjalna studni wynosi od 20 do 120 m
3
/h. Wody 

te występują pod ciśnieniem do 3 000 kPa.  
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 Aktualna wersja podziału JCWPd na 161 części (rysunek 8.7.) obowiązuje do końca 

2015 roku. Planuje się, że projektowana nowa wersja podziału na 172 części oraz subczęści, 

po akceptacji KZGW, będzie obowiązywała od 2016 roku (Strona Państwowej Służby 

Hydrologicznej: http://www.psh.gov.pl/artykuly_i_publikacje/publikacje/charakterystyka-

geologiczna-i-hydrogeologiczna-zweryfikowanych-jcwpd.html).  

 Według obecnie obowiązującego podziału Gmina Wola Krzysztoporska leży 

w większości w obszarze JCWPd 97 oraz w części (fragment północno-zachodni) w obszarze 

JCWPd 96.  

 

 

Rysunek 8.7. Mapa stanu Jednolitych Części Wód Podziemnych (JCWPd) według podziału 

na 161 obszarów. (Źródło: http://mjwp.gios.gov.pl/mapa/). 

 

 Rysunek 8.8. przedstawia punkty poboru wód podziemnych do celów komunalnych 

i przemysłowych. Na terenie Gminy Wola Krzysztoporska jest zlokalizowanych 6 takich 

punktów. Wcześniej funkcjonowały także ujęcia w Bujnach (2 studnie), Majkowie Dużym (1 

studnia), Piaskach (1 studnia) i Wygodzie (1 studnia) lecz zostały one zlikwidowane. Na 

obszarze gminy są zlokalizowane także punkty poboru wód mineralnych (rysunek 8.9.).  
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Punkty poboru wód to: 

1. Ujęcie w Kacprowie (2 studnie) 

2. Ujęcie w Jeżowie (3 studnie) 

3. Ujęcie w Rokszycach (2 studnie) 

4. Ujęcie w Woźnikach (2 studnie) 

5. Ujęcie w Gomulinie (2 studnie) 

6. Ujęcie w Parzniewicach (3 studnie) 
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Rysunek 8.8. Punkty poboru wód podziemnych. (Źródło: http://spdpsh.pgi.gov.pl/PSHv7/) 

 
Rysunek 8.9. Punkty poboru wód mineralnych. (Źródło: http://spdpsh.pgi.gov.pl/PSHv7/) 
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Monitoring wód podziemnych 

 

Na terenie Gminy Wola Krzysztoporska zlokalizowany jest punkt badawczy 

regionalnego monitoringu wód podziemnych w miejscowości Kacprów. Charakterystykę tego 

punktu umieszczono w tabeli 8.2. W 2012 roku wody podziemne zakwalifikowano do I 

(najwyższej) klasy jakości. (Sprawozdanie z monitoringu regionalnego zwykłych wód 

podziemnych na terenie województwa łódzkiego w 2012 roku, Łódź 2013). 

 

Tabela 8.2. Charakterystyka punktu sieci regionalnej monitoringu wód podziemnych na obszarze 

Gminy Wola Krzysztoporska. (Źródło: Sprawozdanie z monitoringu regionalnego zwykłych wód 

podziemnych na terenie województwa łódzkiego w 2012 roku, Łódź 2013) 

Nr 

ppk 

Miejsc

owość 
Użytkownik 

Rodzaj 

punktu 

Rodzaj 

wód* 

Nr 

punktu 
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*
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P
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er
 J

C
W

P
d

 

Je
d
n
o
st

k
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h
y
d
ro

g
eo

lo
g
ic

z

n
a Szerokość 

geograficz

na 

północna 

Długość 

geograficz

na 

wschodnia 

73 
Kacpr

ów 

Zakład Usług 

Wodnych i 

Komunalnych 

w Woli 

Krzysztoporskiej 

Studnia 

wierco

na 

W 2 
51 20 

29,80 

19 33 

32,35 
Cr2 - 97 XI 2 

* W – wody wgłębne 

** Cr2 – kreda górna 

 Jednak nie zawsze wody podziemne w tym punkcie pomiarowo kontrolnym były tak 

dobre jakości. Zestawienie wyników pomiarów dla kolejnych lat przedstawia tabela 8.3. 

 

Tabela 8.3. Wyniki badań wód podziemnych w ppk w Gminie Wola Krzysztoporska. 

(Ekoportal Województwa Łódzkiego, http://5.226.64.98:8080/EKOPORTAL/) 

Rok badań Klasa jakości wód* 

2006 III 

2007 III 

2008 IV 

2009 II 

2010 ~ 

2011 ~ 

2012 I 

* Klasa jakości wód: I – wody bardzo dobrej jakości; II – wody dobrej jakości; III – wody 

zadowalającej jakości; IV – wody niezadowalającej jakości; ~ - brak badań w danym roku. 
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Obszary Szczególnie Narażone 

 

 Obszary Szczególnie Narażone (OSN) są to obszary wód powierzchniowych 

i podziemnych wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz 

obszary wód, do których odpływ azotu ze źródeł rolniczych należy ograniczyć. Obszary OSN 

są tworzone na podstawie art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2011 r. Prawo wodne  

(t.j. Dz.U. 2015 poz. 469) i zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 

grudnia 2002 r. w sprawie kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenie 

związkami azotu ze źródeł rolniczych (Dz. U. Nr 241 poz. 2093). 

Dla wód określonych na podstawie ww. rozporządzenia wyznacza się powierzchnię 

ich zlewni jako obszar szczególnie narażony (OSN). 

 Na obszarze Gminy Wola Krzysztoporska nie wyznaczono Obszarów Szczególnie 

Narażonych (OSN) (Rozporządzenie Nr 2/2012 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki 

Wodnej w Łodzi z dnia 20 sierpnia 2012 r.). 
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Analiza SWOT 

 

Mocne strony Słabe strony 

Dobra jakość wód podziemnych 
Niezadowalająca jakość wód 

powierzchniowych 

Dobrze rozwinięta sieć wodociągowa Umiarkowanie rozwinięta sieć kanalizacyjna 

Małe prawdopodobieństwo wystąpienia 

powodzi na obszarze gminy  

Szanse Zagrożenia 

Znaczne możliwości polepszenia stanu i 

jakości wód powierzchniowych np. poprzez 

ograniczenie spływu z pól uprawnych, 

rozbudowę sieci kanalizacyjnej i likwidację 

szamb  

Rozwój sieci osadniczej, infrastruktury 

technicznej i rolnictwa skutkujący 

zwiększonym poborem wody, większą 

produkcją ścieków i zwiększonym spływem 

powierzchniowym z pól uprawnych 

skutkującym znacznym pogorszeniem stanu i 

jakości wód 

Możliwość nawiązania współpracy 

międzyregionalnej z sąsiednimi 

Jednostkami Samorządu Terytorialnego w 

celu poprawy stanu i jakości wód  

 

 
 

8.2. Powietrze atmosferyczne 
 

Analiza stanu aktualnego 

 

Na terenie Gminy Wola Krzysztoporska, zanieczyszczenia wprowadzane są do 

powietrza z czterech podstawowych źródeł:  

 powierzchniowych (indywidualne ogrzewanie, zanieczyszczenia komunalne 

pochodzące z palenisk domowych, gromadzenia i utylizacji ścieków i odpadów), 

 punktowych (pochodzących ze zorganizowanych źródeł w wyniku energetycznego 

spalania paliw i przemysłowych procesów technologicznych), 

 liniowych (ruch kołowy), 

 z rolnictwa (uprawy i hodowla zwierząt). 

  

 Emisja powierzchniowa związana jest ze stosowaniem paliw stałych (szczególnie 

węgla kamiennego w domowych instalacjach grzewczych) w tym również spalania różnego 

rodzaju odpadów palnych, np. butelek i opakowań plastikowych, co powoduje uwalnianie 

szkodliwych gazów. Wzrost średniego stężenia zanieczyszczeń pyłowych i gazowych 

powstałych w wyniku emisji powierzchniowej notowany jest cyklicznie w okresie zimowym. 
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Jest to zjawisko związane z sezonem grzewczym, gdy przeciętne stężenie zanieczyszczeń jest 

wówczas kilka razy wyższe niż w okresie letnim. Wyniki badań monitoringowych wskazują, 

że emisja z ogrzewania indywidualnego w mniejszych ośrodkach miejskich oraz wiejskich ma 

ogromny udział w ogólnej emisji zanieczyszczeń do powietrza. Jej wpływ najbardziej 

uwidacznia się w obszarach charakteryzujących się zwartą, gęstą zabudową.  

 

Na terenie Gminy Wola Krzysztoporska największa emisja powierzchniowa ma 

miejsce na terenach zabudowanych, gdzie zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna 

wyposażona jest w indywidualne systemy grzewcze, a osiedla domków wielorodzinnych 

posiadają własne przydomowe kotłownie opalane węglem. Dużym problemem jest 

powszechne palenie odpadów komunalnych. Zanieczyszczenia pochodzą z emitorów o małej 

wysokości, co powoduje rozprzestrzenianie się ich po najbliższej okolicy. 

 

Emisja liniowa skoncentrowana jest wzdłuż głównych szlaków komunikacyjnych 

i charakteryzuje się dużą nierównomiernością w ciągu doby. Substancje emitowane 

z silników pojazdów oddziałują na stan czystości szczególnie w najbliższym otoczeniu dróg,  

a ich wpływ maleje wraz z odległością od nich. W ujęciu ogólnym stężenia zanieczyszczeń 

komunikacyjnych wykazują systematyczną tendencję rosnącą, co jest konsekwencją 

szybkiego rozwoju motoryzacji i emisji spalin. 

  

Emisja komunikacyjna z transportu kołowego jest drugą co do znaczenia dla jakości 

powietrza grupą emisji. Największe zanieczyszczenia komunikacyjne związane z ruchem 

pojazdów w Gminie Wola Krzysztoporska emitowane są wzdłuż dwóch dróg krajowych: nr 1 

i nr 8 oraz autostrady A-1. 

Droga krajowa nr 1 przebiega przez wschodnią część gminy i łączy południe Polski 

(Cieszyn) z północą (Gdańsk). Stanowi także część międzynarodowego szlaku 

komunikacyjnego E75 Helsinki – Gdańsk – Łódź – Budapeszt – Ateny. Dodatkowo odcinek 

drogi Tuszyn – Piotrków Trybunalski stanowi fragment autostrady A-1. 

Droga krajowa nr 8 przebiega przez północną część gminy i stanowi odcinek 

międzynarodowej trasy E67, która łączy Europę Środkową z Finlandią. 

Gmina znajduje się w sąsiedztwie węzła, w którym zbiegają się droga krajowa nr 8  

i autostrada A-1. 

 

 Emisja punktowa rozumiana jest, jako energetyczne spalanie paliw przez podmioty 

gospodarcze oraz obiekty sfery publicznej. Największymi źródłami punktowej emisji 

zanieczyszczeń na terenie Gminy Wola Krzysztoporska są: 

 Zakłady chemiczne „Organika-Azoty” S.A. Jaworzno, Woli Krzysztoporskiej, 

 Kaufland Polska Markety Sp. z o.o., Rokoszyce 

 Górażdże Kruszywa Sp. z o.o., Pawłów Górny 

 Prologis Poland Reit Sp. z o.o. 

 Drum-Clean-Recycling Sp. z o.o., Wola Krzysztoporska 

 Cermont Sp. z o.o., Wola Krzysztoporska 
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 Voith Turbo, Sp. z o.o., Majków Duży 

 Karibia Sp. z o.o., Wola Krzysztoporska 

 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe WTÓRMEX Sp. j. Elżbieta i Marek Rochowscy, 

Wygoda 

 PHU Alojzy Stępień, Gomulin Kolonia 

 Gospodarstwo Ogrodnicze Agaty i Grzegorza Krosoniów, Piaski 

 

 Emisja z rolnictwa związana jest głównie z pyleniem. Pył w rolnictwie powstaje na 

skutek prac polowych. Dodatkowymi źródłami zanieczyszczeń z rolnictwa są: nawożenie, 

wypalanie pól, transport plonów oraz hodowla zwierząt.  

 

Poziomy zanieczyszczeń 

 

 Na potrzeby prowadzonych ocen jakości powietrza, zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny 

jakości powietrza (Dz. U. z 2012 r. poz. 914), aktualnie na terenie województwa łódzkiego ze 

względu na jakość powietrza oceniana jest w 2 strefach:  

 aglomeracja łódzka (miasto Łódź) PL1001, 

 strefa łódzka (obszar poza aglomeracją) PL1002.  

 

Gmina należy do strefy łódzkiej, która obejmuje obszar 17 810 km
2
.  

 

Na podstawie danych wojewódzkich systemów monitoringu jakości powietrza 

wykonywane są coroczne oceny jakości powietrza.  

 Systemem oceny jakości powietrza objęte są zanieczyszczenia określone 

rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 września 2012 r. w sprawie dokonywania 

oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1032) tj.: benzen, dwutlenek 

azotu, tlenki azotu, dwutlenek siarki, tlenek węgla, ozon, pył zawieszony PM 2,5, pył 

zawieszony PM 10, a także substancje oznaczane w pyle PM 10 tj.: ołów, arsen, kadm, nikiel 

i benzo(a)piren. (Tabela 8.4.) 
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Tabela 8.4. Poziomy dopuszczalne, docelowe i wartości celu długoterminowego stężenia 

substancji w powietrzu (z uwzględnieniem marginesów tolerancji za 2012 r.). (Źródło: Dane 

z WIOŚ Łódź, delegatura w Sieradzu) 

Lp. 
Nazwa 

substancji 

Okres 

uśredniania 

wyników 

pomiarów 

Jednostki 

Wartość 

dopuszczalnego  

i docelowego 

poziomu substancji 

w powietrzu oraz 

wartość celu 

długoterminowego 

Uwzględniony 

margines 

tolerancji dla 

2012 r. 

[%] 

Kryterium po uwzględnieniu 

marginesów tolerancji dla 2011 r. 
Termin 

osiągnię

cia 

poziomu 

wartość po 

uwzględnieniu 

marginesu 

tolerancji 

za 2012 r. 

dopuszczalna 

częstość 

przekroczeń  

w roku 

kalendarzowym 

1 Benzen 
rok 

kalendarzowy 
μg/m

3
 5 0 5 - 2010 

2 

NO2 

jedna godzina μg/m
3
 200 0 200 18 razy 2010 

rok 

kalendarzowy 
μg/m

3
 40 0 40 - 2010 

NOx 
a) rok 

kalendarzowy 
μg/m

3
 30 0 30 - 2003 

3 SO2 

jedna godzina μg/m
3
 350 0 350 24 razy 2005 

24 godziny μg/m
3
 125 0 125 3 razy 2005 

rok 

kalendarzowy 
μg/m

3
 20 0 20 - 2003 

4 Ołów 
b) rok 

kalendarzowy 
μg/m

3
 0,5 0 0,5 - 2005 

5 PM2,5 
i) rok 

kalendarzowy 
μg/m

3
 25 8 27 - 2015 

 

6 
PM10  

c)
 

24 godziny μg/m
3
 50 0 50 35 razy 2005 

rok 

kalendarzowy 
μg/m

3
 40 0 40 - 2005 

7 CO 8 godzin 
d) 

μg/m
3
 10000 

d)
 0 10000 

d)
 - 2005 

8 Arsen 
e) rok 

kalendarzowy 
ng/m

3
 6 0 6 - 2013 

9 
Benzo(a)

piren 
e)

 

rok 

kalendarzowy 
ng/m

3
 1 0 1 - 2013 

10 Kadm 
e)
 

rok 

kalendarzowy 
ng/m

3
 5

 0 5
 - 2013 

11 Nikiel 
e)

 
rok 

kalendarzowy 
ng/m

3
 20 0 20 - 2013 

12 Ozon 

8 godzin 
d) 

μg/m
3
 120

   d)
 0 120

   d)
 25 dni 

f) 2010 / 

2020 

okres 

wegetacyjny 

(1V – 31VII) 
μg/m

3
 h 18000   

g) h) 0 18000   
g) h) - 2010 

okres 

wegetacyjny 

(1V – 31VII) 
μg/m

3
 h 6000   

g)
 0 6000  2020 

kolorem czerwonym – oznaczono wartości kryterialne określone ze względu na ochronę zdrowia ludzi 

kolorem zielonym – oznaczono wartości kryterialne określone ze względu na ochronę roślin 

 

a) suma dwutlenku azotu i tlenku azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu 

b) suma metalu i jego związków w pyle zawieszonym PM10 

c) stężenie pyłu o średnicy aerodynamicznej ziaren do 10 μm (PM10) mierzone metodą wagową z separacją 

frakcji lub metodami uznanymi za równorzędne 

d) maksymalna średnia ośmiogodzinna, spośród średnich kroczących, obliczanych co godzinę z ośmiu średnich 

jednogodzinnych w ciągu doby. Każdą tak obliczoną średnią 8-godzinną przypisuje się dobie, w której się ona 
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kończy; pierwszym okresem obliczeniowym dla każdej doby jest okres od godziny 17.00 dnia od godziny 16.00 

do 24.00 tego dnia czasu środkowoeuropejskiego CET 

e) całkowita zawartość tego pierwiastka w pyle zawieszonym PM10, a dla benzo(a)pirenu całkowitą zawartość 

benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 

f) liczba dni z przekroczeniem poziomu docelowego w roku kalendarzowym uśredniona w ciągu kolejnych 

trzech lat. W przypadku braku danych pomiarowych z trzech lat dotrzymanie dopuszczalnej częstości 

przekroczeń sprawdza się na podstawie danych pomiarowych z co najmniej jednego roku; od 2020 r. 

dopuszczalna krotność przekroczeń nie obowiązuje, kryterium oceny dla celu długoterminowego jest 

jednokrotne przekroczenie normowanego poziomu stężenia w roku kalendarzowym 

g) wyrażony jako AOT 40, które oznacza sumę różnic pomiędzy stężeniem średnim jednogodzinnym 

wyrażonym w μg/m3 a wartością 80 μg/m3, dla każdej godziny w ciągu doby pomiędzy godziną 8.00 a 20.00 

czasu środkowoeuropejskiego CET, dla której stężenie jest większe niż 80 μg/m
3
. Wartość tę uznaje się za 

dotrzymaną, jeżeli nie przekracza jej średnia z takich sum obliczona dla okresów wegetacyjnych z pięciu 

kolejnych lat. W przypadku braku danych pomiarowych z pięciu lat dotrzymanie tej wartości sprawdza się na 

podstawie danych pomiarowych z co najmniej trzech kolejnych lat. W przypadku gdy w serii pomiarowej 

występują braki, obliczaną wartość AOT 40 należy pomnożyć przez iloraz liczby możliwych terminów 

pomiarowych do liczby wykonanych w tym okresie pomiarów 

h) wartość uśredniona dla kolejnych pięciu lat. W przypadku braku danych pomiarowych z pięciu lat  

dotrzymanie dopuszczalnej częstości przekroczeń sprawdza się na podstawie danych pomiarowych z co najmniej 

trzech lat 

i) stężenie pyłu o średnicy aerodynamicznej ziaren do 2,5 μm (PM2,5) mierzone metodą wagową z separacją 

frakcji lub metodami uznanymi za równorzędne 

 

 Dla części substancji określone są poziomy dopuszczalne, natomiast dla reszty - 

poziomy docelowe, przy czym: 

 Poziom dopuszczalny – jest to poziom substancji, który ma być osiągnięty 

w określonym terminie i który po tym terminie nie powinien być przekraczany; 

poziom dopuszczalny jest standardem jakości powietrza. Poziomy dopuszczalne są 

określone pod kątem ochrony zdrowia ludzi i ochrony roślin; 

 Poziom docelowy – jest to poziom substancji, który ma być osiągnięty w określonym 

czasie za pomocą ekonomicznie uzasadnionych działań technicznych 

i technologicznych; poziom ten ustala się w celu unikania, zapobiegania lub 

ograniczania szkodliwego wpływu danej substancji na zdrowie ludzi lub środowisko 

jako całość; Poziomy docelowe są określone pod kątem ochrony zdrowia ludzi 

i ochrony roślin. 

 

 Dla ozonu (O3) określone są poziomy celu długoterminowego. Jest to poziom 

substancji, poniżej którego, zgodnie ze stanem współczesnej wiedzy, bezpośredni szkodliwy 

wpływ na zdrowie ludzi lub środowisko jako całość jest mało prawdopodobny; poziom ten 

ma być osiągnięty w długim czasie, z wyjątkiem sytuacji, gdy nie jest to możliwe za pomocą 

ekonomicznie uzasadnionych działań technicznych i technologicznych. 

   

Zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, wojewódzki inspektor 

ochrony środowiska dokonuje oceny poziomów substancji w powietrzu w danej strefie za rok 

poprzedni oraz (odrębnie dla każdej substancji) dokonuje klasyfikacji stref. 
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 Wynikiem oceny dla kryterium ochrony zdrowia i kryterium ochrony roślin, dla 

wszystkich substancji podlegających ocenie, jest zaliczenie strefy do jednej z poniższych klas:  

 

 klasa A – jeżeli stężenia substancji na terenie strefy nie przekraczają odpowiednio 

poziomów dopuszczalnych bądź poziomów docelowych; 

o Wymagane działania: utrzymanie stężeń zanieczyszczenia poniżej poziomu 

dopuszczalnego oraz próba utrzymania najlepszej jakości powietrza 

 klasa B – jeżeli stężenia substancji na terenie strefy przekraczają poziomy 

dopuszczalne lecz nie przekraczają ustalonych dla nich marginesów tolerancji; 

o Wymagane działania: określenie obszarów przekroczeń wartości 

dopuszczalnych; określenie przyczyn przekroczeń, podjęcie działań w celu 

zmniejszenia emisji 

 klasa C – jeżeli stężenia substancji na terenie strefy przekraczają poziomy 

dopuszczalne powiększone o margines tolerancji, a w przypadku gdy margines 

tolerancji nie jest określony – poziomy dopuszczalne bądź poziomy docelowe; 

o Wymagane działania: niezbędne jest opracowanie i wdrożenie programu 

ochrony powietrza w celu osiągnięcia odpowiednich poziomów docelowych w 

powietrzu, w zakresie danego zanieczyszczenia 

 klasa C2 – w przypadku pyłu PM2,5 jeżeli stężenia substancji na terenie strefy 

przekraczają poziom docelowy (dodatkowa klasyfikacja zgodnie z pismem GIOŚ 

z dnia 9.02.2012 r., znak: DM/5102-07/01/2012/BT) 

 

Dla parametru jakim jest poziom celu długoterminowego dla ozonu, przewidziano: 

 

 klasa D1 – jeżeli poziom stężeń ozonu nie przekracza poziomu celu 

długoterminowego; 

 klasa D2 – jeżeli poziom stężeń ozonu przekracza poziom celu długoterminowego; 

o Wymagane działania: niezbędne jest podejmowanie ekonomicznie 

uzasadnionych działań technicznych i technologicznych mających na celu 

osiągnięcie poziomu celu długoterminowego do 2020 roku. 

 

 Uwzględniając ww. wytyczne, wynikiem oceny dla kryterium ochrony zdrowia 

i kryterium ochrony roślin, dla wszystkich substancji podlegających ocenie, jest zaliczenie 

strefy do jednej z klas. Zaliczenie strefy do określonej klasy zależy od stężeń zanieczyszczeń 

występujących na jej obszarze i wiąże się z określonymi wymaganiami dotyczącymi działań 

na rzecz poprawy jakości powietrza, bądź utrzymania jakości na dotychczasowym poziomie. 
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Tabela 8.5. Klasyfikacja strefy łódzkiej z uwzględnieniem poziomu docelowego dla 

poszczególnych wskaźników, pod kątem ochrony zdrowia. (Źródło: Dane z WIOŚ Łódź, 

delegatura w Sieradzu) 

L.p. Wskaźnik 

Symbol klasy dla obszaru strefy 

poszczególnych czasów uśredniania 

rok wynikowa 

1. dwutlenek siarki A A 

2. dwutlenek azotu A A 

3. benzen A A 

4. tlenek węgla A A 

5. ozon A D2 

6. pył zawieszony PM2,5 C C 

7. pył zawieszony PM10 C C 

8. arsen w pyle PM10 A A 

9. kadm w pyle PM10 A A 

10. nikiel w pyle PM10 A A 

11. ołów w pyle PM10 A A 

12. benzo(a)piren w pyle PM10 C C 

 

 Strefa łódzka, na podstawie przeprowadzonych przez WIOŚ badań, otrzymała klasę 

C ze względu na roczne stężenia pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz średnioroczne 

stężenie benzo(a)pirenu pod kątem zdrowia. W strefie zarejestrowano również przekroczenie 

dopuszczalnych stężeń ozonu w odniesieniu do poziomu celu długoterminowego (tabela 8.5.). 

Wymagane prawem działania dla stref o klasie C ze stwierdzonymi przekroczeniami 

poziomów dopuszczalnych, to podejmowanie działań na obszarach przekroczeń w ramach 

istniejących, bądź tworzonych programów naprawczych, w celu zmniejszenia emisji pyłu 

PM10 oraz benzo(a)pirenu, a także podejmowanie działań doraźnych zmierzających 

do ograniczenia szkodliwego oddziaływania stężeń tej substancji.  

Dla stref ze stwierdzonymi przekroczeniami poziomu celu długoterminowego ozonu 

(D2) nie jest wymagane opracowywanie programów naprawczych. Wymaganymi działaniami 

jest ograniczenie emisji prekursorów ozonu (tlenków azotu, węglowodorów i lotnych 

związków organicznych), które to powinny być jednym z priorytetów w wojewódzkich 

programach ochrony środowiska.  

Dla stref i zanieczyszczeń, dla których nie stwierdzono przekroczeń obowiązujących 

standardów, powinny być podejmowane działania mające na celu utrzymanie jakości 

powietrza na tym samym lub lepszym poziomie. 

 Ze względu na poziomy dopuszczalne określone dla SO2, NOx i ozonu pod kątem 

ochrony roślin strefę łódzką zakwalifikowano do klasy A. 
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Stan czystości powietrza atmosferycznego w gminie 

 

W ubiegłych latach na terenie Gminy Wola Krzysztoporska, w miejscowościach Wola 

Krzysztoporska i Rokszyce, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi 

prowadził pomiary dotyczące stanu czystości powietrza atmosferycznego. Analizę stanu 

zanieczyszczenia powietrza dokonano na podstawie wyników badań miesięcznych pomiarów 

stężeń zanieczyszczeń dwutlenku siarki oraz dwutlenku azotu uzyskanych metodą pasywną. 

(Tabela 8.6.) Metoda pasywna polega na zjawisku samoistnej dyfuzji gazów oraz ich 

pochłanianiu na odpowiednio dobranym absorbencie. Warto zaznaczyć, że w przypadku obu 

zanieczyszczeń uzyskane wyniki są wyższe w sezonie zimowym, niż letnim. 

 

Tabela 8.6. Wielkość emisji dwutlenku siarki oraz dwutlenku azotu w Gminie Wola 

Krzysztoporska w latach: 2011, 2012 i 2013. (Źródło: WIOŚ w Łodzi – Delegatura 

w Sieradzu) 

Miejscowość Adres Zanieczyszczenie 
Średnia roczna emisja [µg/m

3
] 

2011 2012 2013 

Wola Krzysztoporska Ul. Południowa 11 
SO2 9,3 9,5 8,9 

NO2 18,2 16,5 15,2 

Rokszyce Rondo DK8 
SO2 8,1 6,9 8,0 

NO2 26,9 20,6 27,0 

 

W latach: 2011, 2012 i 2013 nie zostały przekroczone dopuszczalne stężenia badanych 

substancji. Ponadto, w punkcie pomiarowym w Woli Krzysztoporskiej odnotowano spadek 

średniej rocznej emisji NO2. 

 

 W Gminie Wola Krzysztoporska wyznaczono obszar przekroczeń pyłu PM10 – 

Ld10SldPM10d06. (Rysunek 8.10.) Obszar ten jest zlokalizowany w północno–zachodniej 

części gminy, obejmuje powierzchnię 1 007,8 ha i jest zamieszkiwany przez 500 osób.  

Maksymalne stężenia 24-godzinne sięgają wartości 55 µg/m
3
. Natomiast maksymalna liczba 

przekroczeń w ciągu roku kształtuje się na poziomie 58. Za występowanie przekroczeń 

w gminie odpowiedzialny jest napływ pyłu z położonego w sąsiedztwie Piotrkowa 

Trybunalskiego. 

Wartości procentowego udziału poszczególnych rodzajów emisji w poziomie 

zanieczyszczeń wynoszą: 

 napływ 45,2 – 56,0%, 

 emisja punktowa 1,1 – 2,0%, 

 emisja powierzchniowa 22,7 – 28,3%,  

 emisja liniowa 7,0 – 14,1%, 

 rolnictwo 1,1 – 1,7%. 

 

(Uchwała Nr XXXV/690/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 kwietnia 2013 r. 

w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy w województwie łódzkim w celu 
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osiągnięcia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego i poziomu docelowego 

benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10 oraz planu działań krótkoterminowych 

– statnio zmieniana uchwałą nr LIII/945/14 Sejmiku Województwa Łodzkiego z dnia 28 

października 2014 r.) 

 

 
Rysunek 8.10. Obszar przekroczeń wartości dopuszczalnej pyłu PM10 (pomiar 24-godzinny 

uśredniony) na terenie gminy Wola Krzysztoporska. (Źródło: Uchwała Nr XXXV/690/13 Sejmiku 

Województwa Łódzkiego z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy 

w województwie łódzkim w celu osiągnięcia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego i poziomu 

docelowego benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10 oraz planu działań 

krótkoterminowych) 

 

Gmina Wola Krzysztoporska położona jest w obszarze przekroczeń średniej rocznej 

wartości poziomu docelowego stężenia bezno(a)pirenu w pyle PM10. W gminie nie są 

prowadzone pomiary pyłu i jego składu, obszar przekroczeń wartości poziomu stężenia 

docelowego benzo(a)pirenu w pyle obliczono z wykorzystaniem modelu Palmet/Calpuff 

w oparciu o model meteorologiczny WRF. Obszar przekroczeń pokazano na rysunku 8.11. 

Główną przyczyną występowania wysokich wartości stężenia tej substancji jest emisja 

niska. Ponadto praktyka spalania przez mieszkańców odpadów komunalnych w paleniskach 

domowych potęguje problem przekroczeń poziomu docelowego B(a)P w powietrzu. Oznacza 

to, że zagrożenie jakości powietrza związane z nadmierną koncentracją wielopierścieniowych 

węglowodorów aromatycznych jest poważnym problemem wszystkich miejscowości 

województwa oraz wielu miejscowości ościennych, znajdujących się pod wpływem napływu 

zanieczyszczonych mas powietrza znad sąsiadujących obszarów zurbanizowanych. 
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Rysunek 8.11. Obszar przekroczeń średniej rocznej wartości poziomu docelowego stężenia 

benzo(a)pirenu w pyle PM10 w południowej części Strefy łódzkiej w 2012 r. (Źródło: Roczna 

ocena jakości powietrza w województwie łódzkim za 2012 r., Wojewódzki Inspektorat 

Ochrony Środowiska w Łodzi) 

 

Według kryteriów ustanowionych dla ochrony roślin, na podstawie obliczeń 

z użyciem matematycznego modelowania jakości powietrza również nie stwierdzono 

występowania na terenie Gminy Wola Krzysztoporska przekroczeń poziomów 

dopuszczalnych i docelowych substancji w powietrzu. Przekroczeniu uległ tylko poziom celu 

długoterminowego stężenia ozonu według kryteriów dla ochrony roślin (wskaźnik AOT40). 

 

Analiza SWOT 

 

Mocne strony Słabe strony 

Ogólny dobry stan jakości powietrza 

w gminie 

Brak wykorzystania źródeł energii 

odnawialnej, które ograniczyłyby emisję 

zanieczyszczeń do powietrza 

 

Znaczny udział emisji pochodzącej ze 

spalania paliw wysoko zanieczyszczających, 

głównie węgla z ogrzewania indywidualnego 

 
Wzrost stężeń pyłu i benzo(a)pirenu 

w powietrzu w sezonie grzewczym 

 
Bardzo słabo rozwinięta sieć gazowa 

w gminie 

 

Wzrastający wskaźnik zanieczyszczeń 

komunikacyjnych wynikający z rosnącej 

liczby samochodów 
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Szanse Zagrożenia 

Inwestycja w odnawialne źródła energii 

na terenie gminy  

Zwiększające się zanieczyszczenie powietrza 

wynikające z liniowych źródeł 

zanieczyszczeń 

Budowa sieci gazowych na terenach 

miejscowości gminnych  

 

 

8.3. Powierzchnia ziemi 

Informacje ogólne 

 

Gleby stanowią stan przejściowy pomiędzy przyrodą nieożywioną a ożywioną. 

Powstają ze skał przekształcanych pod wpływem komponentów krajobrazu naturalnego, 

takich jak: organizmy żywe, klimat, wody czy rzeźba terenu. Także działalność człowieka 

wywiera istotny wpływ na cechy pokrywy glebowej (Geografia fizyczna Polski, Andrzej 

Richling, Katarzyna Ostaszewska, PWN, Warszawa 2005). 

 

Na terenie Polski prowadzony jest program Monitoring chemizmu gleb ornych, który 

stanowi element Państwowego Monitoringu Środowiska w zakresie jakości gleb i ziemi. 

Celem tego programu jest ocena stanu zanieczyszczenia i zmian właściwości gleb 

w wymiarze czasowym i przestrzennym. Obowiązek prowadzenia takich badań wynika 

z zapisów krajowych aktów prawnych m.in. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 

ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.).  

 

Na terenie Gminy Wola Krzysztoporska jest zlokalizowany punkt badawczy tego 

monitoringu (numer 251) w miejscowości Wygoda (źródło: strona GIOŚ: 

http://www.gios.gov.pl/chemizm_gleb/index.php?mod=pomiary&w=06). 

Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono następującą charakterystykę gleb: 

 kompleks gleb 2 (kompleks pszenny dobry), 

 typ gleby AP (gleby płowe), 

 klasa bonitacyjna IIIa (gleby orne dobre). 

 

Szczegółowe wyniki badania gleby w tym punkcie zostały zamieszczone w załączniku 2 do 

niniejszego opracowania. 

  

Gatunek gleby w badanym punkcie według różnych systemów to: 

 BN-78/9180-11: pgm (piasek gliniasty mocny) 

 PTG 2008: pg (piasek gliniasty) 

 USDA: LMS (loamy medium sand) 
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Gleby na terenie gminy Wola Krzysztoporska 

 

 Na terenie Gminy Wola Krzysztoporska występuje kilka rodzajów gleb 

nierównomiernie przemieszanych ze sobą (Centralna Baza Danych Geologicznych, 

http://bazagis.pgi.gov.pl/website/cbdg/viewer.htm): 

1. Piaski, żwiry, mady rzeczne oraz torfy i namuły (Q2) 

2. Piaski, żwiry i mułki rzeczne (Q1B) 

3. Gliny zwałowe, ich zwietrzeliny oraz piaski i żwiry lodowcowe (Q1Ś) 

4. Piaski eoliczne, lokalnie w wydmach (Q) 

5. Piaski i żwiry sandrowe (Q1Ś) 

6. Pisaki i mułki kemów (Q1Ś) 

 

 Gleby I - III klasy bonitacyjnej stanowią około 23,2% powierzchni gminy a klasy IV 

i około 40,2%. Jest to dobry wynik sprzyjający rozwojowi rolnictwa (Zmiana studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wola Krzysztoporska, 

Wola Krzysztoporska 2008). Kompleksy gleb o wysokiej klasie bonitacyjnej występują 

rozłożone nierównomiernie na obszarze całej gminy. Największe zwarte zespoły tych gleb 

występują po północnej stronie linii kolejowej Piotrków Trybunalski – Rogowiec oraz 

w rejonie miejscowości Bogdanowa i Kamienna. 

 

 Na obszarze powiatu piotrkowskiego (a także na terenie Gminy Wola Krzysztoporska) 

udział gleb kwaśnych i bardzo kwaśnych jest wysoki i wynosi 71% (rysunek 8.12.). 

W związku z tym udział gleb, które wymagają wapnowania (rysunek 8.13.) także jest wysoki 

i dla powiatu piotrkowskiego wynosi 61%. (Program ochrony środowiska województwa 

łódzkiego na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2015, Łódź 2007). Nowsze dane 

(Program ochrony środowiska województwa łódzkiego na lata 2012-2015, Łódź 2012) 

wskazują na tylko czteroprocentowy spadek udziału gleb kwaśnych i bardzo kwaśnych na 

obszarze powiatu piotrkowskiego. 
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Rysunek 8.12. Gleby o odczynie kwaśnym i bardzo kwaśnym w województwie łódzkim. 

 

 
Rysunek 8.13. Procent gleb wymagający wapnowania w województwie łódzkim. 
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 Zawartość makroelementów (fosfor, potas, magnez) w glebach województwa 

łódzkiego jest niska. Dla obszaru województwa odsetek gleb wymagających nawożenia 

potasem wynosi 74%, a magnezem 55%. Odsetek gleb wymagających zwiększonego 

nawożenia fosforem dla powiatu piotrkowskiego wynosi 83% przy średniej dla województwa 

łódzkiego wynoszącej 52%. (Program ochrony środowiska województwa łódzkiego na lata 

2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2015, Łódź 2007). 

 

 Na terenie gminy znajdują się złoża surowców kopalin pospolitych (kruszywa 

naturalnego) podlegające ciągłej eksploatacji lub eksploatacji zaniechanej. Obszary, 

na których występują złoża położone są na glinach zwałowych, co nie zapewnia całkowitej 

izolacji wód podziemnych i może prowadzić do ich zanieczyszczenia nawozami i środkami 

ochrony roślin. Zestawienie złóż zostało przedstawione w załączniku 3 do niniejszego 

opracowania. 

  

Analiza SWOT 

 

Mocne strony Słabe strony 

Dość wysoki wskaźnik bonitacyjny jakości i 

przydatności rolniczej gleb 

Wysoki udział gleb kwaśnych i bardzo 

kwaśnych 

 

Wysoki udział gleb wymagających 

wapnowania 

 
Niski poziom zawartości makroelementów 

Szanse Zagrożenia 

Rolnicy jako prywatni przedsiębiorcy mogą 

sami troszczyć się o dobry stan gleb na swoich 

terenach 

Niezrównoważony rozwój rolnictwa 

(szczególnie chemizacja) skutkujący 

zubożeniem i zanieczyszczeniem gleby 

Możliwość szerokiego przebadania gleb przy 

współpracy z Okręgową Stacją Chemiczno-

Rolniczą w Łodzi 

Zwiększenie natężenia ruchu kołowego - 

zanieczyszczenie metalami ciężkimi i WWA 

Możliwość znacznej poprawy stanu gleb 

poprzez stosowanie odpowiednich zabiegów 

agrotechnicznych oraz Kodeksu Dobrej 

Praktyki Rolniczej 
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8.4. Hałas 

Ochrona przed hałasem polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego 

środowiska, w szczególności poprzez utrzymanie poziomu hałasu poniżej poziomu 

dopuszczalnego lub co najmniej na tym samym poziomie oraz na zmniejszaniu poziomu 

hałasu do co najmniej dopuszczalnego, gdy nie jest on dotrzymany - art. 112 ustawy z dnia 27 

kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.).  

 

Poziomy dopuszczalne hałasu określa: 

 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (t.j. Dz.U. 2014 poz. 112) oraz  

 

 

Wyróżnia się następujące wskaźniki mające zastosowanie w prowadzeniu 

długookresowej polityki w zakresie ochrony środowiska przed hałasem, w szczególności do 

sporządzania map akustycznych oraz programów ochrony środowiska przed hałasem: 

 LDWN – długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach [dB], 

wyznaczony w ciągu wszystkich dób w roku, z uwzględnieniem pory dnia od godz. 

6.00 – 18.00, pory wieczoru od godz. 18.00 – 22.00 oraz pory nocy od godz. 22.00 – 

6.00, 

 LN – długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach [dB], 

wyznaczony w ciągu wszystkich pór nocy w roku od godz. 22.00 – 6.00. 

 

 Wykonywane są również pomiary w celu określenia wartości wskaźników dobowych 

LAeqD i LAeqN, mających zastosowanie do ustalania i kontroli warunków korzystania ze 

środowiska w odniesieniu do jednej doby, przy czym: 

 LAeqD jest to równoważny poziom dźwięku A dla pory dnia, rozumianej jako 

przedział czasu w godz. 6.00 – 22.00;  

 LAeqN – równoważny poziom dźwięku A dla pory nocy, rozumianej jako przedział 

czasu w godz. 22.00 – 6.00. 

 

W przypadku terenów, na których znajdują się domy jednorodzinne, LDWN ma 

poziom 64 dB (dopuszczalny hałas w ciągu doby), natomiast LN – 59 dB (dopuszczalny hałas 

w porze nocnej). Użyte skróty szczegółowo objaśniono w dalszej części rozdziału.  

Ochronie akustycznej podlegają tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

wielorodzinnej i zagrodowej oraz tereny szpitali, szkół, domów opieki społecznej, uzdrowisk 

oraz tereny rekreacyjno-wypoczynkowe.  

 

Na terenie Gminy Wola Krzysztoporska największym źródłem hałasu jest hałas 

komunikacyjny w postaci hałasu drogowego. Oddziałuje on w coraz większym stopniu na 

środowisko i zdrowie mieszkańców o czym jednoznacznie świadczy wzrost liczby środków 
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transportu. Według danych GUS w powiecie piotrkowskim w ostatnich latach następuje 

wzrost liczby pojazdów (rysunek 8.14.). 

 

  
Rysunek 8.14. Dynamika zmian liczby pojazdów w powiecie piotrkowskim. (Źródło: GUS, 

Bank Danych Lokalnych 2013, http://www.stat.gov.pl/bdl) 

 

Obciążenie hałasem na terenie gminy jest zróżnicowane w zależności od odległości 

położenia zabudowy mieszkalnej i usługowej, od sieci dróg komunikacyjnych i ich rodzaju. 

Natężenie hałasu drogowego jest zróżnicowane – zależy od obciążenia drogi ruchem 

pojazdów, udziału pojazdów ciężkich w potoku ruchu, prędkości i płynności jazdy, 

parametrów technicznych oraz stanu nawierzchni drogi. Przekroczenia dopuszczalnych 

wartości hałasu pochodzącego od ruchu samochodowego spowodowane są także często zbyt 

bliskim sąsiedztwem zabudowy mieszkaniowej od dróg oraz brakiem zabezpieczeń 

przeciwhałasowych. Poza tym, z roku na rok wzrasta liczba pojazdów na drogach.  

 Transport drogowy w gminie odgrywa zasadniczą rolę, ponieważ jest jednym 

z dominujących gałęzi rozwoju gospodarki regionu. Bardzo szybko wzrasta udział 

samochodów osobowych w ogólnej strukturze pojazdów zarejestrowanych na terenie gminy. 

Znacznie wzrosła też liczba motorowerów oraz ciągników rolniczych. (GUS, Bank Danych 

Lokalnych 2013, http://www.stat.gov.pl/bdl). 

Na terenie gminy Wola Krzysztoporska krzyżują się trzy ważne szlaki komunikacyjne: 

(Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Wola Krzysztoporska na lata 2007 – 2013, Wola 

Krzysztoporska 2010): 

 droga krajowa nr 1 relacji Gdańsk – Katowice przekształcana w autostradę A-1 

(na odcinku Tuszyn – Piotrków Trybunalski droga posiada status autostrady); droga ta 

jest częścią drogi międzynarodowej E75 i przebiega przez wschodni fragment gminy, 

 droga krajowa nr 8 relacji Warszawa – Piotrków Trybunalski – Wrocław, 

przebiegająca przez północną część gminy; stanowi ona odcinek międzynarodowej 

trasy E67, 

 linia kolejowa Piotrków Trybunalski – Bełchatów obecnie nie prowadząca przewozów 

pasażerskich.  
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Badanie hałasu drogowego w województwie łódzkim wykonane zostało na zlecenie 

Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w 2012 roku w celu sporządzenia map 

akustycznych dróg o natężeniu ruchu ŚDR (średniodobowy ruch w roku podawany 

w pojazdach na dobę [P/d]) powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie. Celem opracowania było 

przedstawienie stanu akustycznego środowiska w otoczeniu dróg krajowych województwa 

łódzkiego w formie wielowarstwowej mapy tematycznej. Mapą akustyczną objęty został teren 

pasa drogowego wraz z obszarami o szerokości 2 x 800 m położony po obydwu jego 

stronach. Tereny objęte sporządzaniem mapy akustycznej w województwie łódzkim 

przedstawia rysunek 8.15. (Opracowanie własne na podstawie: Mapy akustyczne dla dróg 

krajowych powyżej 3 000 000 pojazdów. Województwo Łódzkie, Kielce 2012). Czarnym 

okręgiem zaznaczony jest orientacyjny obszar Gminy Wola Krzysztoporska. 

 

 
Rysunek 8.15. Lokalizacja odcinków dróg krajowych objętych opracowaniem map akustycznych 

wykonanych w 2011 r. dla dróg krajowych na terenie wybranych powiatów województwa łódzkiego. 

  

Opracowanie obejmuje 4 odcinki wokół dróg krajowych nr 1 i nr 8 oraz autostrady 

A-1 znajdujące się na terenie Gminy Wola Krzysztoporska (tabela 8.7.). Są to: 

 

1. DROGA 8 – ROKSZYCE 

2. ROKSZYCE – KAMIEŃSK 

3. BEŁCHATÓW – MZURKI 

4. MZURKI – PIOTRKÓW TRYBUNALSKI 

 

Odcinki objęte badaniami zlokalizowane są w większości (prawie 93% obszaru gminy 

objętego badaniami) na terenach zabudowy rozproszonej z infrastrukturą. 
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Tabela 8.7. Dane lokalizacyjno – techniczne analizowanych odcinków dróg na terenie Gminy Wola 

Krzysztoporska wraz z procentowym udziałem poszczególnych rodzajów terenów dla obszarów, na 

których klimat akustyczny oddziałują. (Opracowanie własne na podstawie: Mapy akustyczne dla dróg 

krajowych powyżej 3 000 000 pojazdów. Województwo Łódzkie, Kielce 2012) 

ID_ODC Nazwa odcinka 

Gminy 

w zasięgu 

obszaru analizy 

Tereny 

zwartej 

zabudowy z 

infrastrukturą

, ter. rolne 

Tereny 

zabudowy 

rozproszonej z 

infrastrukturą

, ter. rolne 

lasy wody RAZEM 

LD_8_0847_1 
ROKSZYCE-

KAMIEŃSK 

Gorzkowice 

(gmina wiejska), 

Rozprza (gmina 

wiejska), Wola 

Krzysztoporska 

(gmina wiejska) 

2,10% 89,60% 8,19% 0,11% 100,00% 

LD_8_0859_8 
BEŁCHATÓW-

MZURKI 

Grabica (gmina 

wiejska), Wola 

Krzysztoporska 

(gmina wiejska) 

1,96% 97,66% 0,39% 0,00% 100,00% 

LD_8_0830_A1 
DROGA 8-

ROKSZYCE 

Grabica (gmina 

wiejska), Wola 

Krzysztoporska 

(gmina 

wiejska)) 

4,75% 94,90% 0,36% 0,00% 100,00% 

LD_8_0860_8 
MZURKI-

PIOTRKÓW TRYB. 

Grabica (gmina 

wiejska), Wola 

Krzysztoporska 

(gmina wiejska) 

3,43% 96,49% 0,08% 0,00% 100,00% 

RAZEM GMINA WOLA KRZYSZTOPORSKA 2,54% 92,92% 4,47% 0,06% 100,00% 

 

Tabele 8.8. – 8.11. przedstawiają liczby lokali oraz mieszkańców narażonych na hałas 

w przedziałach imisji dla wskaźników LDWN oraz LN. (Mapy akustyczne dla dróg krajowych 

powyżej 3 000 000 pojazdów. Województwo Łódzkie, Kielce 2012). 

 

Tabela 8.8. Zestawienie liczby lokali narażonych na hałas w przedziałach stref imisji dla 

wskaźnika LDWN, w pobliżu dróg o dużym natężeniu ruchu na terenie Gminy Wola 

Krzysztoporska. 

ID_ODC Nazwa odcinka 

Liczba lokali mieszkalnych narażonych na hałas w 

przedziałach stref imisji dla wskaźnika LDWN 

55 ÷ 60 

dB 

60 ÷ 65 

dB 

65 ÷ 70 

dB 

70 ÷ 75 

dB 

powyżej 

75 dB 

LD_8_0847_1 ROKSZYCE-KAMIEŃSK 358 258 150 41 5 

LD_8_0859_8 BEŁCHATÓW-MZURKI 29 42 6 5 1 

LD_8_0830_A1 DROGA 8-ROKSZYCE 9 96 67 15 3 

LD_8_0860_8 MZURKI-PIOTRKÓW TRYB. 184 44 60 45 17 
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Tabela 8.9. Zestawienie liczby mieszkańców eksponowanych na hałas w przedziałach stref imisji 

dla wskaźnika LDWN, w pobliżu dróg o dużym natężeniu ruchu na terenie Gminy Wola 

Krzysztoporska.  

ID_ODC Nazwa odcinka 

Liczba mieszkańców eksponowanych na hałas w 

przedziałach stref imisji dla wskaźnika LDWN 

55 ÷ 60 

dB 

60 ÷ 65 

dB 

65 ÷ 70 

dB 

70 ÷ 75 

dB 

powyżej 

75 dB 

LD_8_0847_1 ROKSZYCE-KAMIEŃSK 1019 717 429 116 14 

LD_8_0859_8 BEŁCHATÓW-MZURKI 87 122 17 15 3 

LD_8_0830_A1 DROGA 8-ROKSZYCE 24 253 179 39 8 

LD_8_0860_8 MZURKI-PIOTRKÓW TRYB. 530 126 173 131 48 

 

Tabela 8.10. Zestawienie liczby lokali narażonych na hałas w przedziałach stref imisji dla 

wskaźnika LN, w pobliżu dróg o dużym natężeniu ruchu na terenie Gminy Wola Krzysztoporska.  

ID_ODC Nazwa odcinka 

Liczba lokali mieszkalnych narażonych na hałas 

w przedziałach stref imisji dla wskaźnika LN 

50 ÷ 55 

dB 

55 ÷ 60 

dB 

60 ÷ 65 

dB 

65 ÷ 70 

dB 

powyżej 

70 dB 

LD_8_0847_1 ROKSZYCE-KAMIEŃSK 377 215 116 13 2 

LD_8_0859_8 BEŁCHATÓW-MZURKI 37 29 6 4 1 

LD_8_0830_A1 DROGA 8-ROKSZYCE 17 114 46 9 3 

LD_8_0860_8 MZURKI-PIOTRKÓW TRYB. 134 54 59 39 9 
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Tabela 8.11. Zestawienie liczby mieszkańców eksponowanych na hałas w przedziałach stref 

imisji dla wskaźnika LN, w pobliżu dróg o dużym natężeniu ruchu na terenie Gminy Wola 

Krzysztoporska  

ID_ODC Nazwa odcinka 

Liczba mieszkańców eksponowanych na hałas w 

przedziałach stref imisji dla wskaźnika LN 

50 ÷ 55 

dB 

55 ÷ 60 

dB 

60 ÷ 65 

dB 

65 ÷ 70 

dB 

powyżej 

70 dB 

LD_8_0847_1 ROKSZYCE-KAMIEŃSK 1057 610 327 38 5 

LD_8_0859_8 BEŁCHATÓW-MZURKI 112 83 18 11 3 

LD_8_0830_A1 DROGA 8-ROKSZYCE 44 303 122 23 8 

LD_8_0860_8 MZURKI-PIOTRKÓW TRYB. 386 155 168 113 25 

 

W Gminie Wola Krzysztoporska najwięcej mieszkańców, jak również lokali, 

narażonych jest na hałas drogowy o natężeniu w przedziałach: 

  

 wskaźnik LDWN 55 ÷ 60 dB dB oraz 60 ÷ 65 dB, 

 wskaźnik LN 50 ÷ 55 dB oraz 55 ÷ 60 dB.  

 

Najmniej osób oraz lokali narażonych jest na najwyższy przedział hałasu.  

 

Na rysunkach 8.16. i 8.17. przedstawiono mapy rozmieszczenia ludności 

eksponowanej na hałas dla LDWN i LN wzdłuż drogi krajowej nr 8, a także wzdłuż autostrady 

A – 1 na terenie Gminy Wola Krzysztoporska (http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/). 

 

 
Rysunek 8.16. Mapa rozmieszczenia ludności eksponowanej na hałas dla LDWN. 
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Rysunek 8.17. Mapa rozmieszczenia ludności eksponowanej na hałas dla LN. 

 

Analiza SWOT 

 

Mocne strony Słabe strony 

Stosunkowo niewielki obszar gminy 

zagrożony hałasem – wzdłuż drogi krajowej 

i autostrady  

Pogarszanie się klimatu akustycznego 

spowodowane wzrostem natężenia ruchu 

drogowego na terenie gminy 

Mała liczba zakładów w nadmiernym 

stopniu emitujących hałas do środowiska 

Brak mapy akustycznej na temat zagrożeń 

hałasem kolejowym 

Gmina posiada opracowaną mapę 

akustyczną wzdłuż drogi krajowej nr 8, 

autostrady A-1 

Hałas związany ruchem pojazdów na 

drogach krajowych i autostradzie stanowi 

duże zagrożenie dla mieszkańców 

z powodu przebiegu tych dróg w niewielkim 

oddaleniu od zabudowań mieszkalnych 

 Występowanie hałasu kolejowego 

Szanse Zagrożenia 

Zmniejszenie wpływu hałasu drogowego 

poprzez zastosowanie cichych nawierzchni 

oraz miejscowo zadrzewienia przydrożne 

Rozwój ruchu drogowego może przyczynić 

się do wzrostu natężenia hałasu  

Opracowanie map akustycznych dla linii 

kolejowej przebiegającej przez gminę  
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8.5. Pole elektromagnetyczne 

 

Informacje ogólne 

 

Pole elektromagnetyczne jest stałym i istotnym czynnikiem oddziałującym 

na organizm ludzki. Naturalne i wytwarzane pola elektromagnetyczne towarzyszą 

człowiekowi wszędzie – w miejscu zamieszkania, w pracy, w podróży, a ich coraz 

intensywniejsze występowanie jest konsekwencją rozwoju techniki. 

 

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. 

zm.) pole elektromagnetyczne (PEM) to pola elektryczne, magnetyczne oraz 

elektromagnetyczne o częstotliwościach od 0 Hz do 300 GHz. 

Pole elektromagnetyczne w środowisku ma źródła: 

 naturalne (pola geomagnetyczne, pola związane ze zjawiskami zachodzącymi 

w atmosferze ziemskiej takimi jak promieniowanie słoneczne i wyładowania 

atmosferyczne, oraz pochodzące z przestrzeni kosmicznej), 

 sztuczne (powstaje w wyniku działania zespołów sieci i urządzeń elektrycznych 

w pracy, w domu, stacji nadawczych, urządzeń energetycznych, telekomunikacyjnych, 

radiolokacyjnych i radionawigacyjnych). 

 

Najpowszechniejszymi sztucznymi źródłami PEM występującymi w środowisku 

są linie i stacje elektroenergetyczne (źródła pól elektrycznych i magnetycznych  

o częstotliwości 50 Hz), instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne 

(urządzenia wytwarzające pola elektromagnetyczne o częstotliwości od ok. 0,1 MHz do ok. 

100 GHz).  

 

W ostatnich latach obserwowany jest znaczny wzrost liczby urządzeń wytwarzających 

pola elektromagnetyczne, co powoduje większe zainteresowanie społeczeństwa zakresem 

oddziaływania tych urządzeń na środowisko. 

 

Stacje bazowe telefonii komórkowej są obecnie najbardziej rozpowszechnionym 

rodzajem obiektów radiokomunikacyjnych. W Polsce sieci telefonii komórkowych 

wykorzystują następujące częstotliwości: 

 około 900 MHz – sieci GSM 900; 

 około 1800 MHz – sieci GSM 1800; 

 około 2100 MHz – sieci UMTS. 

 

Rysunek 8.18. przedstawia rozmieszczenie naziemnych nadajników RTV oraz stacji 

bazowych GSM/UMTS na terenie powiatu piotrkowskiego oraz powiatów sąsiadujących 

w 2011 r. Na terenie powiatu rozmieszczonych jest kilkanaście stacji bazowych GSM/UMTS, 

natomiast brak jest nadajników radiowych oraz telewizyjnych. W tabeli 8.12. przedstawiono 

źródła promieniowania elektromagnetycznego na terenie Gminy Wola Krzysztoporska.  
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Rysunek 8.18. Rozmieszczenie naziemnych nadajników RTV oraz stacji bazowych 

GSM/UMTS na terenie wybranych powiatów województwa łódzkiego w 2013 r. (Źródło: 

Raport o stanie środowiska w województwie łódzkim w 2013 roku, WIOŚ, Łódź 2014) 
 

Tabela 8.12. Źródła promieniowanie elektromagnetycznego na terenie gminy. (Źródło: 

Program Ochrony Środowiska dla powiatu piotrkowskiego na lata 2013 – 2016 

z perspektywą na lata 2016-2020. Aktualizacja, Piotrków Trybunalski 2012) 

Lp. Adres instalacji Rodzaj instalacji 
Czas 

funkcjonowania 

1 

97-371 Wola 

Krzysztoporska ul. 

Szkolna 7, działka nr 

ewid. 479/11 

Instalacja radiokomunikacyjna, moc promieniowana izotopowo 

wynosi nie mniej niż 15W, emitujące pola elektromagnetyczne o 

częstotliwościach od 30kHz do 300 GHz 

24h/dobę 

2 
Rokszyce 46A 97-371 

Wola Krzysztoporska 

Instalacja radiokomunikacyjna, moc promieniowana izotopowo 

wynosi nie mniej niż 15W, emitujące pola elektromagnetyczne o 

częstotliwościach od 30kHz do 300 GHz 

24h/dobę 

3 Rokszyce I 46a 

Instalacja radiokomunikacyjna, moc promieniowana izotopowo 

wynosi nie mniej niż 15W, emitujące pola elektromagnetyczne o 

częstotliwościach od 30kHz do 300 GHz 

24h/dobę 

  
Mąkolice 68, działka 

nr 194 

Instalacja radiokomunikacyjna, moc promieniowana izotopowo 

wynosi nie mniej niż 15W, emitujące pola elektromagnetyczne o 

częstotliwościach od 30kHz do 300 GHz 

24h/dobę 

  
Rokszyce I 18, 

działka nr 17/2 

Instalacja radiokomunikacyjna, moc promieniowana izotopowo 

wynosi nie mniej niż 15W, emitujące pola elektromagnetyczne o 

częstotliwościach od 30kHz do 300 GHz 

24h/dobę 

  
Wola Krzysztoporska, 

ul. Fabryczna 1 

Instalacja radiokomunikacyjna, moc promieniowana izotopowo 

wynosi nie mniej niż 15W, emitujące pola elektromagnetyczne o 

częstotliwościach od 30kHz do 300 GHz 

24h/dobę 

  
Wola Krzysztoporska, 

ul. Fabryczna 1 

Instalacja radiokomunikacyjna, moc promieniowana izotopowo 

wynosi nie mniej niż 15W, emitujące pola elektromagnetyczne o 

częstotliwościach od 30kHz do 300 GHz 

24h/dobę 
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Lp. Adres instalacji Rodzaj instalacji 
Czas 

funkcjonowania 

  

Wola Krzysztoporska, 

ul. Fabryczna 1, 

działka nr ewid. 

480/70, gm. Wola 

Krzysztoporska 

Instalacja radiokomunikacyjna, moc promieniowana izotopowo 

wynosi nie mniej niż 15W, emitujące pola elektromagnetyczne o 

częstotliwościach od 30kHz do 300 GHz 

24h/dobę 

 

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska oceny poziomu pól 

elektromagnetycznych w środowisku i obserwacji zmian dokonuje się w ramach 

Państwowego Monitoringu Środowiska, a WIOŚ prowadzi okresowe badania poziomu pól 

elektromagnetycznych w środowisku.  

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2007 

r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól 

elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 221 poz. 1645) pomiary PEM 

prowadzone są w 3-letnim cyklu pomiarowym. W każdym roku pomiary na terenie 

województwa łódzkiego prowadzone są w 45 punktach rozmieszczonych równomiernie 

na obszarze województwa (łącznie w 3-letnim cyklu pomiarowym 135 punktów) i powtarzane 

co 3 lata. Punkty pomiarowe zlokalizowane są na terenie województwa równomiernie 

w dostępnych dla ludności miejscach usytuowanych w: 

 centralnych dzielnicach lub osiedlach miast o liczbie mieszkańców ponad 50 tys. 

(15 punktów pomiarowych); 

 pozostałych miastach (15 punktów pomiarowych); 

 terenach wiejskich (15 punktów pomiarowych). 

 

Zakres prowadzenia badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku 

obejmie pomiary natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego w przedziale 

częstotliwości co najmniej 0,1 MHz do 3000 MHz. 

Pomiar natężenia promieniowania elektromagnetycznego w 2013 roku w Gminie 

Wola Krzysztoporska wykonano w jednym punkcie na terenie wiejskim w miejscowości 

Gomulin Kolonia (tabela 8.13.). Lokalizację tego punktu przedstawiono na rysunku 8.19. 

(Monitoring promieniowania elektromagnetycznego w województwie łódzkim w 2013 r., 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi) 
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Rysunek 8.19. Rozmieszczenie punktów pomiarowych promieniowania 

elektromagnetycznego na terenie wybranych powiatów województwa łódzkiego w 2013 r. 

 

Tabela 8.13. Wyniki pomiarów natężenia pola elektromagnetycznego w Gminie Wola 

Krzysztoporska w 2013 roku.  

Nazwa jednostki terytorialnej, na 

obszarze której zlokalizowany 

jest punkt pomiarowy 

Maksymalna 

składowa 

elektryczna 

[V/m] 

Średnia 

arytmetyczna 

składowa elektryczna 

[V/m] 

Maksymalna 

gęstość mocy 

pola 

[W/m
2
] 

Gomulin Kolonia, 

Gmina Wola Krzysztoporska 
< 0,3 < 0,3 < 0,0002 

 

 Po przeprowadzeniu serii pomiarów nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych 

wartości natężenia PEM. Średnie wartości 2 – godzinne nie przekroczyły poziomu 0,3 V/m, 

natomiast gęstość mocy pola z wartości maksymalnych określona dla stanowiska była niższa 

od 0,0002 W/m
2
. 

 

Po przeprowadzeniu serii pomiarów nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych 

wartości natężenia PEM. Średnie wartości 2 – godzinne nie przekroczyły poziomu 0,3 V/m, 

natomiast gęstość mocy pola z wartości maksymalnych określona dla stanowiska była niższa 

od 0,0001 W/m
2
. (Wyniki pomiarów monitoringowych promieniowania elektro-

magnetycznego na terenie województwa łódzkiego w latach 2008 – 2010, WIOŚ, Łódź 2011) 
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Analiza SWOT 

 

Mocne strony Słabe strony 

Funkcjonowanie sztucznych źródeł radiacji, 

które zasięgiem swojego oddziaływania 

obejmują gminę Wola Krzysztoporska nie 

stwarza zagrożenia dla ludności 

i środowiska 

Wzrost promieniowania 

elektromagnetycznego ze źródeł 

sztucznych 

Szanse Zagrożenia 

Konieczne badanie poziomu emisji pola 

elektromagnetycznego w środowisku 

w nowych instalacjach oraz w przypadku 

zmiany warunków pracy urządzenia 

Możliwe przekroczenie dopuszczalnego 

poziomu PEM w związku z rozwojem 

sieci elektromagnetycznych i zwiększoną 

ilością urządzeń elektrycznych  

 

8.6. Walory przyrodnicze 

8.6.1. Lasy i łowiectwo 

Wartość lasów znajdujących się w Gminie Wola Krzysztoporska wynika przede 

wszystkim z pełnionych przez nie funkcji ekologicznych, ale także z ich funkcji społecznych 

i gospodarczych. 

  

 Analiza ortofotomapy Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii 

(http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/) pozwala stwierdzić, że północne obszary Gminy Wola 

Krzysztoporska nie są zalesione. Kompleksy leśne obecne są w centralnej, południowej 

i zachodniej części gminy.  

 

Z danych GUS (2014) wynika, że łączna powierzchnia lasów w gminie wynosi 

1863,34 ha, a lesistość – 10,9%. Niemal wszystkie lasy publiczne znajdują się w zarządzie 

Lasów Państwowych. 

 

Gmina położona jest na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi, 

w Nadleśnictwie Piotrków. Na obszarze gminy funkcjonuje Leśnictwo Wierzeje. Skład 

gatunkowy lasów, wynika z rodzaju siedliska (na które decydujący wpływ ma rodzaj 

występujących gleb i obecność cieków wodnych), a także z panujących warunków 

klimatycznych. Gatunkiem dominującym w lasach jest sosna zwyczajna w towarzystwie 

brzóz, świerków, dębów, modrzewi, jodeł i olsz. (Program Ochrony Środowiska dla Powiatu 

Piotrkowskiego na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2016-2020, Aktualizacja, Piotrków 

Trybunalski 2012). 
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Na terenie Gminy Wola Krzysztoporska funkcjonują następujące koła łowieckie 

(Ankieta dla Jednostek Samorządu Terytorialnego, gmina Wola Krzysztoporska, kwiecień 

2014 r.): 

 Koło Łowieckie Nr 24 ,,Orzeł”, Piotrków Trybunalski, Wygoda nr 9,  

 Koło Łowieckie Nr 18 ,,Racjonalnego Łowiectwa” (działa w miejscowościach: 

Parzniewice, Mąkolice, Stradzew, Kozierogi, Bogdanów, Moników, Borowa, 

Oprzężów, Woźniki Piekary, Wola Krzysztoporska), 

 Koło Łowieckie Nr 22 ,,Darz Bór”, Piotrków Trybunalski, ul. Kwiatowa nr 7 (działa w 

miejscowości Majków Duży), 

 Koło Łowieckie Nr 20 ,,Sokół” Bełchatów, ul. Lipowa 107,  

 Koło Łowieckie Nr 4 ,,Darz Bór” Bełchatów, ul. Lipowa nr 175 (działa 

w miejscowościach: Borowa, Miłaków). 

 

Zgodnie z art. 8 ust. 3 Ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. 

U. z 2013 r., poz. 1226 z późn. zm.) gospodarka łowiecka prowadzona jest w oparciu o roczne 

plany łowieckie i wieloletnie łowieckie plany hodowlane. Koła łowieckie realizują swoje 

statutowe obowiązki przez prowadzenie prawidłowej gospodarki łowieckiej, w której mieści 

się m.in. dbałość o populacje zwierzyny oraz siedliska jej bytowania. 
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Analiza SWOT 

 

Mocne strony Słabe strony 

 Niska lesistość 

 
Duże natężenie ruchu utrudniające migracje 

zwierząt leśnych 

 Oddalenie od siebie kompleksów leśnych 

 
Dominacja sosny w składzie gatunkowym 

drzew 

Szanse Zagrożenia 

Wprowadzenie zalesień może zwiększyć 

różnorodność biologiczną na terenie gminy 

Dalszy wzrost natężenia ruchu powodujący 

zwiększoną śmiertelność zwierząt 

i pogorszający warunki ich migracji 

Zmiany legislacyjne z 2013 roku, 

w zakresie gospodarki odpadami mogą 

wpłynąć na ograniczenie ilości odpadów 

pozostawianych w lasach 

Możliwe dalsze nielegalne pozbywanie się 

odpadów komunalnych oraz przemysłowych 

w lasach 

 Brak wzrostu lesistości 

 
Intensyfikacja rolnictwa, sprzyjająca 

zmniejszeniu różnorodności biologicznej  

 

 

8.6.2. Formy ochrony przyrody 

 

Ochrona przyrody w Polsce regulowana jest przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2015 poz. 1651). W ramach tego aktu prawnego 

ustanowiono 10 form ochrony przyrody, tj.: 

 

1) parki narodowe, 

2) rezerwaty przyrody, 

3) parki krajobrazowe, 

4) obszary chronionego krajobrazu, 

5) obszary Natura 2000, 

6) pomnik przyrody, 

7) stanowiska dokumentacyjne, 

8) użytki ekologiczne, 

9) zespoły przyrodniczo – krajobrazowe, 

10) ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów. 

 

mailto:szkolenia@meritumnet.pl
mailto:azbest@meritumnet.pl
mailto:audyt@meritumnet.pl


 
 

Meritum Competence 
Al. Jerozolimskie 91, 02-001 Warszawa 

NIP 5262737394 
szkolenia@meritumnet.pl, azbest@meritumnet.pl, audyt@meritumnet.pl 

 www.szkolenia.meritumnet.pl 
52 
 

Na terenie Gminy Wola Krzysztoporska występują następujące formy ochrony 

przyrody: 

 1 obszar chronionego krajobrazu (Rysunek 8.20.), 

 6 pomników przyrody (Tabela 8.15.), 

 8 użytków ekologicznych (Tabela 8.16.). 

 

Zachodni fragment Gminy Wola Krzysztoporska znajduje się w zasięgu Obszaru 

Chronionego Krajobrazu Doliny Widawki. (Rysunek 8.20.) Obszar ten posiada powierzchnię 

41 390 ha i został utworzony 4 grudnia 2007 r. Nadzór nad OCHK sprawuje Wojewódzki 

Konserwator Przyrody. OCHK powołano w celu ochrony doliny rzeki Widawki 

z wartościowymi siedliskami i zbiorowiskami roślinnymi oraz terenów cennych przyrodniczo, 

o znacznym zalesieniu, z licznymi zbiornikami wodnymi. Na wyróżnienie zasługują także 

wzniesienia Borowej Góry, które stanowią zespół pagórków o wysokich walorach 

krajobrazowych i turystycznych.  (RDOŚ, Łódź, stan na: 04.08.2015 r.) 

 

 
Rysunek 8.20. Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Widawki na terenie Woli 

Krzysztoporskiej. (Źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/, stan na 20.10.2015 r.) 
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Tabela 8.15. Pomniki przyrody na terenie Gminy Wola Krzysztoporska. (Źródło: RDOŚ, 

Łódź, stan na: 04.08.2015 r.) 

Lp. 

Obiekt 

poddany 

ochronie 

Miejscowość Opis lokalizacji Forma własności 

Obowiązująca podstawa 

prawna wraz z oznaczeniem 

miejsca ogłoszenia aktu 

prawnego 

1. 
Jesion 

wyniosły 
Bujny 

Rośnie przy ul. 

Piotrkowskiej, na 
terenie Zespołu 

Szkół Rolniczych 
Centrum 

Kształcenia 

Praktycznego 

Powiat 

Piotrkowski 

Zarządzenie Nr 45/87  Wojewody  
Piotrkowskiego  z dnia 15 grudnia 

1987 r. w sprawie uznania za 
pomniki przyrody.   Dz. Urz. Woj. 
Piotrkowskiego  Nr 17, poz. 177 

2. 
Wiąz 

szypułkowy 
Jeżów 

Rośnie przy 
drodze Jeżów – 
Rozprza, obok 

posesji nr 45 

Generalna 
Dyrekcja Dróg 

Krajowych 

i Autostrad 
w Warszawie 

Zarządzenie Nr 45/87  Wojewody  
Piotrkowskiego  z dnia 15 grudnia 

1987 r. w sprawie uznania za 

pomniki przyrody.   Dz. Urz. Woj. 
Piotrkowskiego  Nr 17, poz. 177 

3. 

4 Lipy 
drobnolistne, 

Wiąz 
szypułkowy 

Gomulin 

Rośnie na terenie  

Parafii Rzymsko 
– Katolickiej 

Parafia Rzymsko-

Katolicka 
w Gomulinie 

Zarządzenie Nr 45/87  Wojewody  
Piotrkowskiego  z dnia 15 grudnia 

1987 r. w sprawie uznania za 
pomniki przyrody.   Dz. Urz. Woj. 
Piotrkowskiego  Nr 17, poz. 177 

4. 

Klon 

pospolity, 
Topola biała, 

Lipa 

drobnolistna, 
Dąb 

szypułkowy 

Wola 
Krzysztoporsk

a 

Rośnie na terenie 
parku przy ul. 

Piotrkowskiej 

Gmina Wola 

Krzysztoporska 

Rozporządzenie Nr 4/96 

Wojewody Piotrkowskiego z dnia 
4 listopada 1996 r. w sprawie 

uznania za pomniki przyrody. Dz. 
Urz. Woj. Piotrkowskiego Nr 21, 

poz. 75 

5. 
15 Lip 

drobnolistnych 
Parzniewice 

Rośnie w parku 
na terenie Szkoły 

Podstawowej 

Gmina Wola 
Krzysztoporska 

Rozporządzenie Nr 4/96 

Wojewody Piotrkowskiego z dnia 
4 listopada 1996 r. w sprawie 

uznania za pomniki przyrody. Dz. 

Urz. Woj. Piotrkowskiego Nr 21, 
poz. 75 

6. 
Lipa 

drobnolistna 
Stradzew 

Rośnie w pasie 

drogi powiatowej 
przy posesji w 

miejscowości 
Stradzew 9 

Dróg 
Powiatowych w 

Piotrkowie 

Trybunalskim 

Uchwała Nr XXIII/202/2001 
Rady Gminy w Woli 

Krzysztoporskiej 
z dnia 9 marca 2001 roku w 

sprawie objęcia ochroną prawną 
drzewa rosnącego w miejscowości 

Stradzew 

 

Tabela 8.16. Użytki ekologiczne na terenie Gminy Wola Krzysztoporska. (Źródło: RDOŚ, 

Łódź, stan na: 04.08.2015 r) 

Lp. 
Rodzaj użytku 

ekologicznego 

Powierzchnia 

[ha] 

Nr działek 

ewidencyjnych 
Opis lokalizacji 

1. Bagno 0,85 209 

Wola Rokszycka, Leśnictwo Wierzeje, oddz. 

209 c 
N-ctwo Piotrków, dz. Nr 209 

2. Bagno 3,47 614 
Krężna, Leśnictwo Wierzeje, oddz. 210 g 
N-ctwo Piotrków, dz. Nr 614 

mailto:szkolenia@meritumnet.pl
mailto:azbest@meritumnet.pl
mailto:audyt@meritumnet.pl


 
 

Meritum Competence 
Al. Jerozolimskie 91, 02-001 Warszawa 

NIP 5262737394 
szkolenia@meritumnet.pl, azbest@meritumnet.pl, audyt@meritumnet.pl 

 www.szkolenia.meritumnet.pl 
54 
 

Lp. 
Rodzaj użytku 

ekologicznego 

Powierzchnia 

[ha] 

Nr działek 

ewidencyjnych 
Opis lokalizacji 

3. Bagno 0,20 215 
Wygoda, Leśnictwo Wierzeje, oddz. 215 m 
N-ctwo Piotrków, dz. Nr 215 

4. Bagno 0,81 217 
Wygoda, Leśnictwo Wierzeje, oddz. 217 m  

N-ctwo Piotrków, dz. Nr 217 

5. Bagno 0,19 229 
Kamienna, Leśnictwo Grabica, oddz. 223 g 
N-ctwo Piotrków, dz. Nr 229 

6. Bagno 0,37 603 
Bogdanów, Leśnictwo Grabica, oddz. 244A f 

N-ctwo Piotrków, dz. Nr 603 

7. Bagno 0,25 603 
Bogdanów, Leśnictwo Grabica, oddz. 244A k 
N-ctwo Piotrków, dz. Nr 603 

8. 
Wodopój 

i ostoja dla  
zwierzyny 

0,90 28 
Bogdanów, Leśnictwo Grabica, oddz. 245 c 
N-ctwo Piotrków, dz. Nr 28 

 

Jedną z metod zbierania danych o ptakach w ramach Monitoringu Ptaków Polski jest 

reprezentatywne próbkowanie. Na obszarze Gminy Wola Krzysztoporska została wyznaczona 

jedna powierzchnia próbna, z której zbierane są informacje do programu Monitoringu 

Pospolitych Ptaków Lęgowych. 

 

Analiza SWOT 

 

Mocne strony Słabe strony 

Wysokie walory przyrodniczo - 

krajobrazowe 

Brak dostatecznej liczby przejść 

drogowych dla zwierzyny 

Obecność obszaru chronionego krajobrazu, 

pomników przyrody i użytków 

ekologicznych  

Niskie nakłady finansowe na aktywną 

ochronę przyrody 

Szanse Zagrożenia 

Ustanowienie nowych form ochrony 

przyrody w gminie  

Dewastacja naturalnych siedlisk 

przyrodniczych przez turystów 

i mieszkańców gminy 

Wzrost świadomości społeczeństwa 

dotyczący ochrony przyrody 

Zagrożenie rodzimych gatunków flory 

i fauny przez obce gatunki inwazyjne 

 
Intensyfikacja rolnictwa, sprzyjająca 

zmniejszeniu różnorodności biologicznej 
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8.7. Infrastruktura techniczna 

 

8.7.1. Energetyka 

 

8.7.1.1. Ciepłownictwo 
 

Na obszarze Gminy Wola Krzysztoporska nie funkcjonuje centralny system 

ciepłowniczy. Zaopatrzenie w energię cieplną jest realizowane przez lokalne źródła energii, 

przede wszystkim przez indywidualne kotłownie węglowe i olejowe, za pośrednictwem 

pieców i instalacji etażowych. Szacuje się, że w kotły wyposażonych jest około 92% 

budynków mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych. Węgiel jest najczęściej wykorzystywanym 

paliwem. Jego udział w bilansie paliw stosowanych do celów grzewczych wynosi ok 85%, 

a oleju opałowego ok. 10%. Budynki użyteczności publicznej (3 ośrodki zdrowia i 10 

budynków szkolnych) są ogrzewane dzięki kotłowniom lokalnym. Dom Kultury opalany jest 

miałem, osiem kotłowni szkolnych – olejem opałowym, a pozostałe dwie kotłownie szkolne – 

węglem. Na terenie gminy funkcjonuje także lokalna sieć ciepłownicza o zasięgu osiedla, 

która jest zasilana z olejowej kotłowni o mocy 1,4 MW. (Plan Rozwoju Lokalnego Gminy 

Wola Krzysztoporska na lata 2007 – 2013, Wola Krzysztoporska 2010) Z punktu widzenia 

ochrony środowiska, najlepszym rozwiązaniem jest ogrzewanie gazowe oraz ciepło 

pochodzące z odnawialnych źródeł energii. Oba sposoby w gminie do tej pory nie znalazły 

jednak szerszego zastosowania. 

 

8.7.1.2. Gazownictwo 
 

Na obszarze gminy praktycznie nie funkcjonuje sieć gazownicza, w związku z czym w 

znacznej większości gospodarstw domowych w celach kuchennych wykorzystywane są butle 

z gazem propan – butan. Rozwiązanie takie jest tańsze od budowy sieci gazowniczej oraz od 

używania sprzętu AGD, zasilanego wyłącznie prądem elektrycznym. Jedynie w miejscowości 

Piaski we wschodniej części gminy gospodarstwa domowe są podłączone do sieci gazowej. 

Przez północną część gminy przebiega gazociąg wysokoprężny (ø 150 mm) GZ–50 

relacji Piotrków Trybunalski – Bełchatów, będący odgałęzieniem magistrali gazowej (ø 350 

mm) relacji Częstochowa – Piotrków Trybunalski. W gminie nie występuje stacja redukcji 

gazu (Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Wola Krzysztoporska na lata 2007 – 2013, Wola 

Krzysztoporska 2010). 

 

8.7.1.3. Elektroenergetyka 
 

Gmina Wola Krzysztoporska jest całkowicie zelektryfikowana. Energia elektryczna 

jest dostarczana do odbiorców poprzez pięć magistrali napowietrznymi liniami 15 kV, 

wyprowadzanymi ze stacji: 

 Piotrków 220/110/15 kV, 

 Sulejów 110/15 kV, 
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 Gorzkowice 110/15 kV, 

 Wschód 110/15 kV, 

 Bełchatów 110/15 kV. 

 

Linie napowietrzne 110 kV zostały objęte strefą ochronną (pas o szerokości 36 m), 

ze względu na podwyższony poziom natężenia elektromagnetycznego. Linie te przebiegają 

głównie przez centralne obszary terenu gminy, w których występują ograniczenia możliwości 

zagospodarowania i zabudowy terenu. 

Przez obszar gminy przebiegają także linie napowietrzne: 

 Pioma – Bełchatów 110 kV, 

 Gorzkowice – Wschód 110 kV, 

 Rogowiec – Wschód 220 kV, 

 Rogowiec – Joachimów 400 kV (południowy skraj gminy). 

 

Istniejący stan zaopatrzenia w energię elektryczną Gminy Wola Krzysztoporska 

należy ocenić jako zadowalający. Energia doprowadzana jest do wszystkich obiektów, a sieć 

w pełni pokrywa zapotrzebowanie mieszkańców. Według opinii Zakładów Energetycznych 

Łódź Teren S. A., przy założeniu umiarkowanego tempa rozwoju gminy, obecny system 

zasilania liniami 15 kV zaspokoi także perspektywiczne zapotrzebowanie na energię 

elektryczną. (Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Wola Krzysztoporska na lata 2007 – 2013, 

Wola Krzysztoporska 2010). 

 

 

8.7.1.4. Naftociąg 
 

 Przez teren Gminy Wola Krzysztoporska wzdłuż autostrady A1 przebiega naftociąg (ø 

273 mm) należący do Przedsiębiorstwa Eksploatacji Rurociągów Naftowych w Płocku. 

Przylegle do naftociągu przebiega kabel światłowodowy. Oba te elementy infrastruktury 

technicznej stwarzają ograniczenia w użytkowaniu terenu w pasie naftociągu – po obu 

stronach naftociągu obowiązuje strefa bezpieczeństwa o szerokości 15 m. 

 

 

8.7.1.5. Odnawialne źródła energii 
 

 Odnawialne Źródła Energii (OZE) na terenie Gminy Wola Krzysztoporska cieszą się 

coraz większą popularnością. Świadczy o tym rosnąca liczba rozpoczynanych postępowań na 

zakładanie elektrowni wiatrowych i fotowoltaicznych.  
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Analiza SWOT 

 

Mocne strony Słabe strony 

Powszechna dostępność energii elektrycznej 
Duży udział kotłowni węglowych 

powodujących zanieczyszczenie środowiska 

 Brak sieci gazowej i ciepłowniczej  

 Wysokie koszty przyłącza gazowego 

 
Wzrastające ceny gazu oraz niekorzystna 

relacja cenowa w stosunku do paliw stałych 

Szanse Zagrożenia 

Większa dostępność nowych technologii 

racjonalizujących zużycie ciepła przez 

gospodarstwa domowe 

Gwałtowny wzrost kosztów produkcji oraz 

ceny energii cieplnej z systemu 

ciepłowniczego 

Rozwój odnawialnych źródeł energii 

w oparciu o lokalne zasoby  

Emisja CO2 towarzysząca energetycznemu 

spalaniu paliw konwencjonalnych 

Przystosowanie istniejących kotłowni 

do wykorzystania paliw ze źródeł 

odnawialnych 

Brak postępu w pozyskiwaniu energii 

ze źródeł odnawialnych 

Pozyskanie przez gminę środków 

zewnętrznych na budowę sieci gazowej czy 

ciepłowniczej 

Brak podjęcia działań inwestycyjnych 

w kierunku gazyfikacji 

Współpraca samorządu lokalnego ze 

służbami gazowniczymi w zakresie 

planowania zaopatrzenia w gaz 

Duże potrzeby inwestycyjne 

Wysoka jakość dostarczanej energii oraz 

niezawodność zasilania – bezpieczeństwo 

dostaw energii elektrycznej 

Wysokie koszty inwestycyjne energetyki 

odnawialnej 

 

 

8.7.2. Gospodarka wodno – ściekowa 

 

Dokumentami określającymi ramy dla gospodarki wodno-ściekowej są: 

 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. 2015 poz. 139) oraz  

 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2015 poz. 469). 

 

Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków zależy od sieci rozdzielczej, czyli od dwóch 

sieci przesyłowych: sieci wodociągowej dostarczającej wodę i sieci kanalizacyjnej 

odprowadzającej ścieki. 
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Z definicji: 

 „wodociąg – kompleks urządzeń wodociągowych służących do ujęcia wód 

powierzchniowych i podziemnych, studni publicznych, urządzeń służących do 

magazynowania i uzdatniania wód, sieci wodociągowe, urządzenia regulujące ciśnienie 

wody, zapewniające dostawę wody do odbiorców: w wymaganej ilości, z odpowiednią 

jakością, przy odpowiednim ciśnieniu, na pewnym obszarze działania, w pewnym okresie 

czasu.” 

 „kanalizacja – kompleks urządzeń kanalizacyjnych służący do odprowadzania ścieków: 

sieć kanalizacyjna, wyloty urządzeń służących do wprowadzania ścieków do wód lub do 

ziemi, urządzenia podczyszczające i oczyszczające ścieki, przepompownie ścieków.” 

 

 Według Głównego Urzędu Statystycznego (Statystyczne Vademecum Samorządowca 

2014, Urząd Statystyczny w Łodzi, GUS, Bank Danych Lokalnych 2013) w 2013 roku 

procent ludności Gminy Wola Krzysztoporska korzystającej z instalacji wodociągowej 

wyniósł 89,1 procent. 

W 2013 roku (w stosunku do 2012 roku) wzrósł procent ogółu ludności korzystającej 

z instalacji kanalizacyjnej; wzrost ten miał poziom 8,9 punktu procentowego – w 2013 roku 

z instalacji kanalizacyjnej korzystało 29,5 procent ludności gminy (Tabela 8.17.). 

 Procent korzystających z sieci wodociągowej jest porównywalny z powiatem 

piotrkowskim oraz z województwem łódzkim. Natomiast odsetek korzystających z sieci 

kanalizacyjnej w gminie jest prawie trzy razy niższy w porównaniu z województwem. 

 

Tabela 8.17. Procent ludności korzystającej z sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w latach 

2012 – 2013. (Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych 2014, http://www.stat.gov.pl/bdl) 

Jednostka terytorialna 

Korzystający z sieci 

wodociągowej % ogółu 

ludności 

Korzystający z sieci 

kanalizacyjnej % ogółu 

ludności 

Rok 2012 2013 2012 2013 

Gmina Wola 

Krzysztoporska 
88,9 89,1 20,6 29,5 

 

Widoczna jest bardzo duża dysproporcja pomiędzy stanem rozwinięcia sieci 

wodociągowej i kanalizacyjnej, co wpływa na dostęp mieszkańców do obu sieci i na 

gospodarkę wodno-ściekową w gminie. 

 

Sieć wodociągowa jest bardzo dobrze rozwinięta, jej długość wynosi 258,9 km 

(stopień zwodociągowania wynosi 81%). 

Gmina Wola Krzysztoporska prowadzi eksploatacje pięciu własnych ujęć wody 

podziemnej, położonych w miejscowościach: Jeżów, Woźniki, Kacprów, Rokszyce, Gomulin, 

oraz jednego ujęcia wody położonego w miejscowości Parzniewice, stanowiącego 

współwłasność gmin Wola Krzysztoporska, Bełchatów i Kluki (Program Ochrony 
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Środowiska dla powiatu piotrkowskiego na lata 2013 – 2016 z perspektywą na lata 2016-

2020. Aktualizacja): 

 Ujęcie wody w Jeżowie - obsługujące następujące miejscowości: Krzyżanów, Piaski, 

Glina, Siomki, Jeżów, Gąski, Bujny. Roczna produkcja wody ok. 130 000 m
3
. 

 Ujęcie wody w Woźnikach - obsługujące następujące miejscowości: Stradzew, 

Mzurki, Budków, Woźniki, Woźniki Kol., Mąkolice, Mąkolice Kol., Piekary. Roczna 

produkcja wody ok. 72 000 m
3
. 

 Ujęcie wody w Kacprowie - obsługujące następujące miejscowości: Kol. Gąski, 

Kacprów, Radziątków, Kol. Bogdanów, Kozierogi, Krężna, Krężna Kol., Wola 

Krzysztoporska. Roczna produkcja wody wynosi ok. 173 000 m
3
 

 Ujęcie wody w Rokszycach - obsługujące następujące miejscowości: Rokszyce I, 

Rokszyce II, Oprzężów, Oprzężów Kol., Wola Rokszycka, Kargał Las, Piekarki. 

Roczna produkcja wody wynosi ok. 80 000 m
3
. 

 Ujęcie wody w Gomulinie – obsługujące następujące miejscowości: Gomulin, 

Gomulin Kol., Żachta, Praca, Majków Duży, Dąbrówka. Roczna produkcja wody 

wynosi ok. 102 000 m
3
. 

 Ujęcie wody w Parzniewicach - obsługujące Gminę Bełchatów oraz następujące 

miejscowości z Gminy Wola Krzysztoporska: Blizin, Bogdanów, Borowa, Kamienna, 

Laski, Ludwików, Miłaków, Moników, Pawłów Górny, Pawłów Dolny, 

Parzniewiczki, Poraj, Parzniewice Duże, Parzniewice Małe. Roczna produkcja wody 

wynosi ok. 580 000 m
3
. 

 

W Gminie Wola Krzysztoporska realizowane są zadania Krajowego Programu 

Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK). Wola Krzysztoporska (PLLO020) znajduje 

się w Załączniku 1. Aglomeracje priorytetowe dla wypełnienia wymogów Traktatu 

Akcesyjnego. Załącznik ten zawiera wykaz aglomeracji, które powinny być wyposażone 

(w terminach ustalonych w art. 208) w systemy kanalizacji zbiorczej i oczyszczalnie ścieków 

oraz wielkość ładunków zanieczyszczeń biodegradowalnych z tych aglomeracji koniecznych 

do usunięcia. KPOŚK określa przedsięwzięcia w zakresie budowy, rozbudowy i/lub 

modernizacji zbiorczych sieci kanalizacyjnych oraz oczyszczalni ścieków komunalnych, 

a także terminy ich realizacji niezbędne dla realizacji zapisów Traktatu Akcesyjnego, 

odwołującego się do dyrektywy 91/271/EWG.  

W ramach KPOŚK zrealizowano w gminie program „Budowa kompleksowego 

systemu oczyszczania i odprowadzania ścieków dla Gminy Wola Krzysztoporska - Etap II.” 

Współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013.  

Projekt obejmował:  

 budowę nowej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Woli 

Krzysztoporskiej, 

 budowę kanalizacji sanitarnej w północnej części miejscowości Wola Krzysztoporska 

o długości 4,75 km (ulice: Wesoła – na odcinku od kościoła w kierunku Kacprowa, 

Leśna, Zielona, Ogrodowa, Mickiewicza, Północna, Polna, Projektowana i Ogrodowa 
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– na odcinku od ul. Projektowanej w kierunku Krężnej) oraz równolegle do kanalizacji 

sanitarnej budowę kanalizacji deszczowej z częściowym zaadoptowaniem istniejącej 

kanalizacji ogólnospławnej, 

 budowę kanalizacji sanitarnej na odcinku Wola Krzysztoporska – Siomki – 

Krzyżanów – Glina (od ul. Leśnej w Woli Krzysztoporskiej poprzez drogę równoległą 

do ul. Polnej bezpośrednio za terenami zabudowanymi, do miejscowości Siomki, 

a następnie do Krzyżanowa i Gliny) – długość 9,805 km. 

 

W ramach projektu wybudowane zostały również przyłącza kanalizacji sanitarnej do 

prywatnych posesji, stanowiące własność gminy.  

Zakończenie robót budowlanych miało miejsce w 2012 roku. 

Sieć kanalizacyjna w porównaniu z siecią wodociągową jest słabo rozwinięta. System 

kanalizacyjny skupiony jest główniew miejscowości Wola Krzysztoporska. Ścieki sanitarne w 

pozostałych miejscowościach gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych (szamba). 

 

Na terenie gminy funkcjonują (Dane z Gminy Wola Krzysztoporska, WIOŚ Łódź): 

 Gminna mechaniczno–biologiczna oczyszczalnia ścieków, o przepustowości 740 m
3
/d. 

W 2012 roku ilość osób korzystających z oczyszczalni wynosiła 1 093, natomiast ilość 

ścieków komunalnych wynosiła 119254 m
3
. 

 Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków, której właścicielem jest Zespół 

Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Bujny. W 2012 roku ilość 

ścieków dopływająca do tej oczyszczalni wynosiła 4 962 m
3
. 

 

 W 2012 roku zużycie wody w Gminie Wola Krzysztoporska wynosiło ogółem 484,9 

dam
3
,
 
z czego ponad 98,5% wykorzystano na potrzeby eksploatacji sieci wodociągowej, 

a resztę (7 dam
3
) na potrzeby przemysłu. Zużycie wody na jednego mieszkańca gminy 

wyniosło 30,4 m
3
. Wynik ten był niewiele wyższy niż średnia dla powiatu piotrkowskiego, 

która wynosiła 30,1 m
3
. (Bank Danych Lokalnych, GUS, http://www.stat.gov.pl/bdl, 2014). 

 

 W 2012 roku największy ładunek zanieczyszczeń wykazał wskaźnik CHZTCr, który 

w porównaniu z 2011 rokiem zmniejszył się ponad trzykrotnie. Warto zaznaczyć, że ilość 

powstającej zawiesiny ogólnej oraz BZT5 również uległy zmniejszeniu. Ilość ulegała 

fluktuacjom w ciągu trzech ostatnich lat, a największą wartość wskaźników odnotowano 

w 2011 roku zarówno w gminie, jak i w powiecie. (Tabela 8.18.) 

 W 2011 roku największy ładunek zanieczyszczeń wykazał wskaźnik CHZTCr, 

zmniejszając się z roku na rok. Warto zaznaczyć, że ilość powstających ścieków również 

uległa zmniejszeniu. (Tabela 8.18.) 
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Tabela 8.18. Masa ładunku zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych przez oczyszczalnię 

ścieków w Gminie Wola Krzysztoporska. (Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych, 

http://www.stat.gov.pl/bdl/) 

Jednostka 

terytorialna 

BZT5 ChZTCr zawiesina ogólna 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 

kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok 

Powiat 

piotrkowski 
13 919 26 530 12 690 52 791 82 985 66 792 15 550 23 881 13 617 

Gmina Wola 

Krzysztoporska 
2 919 6 778 932 12 049 20 105 5 747 3 352 2 893 899 

W 2012 roku powstało 8 ton komunalnych osadów ściekowych, które w całości 

czasowo zmagazynowano.  

 

Tabela 8.19. Gospodarka ściekowa poza oczyszczalnią w Gminie Wola Krzysztoporska  

w latach 2010-2013. 

Gromadzenie i wywóz nieczystości 

ciekłych 
Jednostka 

Rok 

2010 2011 2012 2013* 

Zbiorniki bezodpływowe (szamba) Szt. 1025 1025 1025 1062 

Oczyszczalnie przydomowe Szt. 22 22 22 142 

Stacje zlewne Szt. 0 0 0 
Brak 

danych 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny: http://www.stat.gov.pl/ 

* Źródło: Ankieta dla Jednostek Samorządu Terytorialnego, Gmina Wola Krzysztoporska, 

kwiecień 2014 r. 

 

Tabela 8.19. przedstawia zestawienie ilościowe zbiorników bezodpływowych (szamb), 

oczyszczalni przydomowych w gminie Wola Krzysztoporska w latach 2010-2012 oraz 2013. 

Dane z lat 2010-2012 pochodzą z Banku Danych Lokalnych GUS, natomiast dane z roku 

2013 (stan na październik) pochodzą z Ankiety dla Jednostek Samorządu Terytorialnego.  

Ilość zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków 

na terenie gminy w latach 2010-2012 nie zmieniła się, natomiast w 2013 roku wzrosła. 

 

 W związku z gospodarką ściekowo – osadową, jednostka samorządu terytorialnego 

zobowiązana jest do prowadzenia ewidencji: 

 zbiorników bezodpływowych – kontrola częstotliwości ich opróżniania, opracowanie 

planu rozwoju sieci kanalizacyjnej, 

 przydomowych oczyszczalni ścieków – kontrola częstotliwości i sposobu pozbywania się 

komunalnych osadów ściekowych, opracowanie planu rozwoju sieci kanalizacyjnej. 

 

 Oczyszczalnia ścieków jako wytwórca osadów zobowiązana jest do sporządzania 

sprawozdań (zgodnie z art. 76 ust. 1 Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r., Dz. U. 

z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.) polegających na zbiorczym zestawieniu danych o rodzajach i 
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ilości osadów. Następnie taki raport przekazywany jest marszałkowi województwa 

właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania, odbierania, odzysku i unieszkodliwiania 

odpadów komunalnych,w terminie do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy. 

 

Przy zakładaniu przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy należy 

bezwzględnie uwzględnić ograniczenia dla tych inwestycji wynikające z uwarunkowań 

środowiska naturalnego. Chodzi przede wszystkim o uwarunkowania geomorfologiczne. 

 

 

Analiza SWOT 

 

Mocne strony Słabe strony 

Wysoki stopień zwodociągowania gminy  Niski stopień skanalizowania gminy 

Gmina realizuje działania KPOŚK 
Duża liczba zbiorników bezodpływowych 

(szamb) 

 

Mała liczba gospodarstw korzystających 

z przydomowych oczyszczalni ścieków 

Szanse Zagrożenia 

Duże możliwości rozbudowy sieci 

kanalizacyjnej 
Podatność sieci wodociągowej na awarie 

Możliwość rozbudowy i modernizacji 

komunalnej oczyszczalni ścieków 
Podatność sieci kanalizacyjnej na awarie 

Duże możliwości zwiększenia ilości 

gospodarstw korzystających z 

przydomowych oczyszczalni ścieków 

Możliwość trwałego zanieczyszczenia gleb, 

wód powierzchniowych i podziemnych 

w przypadku niepodjęcia szeroko 

zakrojonych działań inwestycyjnych 

Duże prawdopodobieństwo uzyskania 

dofinansowania na inwestycje związane 

z gospodarką wodno-ściekową – gmina 

realizuje działania KPOŚK 

Wzrost cen odbioru ścieków ze zbiorników 

bezodpływowych 

 

 

 

8.7.3. Gospodarka odpadami 

 

W gminie Wola Krzysztoporska modyfikacji uległ funkcjonujący dotychczas system 

zbierania odpadów komunalnych, w związku ze zmianą Ustawy z dnia 13 września 1996 roku  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.). Od 1 

lipca 2013 roku za gospodarkę odpadami komunalnymi na swoim obszarze odpowiada gmina 

i to ona wybiera firmę świadczącą usługi na jej terenie (do czasu zmiany właściciele 
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nieruchomości zobowiązani byli do samodzielnego zawarcia umowy na odbiór i transport 

odpadów komunalnych z firmami świadczącymi tego typu usługi).  

Ponadto od 1 lipca 2013 roku, z nieruchomości, których właściciele zadeklarowali 

chęć segregacji odpadów komunalnych, będą one zbierane w sposób selektywny. W 2013 

roku w gminie Wola Krzysztoporska 95,77% mieszkańców zadeklarowało selektywną 

zbiórkę odpadów komunalnych. Selektywna zbiórka odpadów pozwoli gminie osiągnąć 

wymagane ww. ustawą poziomy recyklingu, przygotowanie do ponownego użycia i odzysku 

odpadów, a także ograniczenie całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazywanych do składowania. 

 

 Szczegółowe informacje dotyczące zasad gospodarowania odpadami komunalnymi na 

terenie Gminy Wola Krzysztoporska, m.in. harmonogramu wywozu odpadów i zasad 

prawidłowej segregacji odpadów mieszkańcy mogą uzyskać w Urzędzie Gminy oraz na jego 

stronie internetowej: http://www.wola-krzysztoporska.pl/index.php/o-gminie/gospodarka-

komunalna. 

 

Dodatkowo, na terenie gminy funkcjonuje (Plan Gospodarki Odpadami dla 

Województwa Łódzkiego 2012, Łódź 2012; Program Ochrony Środowiska dla powiatu 

piotrkowskiego na lata 2013 – 2016 z perspektywą na lata 2016-2020. Aktualizacja, Piotrków 

Trybunalski 2012), 

 ENERGO-RECYKLING, Gospodarka odpadami, Krzysztof Jarzecki, Wola 

Krzysztoporska, ul. Fabryczna 1; instalacja do odzysku – odzyskowi podlegają odpady 

drewna rozdrabniane rębakiem i brykietowane. Brykiety wykorzystywane jako opał; 

Moc przerobowa 1100Mg/rok 

 ENERGO-RECYKLING, Gospodarka odpadami, Krzysztof Jarzecki, Wola 

Krzysztoporska, ul. Fabryczna 1; stacja demontażu samochodów wycofanych 

z eksploatacji 

 Drum – Clean – Recycling Sp. z .o.o.  ul. Fabryczna 1, 97-371 Wola Krzysztoporska, 

przedsiębiorstwo zajmujące się odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów 

niebezpiecznych - odzysk R14, moc przerobowa 3 000 Mg/rok. (PGO Łódź) 

 P.U.H. BORT Jerzy Jędrzejczyk, ul. Fabryczna 1, Wola Krzysztoporska – 

przedsiębiorstwo prowadzące działalność w zakresie przetwarzania zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego 

 

W 2012 roku na terenie Gminy Wola Krzysztoporska zebrano 1 250,95 ton 

zmieszanych odpadów komunalnych (GUS, Bank Danych Lokalnych 2014). Na podstawie 

tabeli 8.20. stwierdzono, że ilość wytwarzanych odpadów zwiększyła się w porównaniu 

z 2011 rokiem. Taka sama sytuacja miała również miejsce w powiecie piotrkowskim. Jak 

wynika z analizy masy odpadów pochodzących z gospodarstw domowych przypadającej 

na 1 mieszkańca, wielkość ta była w Gminie Wola Krzysztoporska w 2012 roku najniższa 

(70,6 kg) w porównaniu z powiatem piotrkowskim (74,7 kg) i województwem łódzkim (144,6 
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kg). Ilość odpadów wytworzona przez jednego mieszkańca zwiększyła się w 2012 

w porównaniu z rokiem 2011 o 12,9 kg. 

W 2013 roku na terenie Gminy Wola Krzysztoporska powstało 1 121,9 ton odpadów, 

z czego 0,1 tony składowano, natomiast 1 031,9 ton poddano procesom odzysku. (Ankieta dla 

Jednostek Samorządu Terytorialnego, Gmina Wola Krzysztoporska, kwiecień 2014 r.) 

 

Tabela 8.20. Masa zmieszanych odpadów komunalnych zebranych w 2012 roku w Gminie Wola 

Krzysztoporska na tle powiatu piotrkowskiego oraz województwa łódzkiego 
1
 (GUS, Bank Danych 

Lokalnych 2014, www.stat.gov.pl) 

Jednostka 

terytorialna 

Ogółem [t] 
Z gospodarstw 

domowych [t] 

Odpady z gospodarstw 

domowych 

przypadające na 

1 mieszkańca [kg] 

2011 2012 2011 2012 2011 2012 

Gmina Wola 

Krzysztoporska 
1 018,26 1 250,95 678,69 831,72 57,7 70,6 

powiat 

piotrkowski 
8 901,25 9 058,57 6 749,22 6 835,35 73,8 74,7 

województwo 

łódzkie 

570 

363,54 

550 

166,34 
368 011,26 365 760,54 145,6 144,6 

 

 

Rysunek 8.21.. Mapa Regionu II Gospodarki Odpadami Komunalnymi z zaznaczonymi numerycznie 

istniejącymi instalacjami (Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Łódzkiego, Łódź 2012) 

                                                             
1 Zmieszane odpady komunalne to odpady zebrane w ciągu roku bez odpadów zebranych selektywnie 

i wyselekcjonowanych z frakcji suchej. 
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Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Łódzkiego 2012 wyznacza na terenie 

województwa 4 regiony gospodarki odpadami komunalnymi. Gmina Wola Krzysztoporska, 

jako jedyna z powiatu piotrkowskiego włączona została do Regionu II (Rysunek 8.21.). 

 

 

Składowiska 

 

W północno – zachodniej części Gminy Wola Krzysztoporska, w miejscowości 

Mąkolice, przy drodze z Postękalic do Mąkolic znajduje się zamknięte składowisko odpadów 

innych niż niebezpieczne i obojętne w Mąkolicach. Składowisko zajmuje powierzchnię 

1,5 ha, jego pojemność całkowita wynosi 21 826 m
3
. Aktualnie prowadzona jest rekultywacja 

składowiska z terminem zakończenia przewidzianym na IV kwartał 2014 r. 

 

Sortownie 

 

 W 2013 roku 95,77% mieszkańców gminy Wola Krzysztoporska zadeklarowało 

selektywną zbiórkę odpadów. (Ankieta dla Jednostek Samorządu Terytorialnego, Gmina 

Wola Krzysztoporska, kwiecień 2014 r.) 

W gminie funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). 

Mieszkańcy gminy mogą dostarczać odpady raz w tygodniu. Do PSZOK-u bez dodatkowych 

opłat można przekazywać posegregowane odpady komunalne: przeterminowane leki, 

bioodpady, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, w tym 

wszelkiego rodzaju lampy, żarówki i świetlówki, zużyte opony, odpady wielkogabarytowe, 

opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach, odpady budowlane po remontach 

w budynkach mieszkalnych. 

 

Spalarnie odpadów 

 

 Zgodnie z informacjami zawartymi w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa 

Łódzkiego 2012 na terenie całego regionu II nie istnieje żaden zakład termicznego 

przekształcania odpadów. Spalanie odpadów często ma miejsce w gospodarstwach 

domowych w celach grzewczych. Spalane są: papier, tektura i drewno, choć zdarza się 

również nielegalnie plastik.  

 

Odpady zawierające azbest 

 

Gmina Wola Krzysztoporska posiada aktualny Program usuwania wyrobów 

zawierających azbest.  

W gminie zinwentaryzowano 4 406 915 kg wyrobów zawierajacych azbest. 

(www.bazaazbestowa.gov.pl). 

Odpady zawierające azbest pochodzące z Gminy Wola Krzysztoporska mogą być 

składowane na składowisku odpadów niebezpiecznych Jadwinówka, zlokalizowanym 
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na terenie Gminy Radomsko, którego zarządzającym jest Transport – Metalurgia Sp. z o.o. ul. 

Reymonta 62, 97-500 Radomsko.  

Zajmując się problematyką związaną z wyrobami azbestowymi, należy zwrócić uwagę 

na problem niskiej świadomości części mieszkańców w dziedzinie szkodliwości tych 

wyrobów. Ma ona skutki w nieodpowiednim obchodzeniu się z azbestem i związanym z tym 

zagrożeniem dla zdrowia ludzkiego i środowiska. 

 

Cele i zadania  wynikające z Planu Gospodarki Odpadami  

dla województwa łódzkiego 2012 

 

Głównymi celami w gospodarce odpadami są: 

 

1. zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów przy jednoczesnym wzroście gospodarczym 

poprzez wprowadzenie technologii i technik umożliwiających zapobieganie powstawaniu 

odpadów oraz lepszą efektywność wykorzystania zasobów naturalnych, 

2. zwiększenie udziału odzysku, szczególnie recyklingu szkła, metali, tworzyw sztucznych, 

papieru i tektury, także odzysku energii z odpadów, 

3. zmniejszenie ilości odpadów przeznaczonych do unieszkodliwiania, zmniejszenie ilości 

wytwarzanych odpadów niebezpiecznych, co ograniczy emisje zanieczyszczeń do 

powietrza, gleby i wody powodowanych przez składowane odpady,  

4. zmniejszenie ilości odpadów ulegających biodegradacji unieszkodliwianych przez 

składowanie, 

5. eliminacja nielegalnego składowania odpadów, 

6. utworzenie i uruchomienie wiarygodnej bazy danych o odpadach, w tym odpadach 

opakowaniowych. 

 

Analiza SWOT 

Mocne strony Słabe strony 

Deklaracja prawie 100% mieszkańców 

gminy chęci selektywnej zbiórki odpadów 

w 2013 roku – bardzo duża świadomość 

ekologiczna 

Brak danych wpisanych do Bazy Azbestowej 

Aktualny program usuwania wyrobów 

azbestowych 

Mała ilość odpadów komunalnych 

poddawanych procesom odzysku 

Mały udział przemysłu szczególnie 

degradującego środowisko 

Odpady wywożone do różnych gmin, 

a nawet powiatów 

Szanse Zagrożenia 

Wzrost selektywnej zbiórki odpadów u 

źródła wymagany prawodawstwem 

Powolna degradacja eternitu i związane z nią 

uwalnianie azbestu do środowiska 

Obniżenie ilości wytwarzanych odpadów 

zmieszanych 

Brak instalacji do przerobu powstających 

odpadów na terenie gminy 
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Sprawny i wystarczająco częsty odbiór 

odpadów ograniczy ich nielegalne 

pozbywanie się 

Nielegalne pozbywanie się odpadów, w tym 

wyrobów zawierających azbest 

 

 

9. STAN ŚRODOWISKA NA OBSZARACH OBJĘTYCH 

PRZEWIDYWANYM ZNACZĄCYM ODDZIAŁYWANIEM 

 

 Stan środowiska objęty oddziaływaniem zadań przewidzianych w PGN został 

szczegółowo opisany w rozdziale 8 niniejszego dokumentu. W ww. rozdziale zostało również 

przedstawione zestawienie mocnych i słabych stron każdego elementu środowiska. Nie 

przewiduje się znaczącego oddziaływania zadań wskazanych w PGN na obszarze gminy. 

Zadania wskazane w PGN będą realizowane na obszarze całej gminy, jednak nie są one 

związane z żadnym znaczącym oddziaływaniem. 

 

 

10. ISTNIEJĄCE PROBLEMY OCHRONY ŚRODOWISKA 

ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA REALIZACJI 

PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU, W SZCZEGÓLNOŚCI 

DOTYCZĄCE OBSZARÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE 

NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 R. 

O OCHRONIE PRZYRODY 
 

Podsumowanie najistotniejszych problemów ochrony środowiska zostało 

zaprezentowane poniżej w odniesieniu do każdego komponentu środowiska. 

 

Wody powierzchniowe 

 Ocena Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) znajdujących się na terenie 

gminy Wola Krzysztoporska jest niezadowalająca w odniesieniu do celu Ramowej 

Dyrektywy Wodnej, którym jest doprowadzenie jakości wód do stanów dobrych do 2015 

roku. Stan wszystkich JCWP określono jako zły mimo umiarkowanych i niektórych dobrych 

ocen cząstkowych. 

 Zagrożenie powodziowe na terenie gminy jest nikłe jednak nie należy lekceważyć 

możliwości lokalnych podtopień. 

 Aby spełnić założenia Ramowej Dyrektywy Wodnej niezbędne jest zintensyfikowanie 

prac nad poprawą jakości wód powierzchniowych na obszarze gminy, a także współpraca 

przy tym zagadnieniu wśród jednostek samorządów terytorialnych regionu. 
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Wody podziemne 

 Wody podziemne na terenie Gminy Wola Krzysztoporska mają duże znaczenie ze 

względu na zaopatrzenie mieszkańców w wodę pitną bardzo dobrej jakości. Z tego powodu 

zaleca się stały monitoring tych wód w punktach poboru i w punktach pomiarowo-

kontrolnych zlokalizowanych na obszarze gminy. 

 

Wody powierzchniowe i podziemne 

 Gmina Wola Krzysztoporska posiada umiarkowane zasoby wodne. Zasoby wód 

powierzchniowych są niewielkie i są słabej jakości. Wody podziemne natomiast są dobrej 

jakości a ich ilość jest wystarczająca do zaopatrywania wodociągów gminnych.  

 Powinny zostać podjęte działania mające na celu poprawę stanu i jakości wód 

powierzchniowych przede wszystkim przez ograniczenie przedostawania się zanieczyszczeń 

do wód i do gleby. Wskazane jest także ustanowienie stałego monitoringu stanu i jakości wód 

powierzchniowych w punktach pomiarowo-kontrolnych bezpośrednio na terenie gminy. 

 Aby spełnić założenia Ramowej Dyrektywy Wodnej trzeba skoncentrować prace 

przede wszystkim na polepszeniu stanu wód powierzchniowych. 

 

Powietrze atmosferyczne 

Na obszarze Gminy Wola Krzysztoporska znaczny wpływ na stan powietrza 

atmosferycznego ma emisja powierzchniowa pochodząca ze spalania paliw oraz emisja 

liniowa. Największe zanieczyszczenie ma miejsce podczas sezonu grzewczego (źródła emisji 

opierają się o paliwa stałe, a nawet o spalane odpady komunalne). Na terenie gminy nie 

funkcjonuje sieć ciepłownicza. Lokalne kotłownie oraz gospodarstwa indywidualne opalane 

węglem i drewnem są źródłem emisji niskiej. 

Wpływ ruchu drogowego (emisja liniowa) na zanieczyszczenie powietrza jest 

mniejszy niż instalacje grzewcze, jednak jest równomiernie nasilony podczas całego roku 

kalendarzowego, zwłaszcza na obszarach położonych wzdłuż dróg krajowych nr 1 i nr 8 oraz 

autostrady A-1.  

Gmina Wola Krzysztoporska położona jest w obszarze przekroczeń średniej rocznej 

wartości poziomu docelowego stężenia benzo(a)pirenu w pyle PM10. W gminie nie są 

prowadzone pomiary pyłu i jego składu. Obszar przekroczeń wartości poziomu stężenia 

docelowego benzo(a)pirenu w pyle obliczono z wykorzystaniem modelu Palmet/Calpuff 

w oparciu o model meteorologiczny WRF. 

 

Powierzchnia ziemi 

Dość wysoki wskaźnik bonitacyjny jakości i przydatności rolniczej gleb wskazuje na 

dobrą jakość gleb na terenie Gminy Wola Krzysztoporska. Jednak wysoki udział gleb 

kwaśnych i bardzo kwaśnych oraz gleb wymagających wapnowania obniża wartość rolniczą 

tych terenów. 
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Zawartość makroelementów jest niska i brakuje nowszych badań korygujących 

tą ocenę, przeprowadzanych na większym obszarze niż jeden punkt pomiarowo-kontrolny 

w miejscowości Wygoda. 

Istotnym problemem jest zdegradowany obszar pozostały po Wolskich Zakładach 

Przemysłowych Barwników Organicznych, który wymaga jak najszybszej rekultywacji. 

Władze lokalne powinny stale współpracować z Okręgową Stacją Chemiczno-

Rolniczą (OSChR) w Łodzi w celu okresowego badania stanu gleb. Powinny także zachęcać 

właścicieli gruntów do przesyłania próbek z własnych działek celem ich przebadania. Władze 

gminy powinny także zwrócić się do starostwa powiatowego w celu nawiązania współpracy 

dotyczącej przebadania gleb na omawianym terenie. 

 

Hałas 

Warunki akustyczne na terenie Gminy Wola Krzysztoporska są zadowalające, jednak 

powinny w miarę możliwości być poddawane kontroli, szczególnie w związku z obecnością 

na terenie gminy dróg krajowych nr 1 i nr 8 oraz autostrady A-1, na których natężenie ruchu 

pojazdów będzie prawdopodobnie stale wzrastało. Dodatkowo, przez gminę przebiega linia 

kolejowa, dla której nie jest opracowana mapa akustyczna. 

 

Priorytetem Gminy Wola Krzysztoporska w dziedzinie ochrony przed hałasem 

powinny być: 

 systematyczny monitoring hałasu w środowisku, szczególnie na terenach będących pod 

wpływem oddziaływania określonej kategorii dróg, linii kolejowych oraz innych 

uciążliwych obiektach, 

 inwestycje zmniejszające narażenie na hałas komunikacyjny, modernizacja szlaków 

komunikacyjnych (budowa ekranów akustycznych, rewitalizacja odcinków linii 

kolejowych i wymiana taboru na mniej hałaśliwy, itp.), 

 regularna aktualizacja istniejących map akustycznych, 

 opracowanie mapy akustycznej dla linii kolejowej przebiegającej przez teren gminy, 

 współpraca ze starostwem powiatowym przy opracowywaniu programów ochrony 

środowiska przed hałasem oraz przy regularnej aktualizacji istniejących map 

akustycznych, 

 przestrzeganie wartości dopuszczalnych poziomów hałasu w odniesieniu do nowo 

zagospodarowywanych terenów: stosowanie w planowaniu przestrzennym zasady 

strefowania. 

 

Pola elektromagnetyczne 

Natężenie pól elektromagnetycznych odnotowane na terenie Gminy Wola 

Krzysztoporska nie przekracza dopuszczalnych poziomów. Średnia arytmetyczna 

zmierzonych wartości skutecznych natężeń pól elektrycznych promieniowania 

elektromagnetycznego dla zakresu częstotliwości co najmniej od 0,1 MHz do 3 000 MHz 

uzyskana dla punktu pomiarowego w miejscowości Gomulin Kolonia, utrzymywała się na 

niskim poziomie. 
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W porównaniu z rokiem 2010 wartości zmierzonych natężeń pól 
elektromagnetycznych były na minimalnie niższym poziomie. 

Największym zagrożeniem związanym z polami elektromagnetycznymi jest 

nieustanny rozwój sieci komórkowych, radiowych, Wi-Fi itp. Mimo, że obecnie na terenie 

Gminy Wola Krzysztoporska nie są przekraczane normy, ochrona przed polami 

elektromagnetycznymi powinna polegać na zapewnieniu jak najlepszego stanu środowiska 

przez utrzymanie poziomów pól elektromagnetycznych: 

 poniżej poziomów dopuszczalnych lub  

 co najmniej na tych poziomach.  

 

Obowiązkiem firm prowadzących instalacje oraz użytkowników urządzeń emitujących 

pole elektromagnetyczne jest wykonanie pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych 

w środowisku bezpośrednio po rozpoczęciu użytkowania instalacji lub urządzenia oraz za 

każdym razem w przypadku zmiany warunków pracy instalacji lub urządzenia (jeśli zmiany 

mogą wpłynąć na zmianę poziomów pól elektromagnetycznych, których źródłem jest 

instalacja lub urządzenie).  

 

Lasy i łowiectwo 

Lesistość Gminy Wola Krzysztoporska wynosi tylko 10,9% i jest niższa niż w 

powiecie piotrkowskim. Krajowy program zwiększania lesistości (KPZL), przyjęty przez 

Radę Ministrów 23 czerwca 1995 roku, przewiduje zwiększanie lesistości w Polsce do 30 

procent w 2020 roku i 33 procent w 2050 roku. 

W związku z tym, aby spełnić założenia KPZL musi nastąpić przyspieszenie działań 

zmierzających do zwiększenia lesistości, wśród których najważniejszym będzie działanie 

w kierunku informowania właścicieli gruntów o możliwościach i korzyściach (również 

finansowych) płynących z zalesień. 

 

Energetyka 

Na obszarze Gminy Wola Krzysztoporska nie funkcjonuje centralny system 

ciepłowniczy. Potrzeby cieplne pokrywane są za pomocą indywidualnych źródeł ciepła 

małych mocy. Z punktu widzenia ochrony środowiska niekorzystny jest duży udział pieców 

węglowych, emitujących m. in. pyły oraz tlenki węgla i siarki. 

Gmina nie posiada podłączenia do sieci gazowej. Mieszkańcy korzystają z podłączeń 

do butli gazowych propan – butan. 

Sieć elektroenergetyczna pokrywa w całości potrzeby zasilania w energię elektryczną 

wszystkich odbiorców zlokalizowanych na terenie Gminy Wola Krzysztoporska.  
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Gospodarka wodno – ściekowa 

Stan sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Wola Krzysztoporska jest dobry, 

z roku na rok ulega ciągłej, stopniowej poprawie. 

Przede wszystkim rozbudowy wymaga sieć kanalizacyjna. W związku z tym, 

że rozwój sieci wodociągowej jest znacznie zaawansowany, sieć kanalizacyjna jest 

niewystarczająca, co prowadzi do wzrostu ilości ścieków odprowadzanych bezpośrednio 

do środowiska bez poddania ich procesom oczyszczania. Ścieki są także gromadzone 

w zbiornikach bezodpływowych (szambach), które nie zawsze są szczelne, co prowadzi 

do przedostawania się zanieczyszczeń bezpośrednio do gleby. 

Główne działania jakie powinny zostać podjęte przez jednostki samorządu 

terytorialnego to: powiększenie zasięgu sieci kanalizacyjnej, rozbudowa i modernizacja 

oczyszczalni ścieków, utrzymanie dobrego stanu sieci wodociągowej oraz pomoc 

w likwidacji szamb i w zakładaniu przydomowych oczyszczalni ścieków tam, gdzie nie 

stanowi to zagrożenia dla wód podziemnych. 

 

Gospodarka odpadami  

W Gminie Wola Krzysztoporska nastąpiło w ostatnim czasie przeobrażenie systemu 

gospodarki odpadami. System selektywnej zbiórki odpadów komunalnych jest wciąż 

udoskonalany. Celem zmian jest doprowadzenie do zwiększenia ilości odzyskiwanych 

surowców wtórnych oraz zmniejszenie ilości odpadów unieszkodliwianych poprzez 

umieszczanie ich na składowiskach. Właśnie dla osiągnięcia tych celów konieczna jest 

budowa sprawnego systemu selektywnej zbiórki odpadów oraz systemu ich odzysku 

i unieszkodliwiania.  

Istotną kwestią jest to, że 95,77% mieszkańców gminy zadeklarowało selektywne 

zbieranie odpadów komunalnych. 

Na terenie gminy nie ma czynnego składowiska odpadów komunalnych lub instalacji 

przetwarzania odpadów. Odpady komunalne przewożone są do instalacji przetwarzania 

odpadów znajdujących się w różnych gminach. 

Gmina podejmuje kroki w kierunku ograniczania ilości wyrobów azbestowych na jej 

obszarze oraz sprawowania kontroli nad tymi wyrobami, które wciąż pozostają na jej 

obszarze.  
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11. 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 

 

 Potrzeba sporządzenia i realizacji PGN wynika ze zobowiązań, określonych  

w ratyfikowanym przez Polskę Protokole z Kioto oraz w pakiecie klimatyczno-

energetycznym, przyjętym przez Komisję Europejską w grudniu 2008 roku.  

Ponadto jest zgodna z polityką Polski i wynika z Założeń Narodowego Programu 

Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, przyjętych przez Radę Ministrów 16 sierpnia 2011r.  

PGN pomoże w spełnieniu obowiązków nałożonych na jednostki sektora publicznego  

w zakresie efektywności energetycznej, określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r.  

o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr 94, poz. 551 z późn. zm.). Posiadanie PGN będzie 

podstawą do uzyskania dotacji m.in. na cele termomodernizacyjne i inwestycje związane z 

odnawialnymi źródłami energii z budżetu Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014-

2020.  

Poniżej przedstawiono najważniejsze przepisy prawa oraz dokumenty strategiczne, 

których zapisy bezpośrednio lub pośrednio były uwzględniania podczas opracowywania 

PGN: 

Przepisy prawa krajowego: 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 

1232 z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), 

  Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz.U. 2015 poz. 199), 

 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 

z późn. zm.) oraz rozporządzeniami do Ustawy aktualnymi na dzień podpisania umowy i 

podczas jej trwania 
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  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. 

zm.), 

 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. z 2011 r. Nr 

94 poz. 551 z późn. zm.), 

  Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów 

(Dz.U. 2014 nr 0 poz. 712), 

 Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 

2010 r. Nr 76 poz.489 z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 14 września 2012 r. o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu 

energii przez produkty wykorzystujące energię (Dz. U. z 2012 r. poz.1203), 

  Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz.594 

z późn. zm.),  

 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 r. poz.595 

z późn. zm.),  

Dokumenty strategiczne na poziomie globalnym:  

 Protokół z Kioto do Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian 

klimatu, który wszedł w życie 16 lutego 2005r., 

 Dokument końcowy Konferencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie 

Zrównoważonego Rozwoju „Rio+20”, która odbyła się w dniach 20 – 22 czerwca 2012 r. w 

Rio de Janeiro, 

 Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu z 1992 roku, 

 Konwencja o różnorodności biologicznej sporządzona 5 czerwca 1992 roku, 

 Europejska Konwencja Krajobrazowa przyjęta w ramach Rady Europy 20 

października 2000 roku, 

 Konwencja w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie 

odległości z dnia 13 listopada 1979 roku z jej protokółami dodatkowymi.  

Dokumenty strategiczne na poziomie krajowym:  

 Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju, Polska 2030, Trzecia fala nowoczesności 

(MAiC styczeń 2013 r.),  

 Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK) ,  

 Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju (ŚSRK) – Strategia Rozwoju Kraju 2020,  

 Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko, perspektywa do 2020 r. (BEiŚ), 

Warszawa 2014 r., 

 Polityka Energetyczna Polski do 2030 r. Ministerstwo Gospodarki, listopad 2009 r., 

mailto:szkolenia@meritumnet.pl
mailto:azbest@meritumnet.pl
mailto:audyt@meritumnet.pl
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000712&min=1


 
 

Meritum Competence 
Al. Jerozolimskie 91, 02-001 Warszawa 

NIP 5262737394 
szkolenia@meritumnet.pl, azbest@meritumnet.pl, audyt@meritumnet.pl 

 www.szkolenia.meritumnet.pl 
74 
 

  Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej,  

 Krajowy Plan działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych,  

 Drugi Krajowy Plan Działań Dotyczący Efektywności Energetycznej 

 Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do 

roku 2020 z perspektywą do roku 2030 (SPA 2020)28,  

 Strategia Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 r.). 

 

Głównym celem strategicznym wynikającym z PGN jest redukcja emisji gazów 

cieplarnianych o 20 %  do 2020 w stosunku do roku bazowego 2009 na terenie Gminy. 

Głównymi  celami szczegółowymi PGN do 2020 r. są m.in.:  

 systematyczna poprawa jakości powietrza atmosferycznego, poprzez redukcję lokalnej 

emisji zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych,  

 zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (OZE),  

 redukcja zużytej energii finalnej. 

PGN stwarza możliwości miarodajnego monitorowania efektów podejmowanych działań, 

jak również przedstawia szereg możliwych do wykorzystania wskaźników oraz propozycję 

harmonogramu monitoringu. 

PGN ma także realizować cele planów ochrony powietrza i planów działań 

krótkoterminowych oraz doprowadzić do redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza.  

Realizację ww. celów zapewni wykonanie zadań zaplanowanych w PGN. 

 W związku z powyższym cele oraz co za tym idzie konkretne zadania do realizacji 

przewidziane w PGN są w zupełności zgodne z innymi dokumentami planistycznymi, 

strategicznymi podejmującymi tematykę ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. 
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12. PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIA, 

W TYM ODDZIAŁYWANIA BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, 

WTÓRNE, SKUMULOWANE, KRÓTKOTERMINOWE, 

ŚREDNIO-TERMINOWE I DŁUGOTERMINOWE, STAŁE 

I CHWILOWE ORAZ POZYTYWNE I NEGATYWNE, NA 

CELE I PRZEDMIOT OCHRONY OBSZARU NATURA 2000 

ORAZ INTEGRALNOŚĆ TEGO OBSZARU, A TAKŻE NA 

ŚRODOWISKO 

 

W granicach administracyjnych Gminy Wola Krzysztoporska nie występują obszary 

Natura 2000. Dlatego też, wszelkie zadania wyszczególnione w Programie nie wykazują 

pozytywnego bądź neutralnego oddziaływania na środowisko obszarów Natura 2000.  

 

 

13. IDENTYFIKACJA I OCENA POTENCJALNYCH 

ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO I ZABYTKI ZADAŃ 

UJĘTYCH W PROJEKCIE PROGRAMU 

 

W niniejszym rozdziale została zaprezentowana matryca oddziaływań poszczególnych 

zadań. Są w niej przedstawione oddziaływania realizacji zadań przewidzianych w PGN, a nie 

celów, ponieważ w rzeczywistości to zadania będą realizowane fizycznie i mogą w związku  

z tym oddziaływać na środowisko pozytywnie lub negatywnie. 

 

Matryca oddziaływań wskazuje na pozytywny lub neutralny wpływ PGN na 

środowisko.  

 

Podstawą prawną do przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko 

jest ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) oraz rozporządzenie Rady Ministrów do tej 

ustawy z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.). 

 

Istniejące w tym zakresie wytyczne, które warto stosować znajdują się także w 

załączniku IV opracowania pt. „Przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na 

środowisko – przewodnik po rozporządzeniu Rady Ministrów”, Tomasz Wilżak, GDOŚ, 

Warszawa 2011 r. Natomiast procedura oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 

znajduje się w załączniku 2: Schematy postępowań, w opracowaniu pt. „Zmiany w 

postępowaniach administracyjnych w sprawach ocen oddziaływania na środowisko” (Stan 
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prawny na dzień 18 marca 2011 r.), Izabela Grudzińska, Joanna Zarzecka, GDOŚ, Warszawa 

2011 r. 

 

Planowane w PGN zadania zostały opracowane zgodnie z zasadą zrównoważonego 

rozwoju, a więc zostały zaplanowane zadania tylko i wyłącznie służące rozwojowi 

społeczeństwa na obszarze Gminy Wola Krzysztoporska z poszanowaniem ochrony 

środowiska oraz zadania mające na celu redukcję niskiej emisji i zwiększenie efektywności 

energetycznej. 

 

Takie założenie pozwoliło w największym możliwym stopniu wyeliminować zadania, 

które potencjalnie mogą negatywnie oddziaływać na środowisko. Kolejnym etapem 

minimalizacji ryzyka negatywnego oddziaływania na środowisko było przygotowanie 

matrycy oddziaływań przedstawionej poniżej, a więc poddanie wszystkich planowanych w 

PGN zadań szczegółowej analizie, biorąc pod uwagę uwarunkowania lokalne oraz specyfikę 

każdego z zadań. Etapem trzecim minimalizacji ryzyka negatywnego oddziaływania na 

środowisko jest rzetelne wykonanie procedury inwestycyjnej (w uzasadnionych 

przeprowadzenie procedury oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko). Przedstawiona 

powyżej wielokryterialna i 3-etapowa analiza inwestycji pod kątem możliwości negatywnego 

oddziaływania na środowisko pozwoli na należytą ochronę walorów środowiskowych  

i kulturowych środowiska. 
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Zakup samochodów  ratowniczo-gaśniczych 0 0 0 

bezp. 

dł.  

st.  

+ 

0 0 0 

bezp. 

dł. 

st. 

+ 

0 0 

bezp. 

dł. 

st. 

+ 

pośr. 

dł. 

st. 

+ 

0 

Zadania z zakresu termomodernizacji budynków 

użyteczności publicznej ( domy ludowe, urząd 

gminy, budynki komunalne) 

0 0 0 

bezp. 

dł.  

st.  

+ 

0 0 0 

bezp. 

dł. 

st. 

+ 

0 0 

bezp. 

dł. 

st. 

+ 

bezp. 

dł. 

st. 

+ 

0 

Budowa nowych domów ludowych 0 0 0 

bezp. 

dł.  

st.  

+ 

0 0 0 

bezp. 

dł. 

st. 

+ 

0 0 

bezp. 

dł. 

st. 

+ 

0 0 

Zadania z zakresu modernizacji  dróg 0 0 0 

bezp. 

dł.  

st.  

+ 

0 0 0 

bezp. 

dł. 

st. 

+ 

0 0 

bezp. 

dł. 

st. 

+ 

bezp. 

dł. 

st. 

+ 

0 

Zadania z zakresu modernizacji oświetlenia 

ulicznego 
0 0 0 

bezp. 

dł.  

st.  

+ 

0 0 0 

bezp. 

dł. 

st. 

+ 

0 0 

bezp. 

dł. 

st. 

+ 

bezp. 

dł. 

st. 

+ 

0 

mailto:szkolenia@meritumnet.pl
mailto:azbest@meritumnet.pl
mailto:audyt@meritumnet.pl


 
 

Meritum Competence 
Al. Jerozolimskie 91, 02-001 Warszawa 

NIP 5262737394 
szkolenia@meritumnet.pl, azbest@meritumnet.pl, audyt@meritumnet.pl 

 www.szkolenia.meritumnet.pl 
79 

 

Zadanie 

ODDZIAŁYWANIE NA 

N
a

tu
ra

 2
0
0

0
 

O
b

sz
a

ry
 C

h
ro

n
io

n
eg

o
 

K
ra

jo
b

ra
zu

 

R
ó

żn
o

ro
d

n
o

ść
 

b
io

lo
g

ic
zn

ą
 

L
u

d
zi

 

Z
w

ie
rz

ę
ta

 

R
o

śl
in

y
 

W
o

d
ę 

P
o

w
ie

tr
ze

 

P
o

w
ie

rz
ch

n
ia

 z
ie

m
i 

K
ra

jo
b

ra
z 

K
li

m
a

t 

Z
a

so
b

y
 n

a
tu

ra
ln

e 

Z
a

b
y

tk
i 

Budowa instalacji solarnych dla mieszkańców gminy, 

budowa instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców 

gminy 

0 0 0 

bezp. 

dł.  

st.  

+ 

0 0 0 

bezp. 

dł. 

st. 

+ 

bezp. 

dł. 

st. 

+ 

0 

bezp. 

dł. 

st. 

+ 

bezp. 

dł. 

st. 

+ 

0 

 

Objaśnienia do tabeli: 

bezp. – oddziaływanie bezpośrednie, 

poś. – oddziaływanie pośrednie, 

wt. – oddziaływanie wtórne, 

skum. – oddziaływanie skumulowane, 

kr. – oddziaływanie krótkookresowe, 

śr. –  oddziaływanie średniookresowe, 

dł. –  oddziaływanie długookresowe, 

ch. – oddziaływanie chwilowe, 

st. – oddziaływanie stałe, 

+  – oddziaływanie pozytywne 

-  – oddziaływanie negatywne 

0. – brak oddziaływania (ewentualnie 

oddziaływanie śladowe) 
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 Podsumowując należy stwierdzić, że nie wykazano negatywnego oddziaływania na 

środowisko zadań przewidzianych do realizacji w Programie. 

 

 Ponieważ częścią składową PGN są zadania z zakresu termomodernizacji, których 

nieumiejętna i niezgodna z prawem realizacja może prowadzić do zabijania i okaleczania 

ptaków lub nietoperzy, niszczenia ich jaj i gniazd i postaci młodocianych oraz ich siedlisk, 

miejsc gniazdowania lęgu i schronień należy podkreślić: 

 

 Ocieplanie budynków oraz poddaszy i stropodachów będzie prowadzone poza 

okresem lęgowym ptaków, tj. poza miesiącami od marca do końca sierpnia. Jeśli 

zachowanie powyższego terminu nie będzie możliwe, należy przed rozpoczęciem prac 

przeprowadzić rozpoznanie z udziałem ornitologa i chiropterologa, czy w rejonie 

prowadzenia prac oraz w strefie ich bezpośredniego oddziaływania znajdują się 

schronienia dzienne nietoperzy lub czy gniazdują gatunki ptaków chronionych na 

podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 r. w 

sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną (Dz. U. nr 237, 

poz. 1419). W przypadku ww. zwierząt lub świeżych śladów ich bytności ekspert 

wskaże dokładne miejsce ich przebywania tak, aby przed okresem lęgowym tych 

gatunków można było zamknąć nisze, szczeliny i dostępy do stropodachu.  

 

 W przypadku stwierdzenia występowania chronionych gatunków zwierząt, przed 

przystąpieniem do prac, koniecznie będzie uzyskanie zezwolenia na odstępstwa od 

zakazów obowiązujących w stosunku do nich (§6 ww. rozporządzenia) wydanego 

przez właściwy organ ochrony środowiska wskazany w art. 56 ustawy z dnia 16 

kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2015 poz. 1651). W zależności od 

statusu ochrony (ścisła bądź częściowa) oraz od czynności zabronionych w stosunku 

do danego gatunku będzie nim Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska lub 

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska. Uzyskanie zezwolenia nie jest wymagane 

jedynie w przypadku usuwania, w okresie od dnia 16 października do końca lutego, 

gniazd ptasich z obiektów budowlanych i terenów zieleni, jeżeli wynika to ze 

względów bezpieczeństwa lub sanitarnych.  

 

 Po przeprowadzeniu prac remontowych będzie, w miarę możliwości umożliwione 

nietoperzom dalsze schronienie w czasie dnia, a ptakom dalsze gniazdowanie w 

obiektach budowlanych. Jeżeli nie będzie to możliwe poprzez wykorzystanie 

naturalnych szpar i szczelin, na remontowanych budynkach będą umieszczane 

siedliska zastępcze (np. budki lęgowe) aby zrekompensować utracone miejsca 

bytowania i rozrodu danych gatunków. Charakter siedlisk zastępczych, ich lokalizacja, 
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parametry i zagęszczenie będą dobrane odpowiednio do preferencji gatunków, które 

występowały tam wcześniej i skonsultowane z ornitologiem lub chiropterologiem.  

 

Wszelkie zamierzenia budowlane dot. instalacji kanalizacyjnych/sanitarnych, dróg oraz 

domów ludowych będą się odbywały poza terenami objętymi formami ochrony przyrody. 

Zadania przewidziane w PGN będą projetowane w taki sposób, aby nie wpływały negatywnie 

na środowisko (zarówno w fazie budowy, jak i w fazie eksploatacji), a ich realizacja wpłynie 

jedynie pozytywnie na ograniczenie niskiej emisji oraz przyczyni się do ochrony klimatu, na 

szczeblu lokalnym. 

 

 

14. ROZWIĄZANIA ALTERNATYWNE DO ROZWIĄZAŃ 

ZAWARTYCH W PROJEKTOWANYM DOKUMENCIE 

WRAZ Z UZASADNIENIEM ICH WYBORU 

 

W niniejszej Prognozie opisano negatywny wpływ na środowisko, jaki może mieć 

brak realizacji założeń PGN, czyli wariant 0 – nie podjęcie żadnych działań 

w odniesieniu do ograniczania niskiej emisji. Podkreślić należy również, że w trakcie 

szczegółowej analizy poszczególnych działań przewidzianych w PGN okazało się, że żadne z 

nich nie powoduje negatywnego oddziaływania na środowisko. Równocześnie zadania 

przewidziane w PGN zostały przygotowane i odpowiednio sformułowane w celu 

minimalizacji ryzyka negatywnego oddziaływania na środowisko oraz w celu optymalizacji 

możliwych pozytywnych oddziaływań na środowisko. W związku z powyższym na obecnym 

etapie wiedzy nie jest możliwe sformułowanie rozwiązań alternatywnych do przedstawionych 

w PGN, poza wariantem 0 (brak jakichkolwiek działań). Przy założeniu, że realizwoany 

będzie wariant 0, należy jednoznacznie stwierdzić, że wówczas stan zanieczyszczenia 

powietrza w Gminie Wola Krzysztporska ulegnie pogorszeniu lub pozostanie niezmienny (co 

pokazuje analiza obecnego stanu środowiska, który nie jest zadowalający i należy podjąć 

działania mające na celu jego poprawę – zarówno poprzez zadania inwestycyjne jak i 

nieinwestycyjne). Wariant 0 oznaczać może pogorszenie stanu środowiska, a zarazem 

pogorszenie warunków życia mieszkańców gminy, a więc może mieć zarówno negatywny 

wymiar środowiskowy jak i społeczny, co mogłoby wpłynąć na utratę atrakcyjności 

miejscowości zarówno pod kątem turystycznym jak i ewentualnych inwestycji (zgodnych z 

zasadą zrównoważonego rozwoju). 

Należy jednocześnie podkreślić, że zgodnie z obecnym stanem wiedzy zadania 

zaproponowane w PGN są optymalne pod kątem ochrony środowiska, co zostało 

udowodnione w rozdziałach 12 i 13. 
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15. ZAŁĄCZNIKI 

 

 

Załącznik 1. 

Gleby w Gminie Wola Krzysztoporska – szczegółowe wyniki badań 

w miejscowości Wygoda. 

 

(Źródło: Monitoring Chemizmu Gleb Ornych Polski: 

http://www.gios.gov.pl/chemizm_gleb/index.php?mod=pomiary&p=251) 

 

Uziarnienie Jednostka 
Rok 

1995 2000 2005 2010 

1,0-0,1 mm udział w % 63 63 63 67 

0,1-0,02 mm udział w % 14 17 19 14 

< 0.02 mm udział w % 23 20 18 19 

2,0-0,05 mm udział w % n.o. n.o. n.o. 77 

0,05-0,002 mm udział w % n.o. n.o. n.o. 21 

< 0.002 mm udział w % 6 4 5 2 

 

Odczyn i węglany Jednostka 
Rok 

1995 2000 2005 2010 

Odczyn "pH " w zawiesinie H2O pH 6.1 6.4 7.0 6.6 

Odczyn "pH " w zawiesinie KCl pH 4.9 5.2 6.3 5.6 

Węglany (CaCO3) % n.o. n.o. n.o. n.o. 

 

Substancja organiczna gleby Jednostka 
Rok 

1995 2000 2005 2010 

Próchnica % 2.55 2.82 2.74 1.29 

Węgiel organiczny % 1.48 1.63 1.59 0.75 

Azot ogólny % 0.082 0.100 0.136 0.068 

Stosunek C/N 
 

18.0 16.3 11.7 11.0 

 

Właściwości sorpcyjne gleby Jednostka 
Rok 

1995 2000 2005 2010 

Kwasowość hydrolityczna (Hh) cmol(+)*kg-1 3.98 3.72 1.05 1.88 

Kwasowość wymienna (Hw) cmol(+)*kg-1 0.21 0.26 n.o. n.o. 
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Glin wymienny "Al" cmol(+)*kg-1 0.09 0.05 n.o. n.o. 

Wapń wymienny (Ca2+) cmol(+)*kg-1 4.49 5.04 17.21 3.65 

Magnez wymienny (Mg2+) cmol(+)*kg-1 0.49 0.65 0.49 0.40 

Sód wymienny (Na+) cmol(+)*kg-1 0.06 0.10 0.02 0.09 

Potas wymienny (K+) cmol(+)*kg-1 0.47 0.60 0.38 0.23 

Suma kationów wymiennych (S) cmol(+)*kg-1 5.51 6.39 18.10 4.36 

Pojemność sorpcyjna gleby (T) cmol(+)*kg-1 9.49 10.11 19.15 6.24 

Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami 
zasadowymi (V) % 58.06 63.20 94.52 69.88 

 

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla 
roślin 

Jednostka 
Rok 

1995 2000 2005 2010 

Fosfor przyswajalny mg P2O5* 100g-1 30.4 36.4 29.2 18.6 

Potas przyswajalny mg K2O*100g-1 20.0 24.7 16.2 8.7 

Magnez przyswajalny mg Mg*100g-1 5.80 7.50 5.30 4.60 

Siarka przyswajalna mg S-SO4*100g-1 2.00 1.75 1.68 1.52 

 

Całkowita zawartość makroelementów Jednostka 
Rok 

1995 2000 2005 2010 

Fosfor % 0.063 0.062 0.077 0.049 

Wapń % 0.16 0.16 0.32 0.09 

Magnez % 0.13 0.11 0.11 0.07 

Potas % 0.13 0.10 0.11 0.07 

Sód % 0.006 0.005 0.011 0.004 

Siarka % 0.025 0.028 0.031 0.015 

Glin % 0.72 0.68 0.66 0.30 

Żelazo % 0.63 0.49 0.66 0.52 

 

Całkowita zawartość pierwiastków śladowych Jednostka 
Rok 

1995 2000 2005 2010 

Mangan mg*kg-1 212 183 175 198 

Kadm mg*kg-1 0.21 0.21 0.18 0.13 

Miedź mg*kg-1 6.7 7.8 5.8 4.7 

Chrom mg*kg-1 8.4 8.2 7.8 6.3 

Nikiel mg*kg-1 5.5 5.8 8.0 3.8 
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Ołów mg*kg-1 12.0 10.4 9.7 13.3 

Cynk mg*kg-1 40.0 38.3 38.0 36.5 

Kobalt mg*kg-1 2.32 2.13 2.90 2.30 

Wanad mg*kg-1 12.3 13.3 17.1 9.9 

Lit mg*kg-1 5.4 5.0 3.7 3.0 

Beryl mg*kg-1 0.27 0.23 0.20 0.17 

Bar mg*kg-1 35.7 36.7 38.3 31.8 

Stront mg*kg-1 10.0 11.3 10.4 4.6 

Lantan mg*kg-1 7.5 5.7 8.9 6.9 

 

 

Pozostałe właściwości Jednostka 
Rok 

1995 2000 2005 2010 

Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne 
suma 13 WWA µg*kg-1 299 250 743 426 

Radioaktywność Bq*kg-1 479 480 442 487 

Przewodnictwo elektryczne właściwe mS*m-1 6.75 5.40 11.60 4.87 

Zasolenie mg KCl*100g-1 17.80 14.30 30.70 12.86 
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Załącznik 2. 

Złoża surowców naturalnych w Gminie Wola Krzysztoporska. 

 

(Źródło: Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce oraz Centralna Baza Danych Geologicznych) 

 

 

Nazwa złoża 

(numer złoża) 

Zasoby 

geologiczne 

bilansowe 

Obszar i teren górniczy Stan zagospodarowania 

złoża 

Typ kopaliny – kruszywo naturalne 

Moników 

(KN3711) 

459 000 t - złoże rozpoznane 

szczegółowo 

Moników I 

(KN7884) 

951 000 t OG Moników I B – aktualny 

TG Moników I B – aktualny 

złoże zagospodarowane 

Moników II 

(KN11508) 

1481 000 t OG Moników II A – aktualny 

TG Moników II A – aktualny 

złoże eksploatowane 

okresowo 

Mąkolice 

Piekary I 

(KN8219) 

269 000 t OG Mąkolice Piekary I Pole A -

aktualny 

OG Mąkolice Piekary I Pole B -

aktualny 

TG Mąkolice Piekary I Pole A –

aktualny 

TG Mąkolice Piekary I Pole B -

aktualny 

złoże eksploatowane 

okresowo 

Mąkolice IV 

(KN9933) 

163 000 t OG Mąkolice IV A – aktualny 

OG Mąkolice IV - aktualny 

TG Mąkolice IV A –aktualny 

TG Mąkolice IV - aktualny 

złoże eksploatowane 

okresowo 

Mąkolice V 

(KN11576) 

181 000 t OG Mąkolice Va - aktualny 

TG Mąkolice V - zniesiony 

TG Mąkolice Va - aktualny 

złoże zagospodarowane 

Mąkolice VI 

(KN16105) 

149 000 t - złoże rozpoznane 

szczegółowo 

Mokracz 22 000 t - złoże skreślone z bilansu 

zasobów 

Piekary 

(KN7883) 

56 000 t - złoże rozpoznane 

szczegółowo 

Piekary Ia 

(KN8891) 

- OG Piekary Ia - aktualny 

TG Piekary Ia - aktualny 

złoże skreślone z bilansu 

zasobów 

Piekary II 

(KN10347) 

45 000 t OG Piekary II - aktualny 

TG Piekary II - aktualny 

złoże skreślone z bilansu 

zasobów 

Piekary III 

(KN16591) 

- - złoże rozpoznane 

szczegółowo 

Poraj I 627 000 t OG Poraj I - aktualny złoże zagospodarowane 
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(KN13456) TG Poraj I - aktualny 

Pawłów 

(KN3720) 

11 764 t OG Pawłów B - aktualny 

TG Pawłów B - aktualny 

złoże zagospodarowane 

Pawłów I 

(KN10014) 

1075 000 t - złoże rozpoznane 

szczegółowo 

Pawłów II 

(KN16030) 

1570 000 t OG Pawłów II - aktualny 

TG Pawłów II - aktualny 

złoże rozpoznane 

szczegółowo,  

złoże częściowo zalega 

na złożach Pawłów i 

Pawłów I 

Pawłów 

Dolny 

(KN7430) 

322 000 t - złoże rozpoznane 

szczegółowo 

Parzniewice 

Małe 

(KN16126) 

1368 000 t - złoże rozpoznane 

szczegółowo 

Parzniewiczki 

(KN14568) 

3045 000 t - złoże rozpoznane 

szczegółowo 

Kolonia 

Woźniki 

(KN11503) 

62 000 t OG Kolonia Woźniki - aktualny 

TG Kolonia Woźniki - aktualny 

złoże zagospodarowane 

Jeżów 

(KN11504) 

50 000 t OG Jeżów Pole A i Pole B - 

aktualny 

TG Jeżów Pole A i Pole B - 

aktualny 

złoże eksploatowane 

okresowo 

Borowa 

(KN5745) 

4 000 t OG Borowa - aktualny 

TG Borowa - aktualny 

eksploatacja złoża 

zaniechana 

 

Borowa I 

(KN8558) 

279 000 t - eksploatacja złoża 

zaniechana 

Góry 

Borowskie 

(KN1568) 

- - złoże rozpoznane 

wstępnie 

Typ kopaliny: torfy 

Jeżów 

(KN11504) 

50 000 t OG Jeżów Pole A i Pole B - 

aktualny 

TG Jeżów Pole A i Pole B - 

aktualny 

złoże rozpoznane 

szczegółowo 
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